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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมและ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได

กําหนดใหความสามารถในการคิดเปนสมรรถนะสําคัญที่ตองสรางใหเกิดกับผูเรียน โดยเฉพาะมาตราที่ 24 

กําหนดใหผูเรียนตองฝกทักษะการคิด ดวยการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเผชิญกับสถานการณจริงหรือไดเรียนรู

จากประสบการณจริง เพื่อสงเสริมทักษะการคิดใหมากข้ึน เน่ืองจากการดํารงชีวิตของมนุษยจําเปนตองใช

ความคิด การใชความคิดที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหการดําเนินชีวิตประสบความสําเร็จและเปนปกติสุข ซึ่ง

จําเปนตองใชทักษะการคิดในระดับสูงเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขอสนเทศตาง ๆ และในการเรียนรูตางๆ ผูเรียนจะ

สามารถสรางองคความรูไดตองใชทักษะการคิดและกระบวนการคิดเปนเครื่องมือในการสราง ซึ่งเปนข้ันตอน

สําคัญในการเรียนรูของผูเรียน (ทิศนา แขมณี,2554: 12) ซึ่งแตเดิมการศึกษาวิทยาศาสตรมีมุมมองเพียงแค

เปนการสังเกตและการทดลอง โดยเนนการยืนยันผลการทดลองและการฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ทําให

ความรูทางวิทยาศาสตรเกิดข้ึนไดจากการคนพบเทาน้ัน สงผลใหการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรเปนไป

อยางจํากัด ทําใหผูเรียนไมสามารถรับรูถึงกระบวนการสรางความรูและกระบวนการสรางความคิดทาง

วิทยาศาสตร (สันติชัย อนุวรชัย,2553:39) 

 นักการศึกษาวิทยาศาสตรจึงพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองใหม ใหวิทยาศาสตรเปนกระบวนการทาง

สังคมของการสรางความรูที่มีการโตแยงเปนกิจกรรมหลัก ไมใชเปนเพียงการสํารวจหรือการจดจําขอเท็จจริง

เทาน้ัน แตเปนการสรางขอโตแยง พิจารณา และโตแยงคําอธิบายของปรากฏการณตางๆ ดวย (McNeill, 

2009: 234 อางถึง Osborne et al, 2004) การโตแยงจึงเปนหัวใจสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร เน่ืองจาก

เปนวิธีการสงเสริมวิธีคิดของผูเรียนโดยไมจํากัดเพียงแคความรูและขอเท็จจริง (Zohar and Nemet, 2002: 

39 อางถึง Kuhn, 1993) ซึ่งสอดคลองกับ Newton et al (1999) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรที่ใหผูเรียนมีการโตแยง หรือเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนในการอภิปราย และไดแลกเปลี่ยนความ

เขาใจในมโนทัศนทางวิทยาศาสตร จะชวยสงเสริมการคิด การตัดสินใจ ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในมโน

ทัศนทางวิทยาศาสตรมากข้ึน และสงเสริมความสามารถในการหาเหตุผลได (Dawson and Venville, 2010: 

134 อางถึง Newton et al, 1999) 

 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมทักษะการโตแยงของผูเรียนไดแนวทางหน่ึงคือ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society: 

STS) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน โดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกบั

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนจริง สงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห ประยุกตใชแนวคิดและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในสถานการณจริงได (Zeidler et al, 2005) แตเน่ืองจากการจัดการเรียนการ
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สอนโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนแนวคิดทีม่ีความหมายกวาง ไมมีการกําหนดประเด็นปญหา

ที่เฉพาะเจาะจง สงผลใหการจัดกิจกรรมและวิธีการในการจัดการเรียนรูไมชัดเจน และไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ผูเรียนจึงไมสามารถเช่ือมโยงความรูมาใชในชีวิตจริงได (Aikenhead, 1994: 47-59) การจัดการเรียน

การสอนดวยวิธีน้ีจึงถูกพัฒนาและแทนที่ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่

เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแทน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีการตัดสินใจภายใตเหตุผลในเชิง

วิทยาศาสตร ใชศีลธรรมและคุณธรรมเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ (ประภัสสร กองแกว, 2554: 3 อางถึง 

Sadler and Zeidler,2003) 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่นาสนใจ

แนวทางหน่ึงคือ รูปแบบการจัดการเรียนการรูของ Lin และ Mintzes (2010) ที่จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อสงเสริมทักษะการโตแยงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวาผูเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรสูงและ

ผูเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรตํ่า หลังเรียนประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

สามารถพัฒนาทักษะการโตแยงเพิ่มข้ึนได โดยผูเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรสูงจะสามารถสราง

เหตุผลคัดคานไดดีกวาผูเรียนที่มี  ความสามารถทางวิทยาศาสตรตํ่า  

 จากรูปแบบการจัดการเรียนรูขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะใชการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเกี่ยวกับเน้ือหาในการเรียน เรื่องชีวิตและ

สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาผลการเรียนวิทยาศาสตรที่ดีข้ึน และนําความคิดทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองมาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหา

ทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานมาอยู

ใน 10 ลําดับสุดทายของหอง 

2) ระยะเวลาที่ใชทดลอง 

ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

3) เน้ือหา 
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 เน้ือหาที่ใชในการทําวิจัยน้ีเปนเน้ือหาวิชา วิทยาศาสตรชีวภาพ 2 เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4) ตัวแปรที่ศึกษา 

- ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใช 

วิทยาศาสตร และรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

 - ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ  

 การจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร หมายถึง

แนวทางในการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนอภิปรายประเด็นที่โตแยงระหวางวิทยาศาสตรและจริยธรรม 

โดยตองอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรและคํานึงถึงหลักจริยธรรม  โดยเปนรูปแบบการสอนเชิงสืบเสาะแบบเปด

โครงสรางที่ไมมีคําตอบชัดเจน ซึ่งทําใหผูเรียนไดรูวิทยาศาสตรจากสถานการณในชีวิตจริงและเห็นความมีอยู

จริง  

 การโตแยง หมายถึง ความสามารถในการแสดงทัศนของบุคคล 2 ฝาย ที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่

ตรงขามกัน โดยแตละฝายจะใชเหตุผล กฏ และหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอางของตน โนมนาวผูอื่นดวยการ

พูดหรือเขียนขอยืนยันเฉพาะเรื่อง แลวประเมินแสดงความเห็นดวยหรือปฏิเสธ 

 

1.5. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 4 ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรเรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประเมินจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิต

และสิ่งแวดลอมซึ่งเปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็น

ปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน  

 2.เปนแนวทางในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหกับครูผูสอน

กลุมสาระวิทยาศาสตรและวิชาอื่นๆ ไดนําไปใช  

 3.เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรในการปรับปรุงการเรียนการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตร Socioscience issue (SSI)สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของโดย

นําเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังน้ี 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมSocioscience issue(SSI)สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโตแยง  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับ 

วิทยาศาสตร  

 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการโตแยง 

 1. ความหมายและองคประกอบของการโตแยง 

นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการโตแยงไวดังน้ี 

 ความรูทางวิทยาศาสตรที่ถูกสรางข้ึนจะมีการหาขอยุติ พิสูจนรับรอง และสื่อสาร โดยการอภิปรายใน

รูปแบบเฉพาะของวิทยาศาสตร ซึ่งต้ังอยูบนหลักฐานทางวิทยาศาสตรมากกวาการประนีประนอม หรือการไกล

เกลี่ย ทําใหนักวิทยาศาสตรพยายามที่จะเขาถึงขอตกลงรวมกัน เรียกกระบวนการที่ใชน้ีวา การโตแยง 

(argumentation) (Tippet, 2009: 17 อางถึงใน วรัญญา. 2555: 12) ซึ่งสอดคลองกับ Jimenez – Aleixandre 

และ Erduran (2007: 3) ที่ไดใหนิยามการโตแยงไว 2 มุมมอง คือ 1. เปนการอธิบายความรูโดยใชเหตุผล 

ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งหมายถึงการสรางความหมายของแตละบุคคลที่เกิดข้ึนในความคิด การ

เขียน หรือการพูดคุย โดยใชหลักฐานและเหตุผลในการประเมิน และตัดสินขอกลาวอาง 2. เปนการสราง

ความหมายทางสังคม การโตเถียง หรือการถกเถียงระหวางบุคคลที่พยายามโนมนาวผูอื่นดวยการพูดหรือเขียน

ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง Khun และ Undell (2003: 1245-1246) กลาววา การโตแยงหมายถึง ผลที่ไดจาก

ผลลัพธของบุคคลหรือกลุมคนที่ถามและอธิบาย แลวแสดงเหตุผลหรือทัศนคติ เพราะการโตแยงน้ันเกิดจาก 

บุคคลต้ังแต 2 คน หรือกลุมคนที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่ตรงขามกัน  

จากความหมายของการโตแยงที่กลาวขางตน สรุปไดวาการโตแยง หมายถึง ความสามารถในการ

แสดงทัศนของบุคคล 2 ฝาย ที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่ตรงขามกัน โดยแตละฝายจะใชเหตุผล กฏ และ
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หลักฐานสนับสนุนขอกลาวอางของตน โนมนาวผูอื่นดวยการพูดหรือเขียนขอยืนยันเฉพาะเรื่อง แลวประเมิน

แสดงความเห็นดวยหรือปฏิเสธ องคประกอบของการโตแยง Osbone (2005: 371), Dawson และ Venville 

(2010: 134-135) กลาววาองคประกอบดังกลาวเปนแบบขอโตแยงทั่วไป (Generic Argument Form) เพื่อใช

วิเคราะหขอโตแยงในชีวิตประจําวัน โดยมีมุมมองวาขอโตแยง คือ ขอความที่ประกอบดวยขอกลาวอางที่

สนับสนุนหรือรองรับดวยขอมูลหรือหลักฐาน ซึ่งเช่ือมโยงดวยขอรับรองและขอสนับสนุน ซึ่งเปนขอความที่

สนับสนุนขอรับรองอีกทีหน่ึง โดยปกติแลวขอกลาวอางจะมีสวนขยายที่กลาวถึงเงื่อนไขที่อาจเกิดข้ึนเมื่อขอ

กลาวอางไมเปนจริง และสนับสนุนดวยขอคัดคานที่กลาวคานกับขอความที่เปนขอกลาวอาง 

McNeill (2009)และ Sampson (2007) อางถึงใน Ogan-Bekiroglu และ Eren Belek  (2014: 64) 

ไดพัฒนากรอบรูปแบบการโตแยงของ Toulmin โดยนําเสนอวาองคประกอบของการโตแยงประกอบดวย 3 

องคประกอบ คือ  

1. ขอกลาวอาง (claim) คือ ขอยืนยันหรือคําตอบของคําถามที่ถามเมื่อเริ่มการตรวนสอบซึ่งตรงกับ

ขอกลาวอาง (claim) ตามรูปแบบการโตแยงของ Toulmin  

 2. หลักฐาน (evidence) คือ ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรที่สนับสนุนขอกลาวอาง ไดมาจากการสํารวจ 

ตรวจสอบ การสังเกต และการอานเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งคลายกับขอมูล (data) ตามรูปแบบการโตแยงของ 

Toulmin  

 3. การใหเหตุผล (reasoning) คือ ขอความที่แสดงถึงเหตุผลที่เลือกใชหลักฐานในการสนับสนุนขอ

กลาวอาง เปนเหตุผลที่แสดงถึงความเช่ือของผูเรียนที่ใชสนับสนุนขอกลาวอาง ซึ่งเปนการผสานระหวางขอ

รับรอง (warrant) กับขอสนับสนุน (backing) ตามรูปแบบการโตแยงของ Toulmin 

Sampson and Clark (2008: 456) ใชกรอบแนวคิดรูปแบบการโตแยงของ Toulmin ในการพัฒนา

กรอบแนวคิดขอโตแยงเชิงวิทยาศาสตร(scientific argument) ซึ่งมีลักษณะเปนคําอธิบายผลการสํารวจ

ตรวจสอบของผูเรียนที่ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 

1. การอธิบาย (explanation) เปนสวนที่ใหผูเรียนสรางคําตอบจากคําถามที่สามารถใชเปนแนวทาง 

ในการแกปญหาอธิบายความสําคัญหรือสาเหตุของกระบวนการทีเ่กิดข้ึนได  

 2. หลักฐาน (evidence) เปนสิง่ที่ตองการใหผูเรียนรวบรวมสิ่งที่ไดจากการวัดหรือการสังเกตในการ

สนับสนุนคําอธิบาย 

 3. การใหเหตุผล (reasoning) เปนการแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่เลือกใชหลักฐานในการสนับสนุน

คําอธิบาย โดยการกรอบแนวคิดขอโตแยงทางวิทยาศาสตรน้ีมีความหมายเดียวกับการกลาวอาง ขอมูลหรอื

ขอเท็จจรงิที่ใชสนับสนุนขอกลาวอางและเหตุผลในการสนับสนุนขอกลาวอางในรปูแบบการโตแยงของ 

Toulmin ตามลําดับ 

จากรูปแบบการโตแยงแบบตางๆ ที่พัฒนาโดยนักวิชาการและนักการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวา

นักการศึกษาและนักวิชาการดานวิทยาศาสตรศึกษาไดปรับเปลี่ยนองคประกอบการโตแยงเปนแบบตางๆ 

เพื่อใหเหมาะสมมากข้ึนโดยพัฒนามาจากรูปแบบการโตแยงของ Toulmin ที่ประกอบดวยองคประกอบ 3 

ประการ ที่มีความหมายโดยนัยเหมือนกันโดย McNeill (2009)และ Sampson (2007)กับKuhn และ Reiser 
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(2004: 7-8) ใชคําวา “ขอกลาวอาง” เชนเดียวกับรูปแบบการโตแยงของ Toulmin สวน Sampson และ 

Clark (2008: 456) ใชคําวา “คําอธิบาย” แทน 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนการสรางขอโตแยง 

 การจัดการเรียนการสอนโดยการสรางขอโตแยงไดรับความสนใจมากข้ึนในการศึกษาวิทยาศาสตร

ภายในช้ันเรียน ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเชิงสังคม (Social Constructivist) ที่

พัฒนาข้ึนโดย Lev Semanovick Vygotsky (1896-1934)โดยทฤษฎีน้ีไดรับอิทธิพลของบริบททางวัฒนธรรม 

และบริบททางสังคมที่มีตอการเรียนรู โดยเด็กสามารถสรางความรูไดโดยการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่น 

และมีผลตอพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนแตละคน เน้ือหาความรูที่ไดเปนผลมาจากอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู รวมถึงภาษา ความเช่ือ และทกัษะตาง ๆ (Santrock, 2006: 315 อางถึงใน วรัญญา, 

2555: 14) 

Mclnerney และ Mclnerney (2002: 49) กลาววาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเชิงสังคมของ Vygotsky 

ที่ชวยเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน คือ อิทธิพลดานภาษา ซึ่งเปนเครื่องมือที่แสดงออกทางความคิด การ

พัฒนาการคิดที่ซับซอนและการพัฒนาการทางปญญาข้ันสูง เชน การวางแผน การประเมิน และการใหเหตุผล  

 วรัญญา (2555: 20) กลาววารูปแบบการสอนการสรางขอโตแยง (The Generate an Argument 

Instructional Model) พัฒนาข้ึนในป ค.ศ. 2010 โดยนักการศึกษาที่ช่ือวา Victor Sampson และ 

Jonathan Grooms ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนเพื่อพัฒนาความเขาใจเชิงลึกของคําอธิบาย

เชิงวิทยาศาสตร และความสําคัญอื่น ๆ ของเน้ือหา นอกจากน้ียังเปนรูปแบบที่ชวยพัฒนาการใหเหตุผลที่

ซับซอน และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ชวยใหเขาใจธรรมชาติและพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร และ

สามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารได   

 3.ประโยชนของการโตแยงท่ีมีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

 ประโยชนของการโตแยงที่มีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร พบวามีงานวิจัยที่สนับสนุนประโยชน

ของการโตแยงดังน้ี 

 จากมุมมองของนักการศึกษาและจากการศึกษาวิจัยประโยชนของการโตแยงที่มีตอการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนการสรางขอโตแยงในช้ันเรียนเปนกิจกรรมทางภาษาที่

สนับสนุนใหเกิดความรูทางวิทยาศาสตร เน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางคําอธิบาย ประเมิน

หลักฐาน พิจารณาตัวเลือกที่หลากหลาย และชวยพัฒนาการคิดที่ซับซอนโดยการคิดเชิงเหตุผลมากข้ึน โดย

ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการสรางขอโตแยงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตร การ

และคิดเชิงเหตุผลสูงข้ึนได 
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การจัดการเรยีนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร 

 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมท่ี

เก่ียวของกับวิทยาศาสตร 

Sadler et al. (2007: 376) กลาววาการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใช

วิทยาศาสตรเปนรูปแบบการสอนเชิงสืบเสาะแบบเปดโครงสรางซึ่งไมมีคําตอบที่ชัดเจน เปนปญหาที่พบไดใน

ชีวิตประจําวันผูเรียนสามารถเขาใจไดและอยูภายใตสภาวะความเปนไปไดของเงื่อนไขและหลักฐานซึ่งปญหา

น้ันตองไมกําหนดใหเรียนหรือรูมากอนโดยคําถามที่ยกมาผูเรียนตองไดใชความรูทางดานสังคมและทางดาน

วิทยาศาสตรผสมผสานกันสอดคลองกับ Lewis (2003) ที่กลาววาการใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของ

กับวิทยาศาสตรเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดรูวิทยาศาสตรจากสถานการณในชีวิตจริงและเห็น

ความมีอยูจริงและความเกี่ยวของของวิทยาศาสตรในชีวิตจริงสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหข้ันสูงและการ

เรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรใน

สังคม 

Zeidler และ Nichols (2009: 49) กลาววากรอบแนวคิดของการศึกษาโดยใชประเด็นปญหาทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรเหนือกวากรอบแนวคิดของการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคม เน่ืองจากการศึกษาประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรจะคํานึงถึงมิติทาง

จริยธรรมของวิทยาศาสตรในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของผูเรียน มีจุดมุงหมายสงเสริมใหผูเรียนไดอภิปราย

และโตแยง ซึ่งการโตแยงจะมีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือมีการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมใน

กระบวนการตัดสินใจแกปญหาในประเด็นน้ันๆ  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช

ประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรขางตน เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรยีน

อภิปรายประเด็นที่โตแยงระหวางวิทยาศาสตรและจริยธรรม โดยตองอาศัยขอมลูทางวิทยาศาสตรและคํานึงถึง

หลักจริยธรรม  โดยเปนรูปแบบการสอนเชิงสืบเสาะแบบเปดโครงสรางที่ไมมีคําตอบชัดเจน ซึ่งทาํใหผูเรยีนไดรู

วิทยาศาสตรจากสถานการณในชีวิตจริงและเห็นความมีอยูจริง 

2. การใชประเด็นปญหาทางสังคมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร 

Sadler (2002 อางถึงใน เขต, 2556: 181) อธิบายหลักการพิจารณาประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรไววาประกอบดวย1. เปนประเด็นขอโตแยงทางสังคมที่เห็นไมตรงกันเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ หรือ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 2. เปนประเด็นที่มีความซับซอน กลาวคือ มี

ความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบหลายดาน เชน ดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และศีลธรรม โดยความรุนแรง

ของปญหาในแตละสังคมอาจข้ึนอยูกับความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ 3. เปนประเด็นที่

เปนคําถามปลายเปด คําตอบจึงเปนไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับทัศนคติ และความคิดของผูตอบ ดังน้ันจึงไมมี

คําตอบที่ถูกหรือผิดสําหรับประเด็นดังกลาว 4. เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการยอมรับหรือไมยอมรับ ซึ่งแตละ

คนอาจตอบสนองตอประเด็นน้ันๆ แตกตางกัน เน่ืองจากความแตกตางระหวางสังคมและวัฒนธรรม  
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Zeidler et al. (2005: 372) และ Chowning (2009: 8) ไดแสดงแนวคิดที่สอดคลองกันเกี่ยวกับ

ขอดีของการจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรวาเปนวิธีการ

จัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรจากสถานการณในชีวิตจริงสอดคลองกับการดํารงชีวิตใน

สังคมการเมืองและวัฒนธรรมชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถตัดสินใจในประเด็น

ตางๆ โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรคํานึงถึงขอเท็จจริงจริยธรรม การใหเหตุผลและสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะหข้ันสูงได 

ดังน้ันประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรจึงควรเปนประเด็นขอโตแยงทางสังคมที่เห็นไม

ตรงกัน มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบหลายดาน ซึ่งเปนคําถามปลายเปด และมักเปนประเด็นที่เกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีชีวภาพ ปญหาสิ่งแวดลอม และพันธุกรรมของมนุษย  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร 

Lewis (2003, อางอิงใน พินิจ, 2551: 25) กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่

เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรอาจทําไดหลายรูปแบบ ผูสอนอาจใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรรวมกับการบรรยาย การอภิปราย หรือการสืบเสาะหาความรูได และเวลาที่ใชสามารถจัดได

หลากหลายต้ังแตการสรุปประเด็นในคาบเรียนจนถึงการศึกษาตลอดรายวิชา เพื่อศึกษาประเด็นเพียงประเด็น

เดียว ซึ่งจะทําใหการใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 สําอาง (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใช

วิทยาศาสตร ระหวางการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามรูปแบบการคิดทางวิทยาศาสตรที่ดี โดยใชเทคนิค

การรูคิดกับรูปแบบการเรียนปกติที่มีตอความสามารถในการโตแยงและการคิดวิพากษวิจารณของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรตางกัน จํานวน 64 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง

จํานวน 34 คน ที่เรียนโดยใชการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามรูปแบบการคิดทางวิทยาศาสตรที่ดีโดยใช

เทคนิคการรูคิด และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนปกติ โดยใชประเด็นปญหาทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรจํานวน 3 เรื่อง ไดแก ผลกระทบจากการสรางเข่ือนตอสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ และการปลูกถายอวัยวะ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีความเขาใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตรสูง และนักเรียนที่มีความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรตํ่ามีพัฒนาการความสามารถใน

การโตแยงและการคิดเชิงวิพากษวิจารณเพิ่มข้ึนได 

Dolan, Nichols และ Zeidler (2009) ไดศึกษาการใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวเน่ืองกับ

วิทยาศาสตรกบัผูเรียนทีเ่รียนในระดับเกรด 5 (ระดับประถมศึกษา) โดยใชประเด็นเรื่อง ธรณีวิทยา (การสราง

สิ่งปลูกสรางแทนทีห่าดทราย) เรื่อง ชีวิตกับสิง่แวดลอม (การลาแมวนํ้าในแคนนาดา) และเรื่อง วิทยาศาสตร 

กายภาพ (การจํากัดความเร็ว) โดยการยกหัวขอเรื่องข้ึนมาและถามคําถามนําเพือ่กระตุนใหผูเรียนไดมีการ

อภิปรายหรือเกิดการโตแยงในดานศีลธรรมจากผลการศึกษาพบวาความสามารถในการโตแยงและการคิดเชิง 

วิพากษวิจารณของผูเรียนอยูในระดับทีสู่งข้ึน 

 ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรอาจทําไดหลาย

รูปแบบ เชน ใชประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรรวมกับการบรรยาย หรือการอภิปราย 
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หรือการสืบเสาะหาความรู  ทําใหการใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาสูงข้ึนในหลาย ๆ ดาน เชน การโตแยง และการคิดเชิงวิพากษวิจารณ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจมีความแตกตางกันในลักษณะการศึกษา เพื่อสรางองคความรู 

แกปญหา สําหรับตัวอยางกรอบแนวคิดที่อาจพบและใชกัน ไดแก การเสนอผลของตัวแปรตามที่ไดจากการจัด

กระทําดวยตัวแปรอิสระ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทาง

สังคมทีเ่กี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตร 

Socioscience issue(SSI) 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทที่ 3  

วิธดีําเนนิการวิจัย 

 

3.1 ขั้นวางแผน 

1. กลุมเปาหมายการวิจัย 

กลุ ม เป าหมายในการ วิจั ยครั้ ง น้ี  คือ  นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยม ศึกษาปที่  4  ที่ กํ าลั ง ศึกษาใน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่ผานมาอยูใน 10 ลําดับสุดทายของหอง  

3.2 ขั้นปฏิบัติการ 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม  

  1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่อง สิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue 

(SSI)เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติผูวิจัยไดศึกษาคนควาการสรางเครื่องมือและดําเนินการหา

คุณภาพเครื่องมือมีกระบวนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี 

  1) ศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม 

Socioscience issue (SSI) 

2) ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และขอบขายเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและขอบขายเน้ือหา 

3) ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู เรื่องชีวิตและสิ่งแวดลอม วิเคราะหขอบขายเน้ือหา เพื่อสราง 

แผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue (SSI)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง 

  4) ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสงัคม Socioscience 

issue (SSI)เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยแตละแผนการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวยข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ดังตอไปน้ี ข้ันสรางความสนใจข้ันข้ันสํารวจและคนหา ข้ัน

อธิบายและลงขอสรปุ ข้ันขยายความรู และข้ันประเมินโดยทําการเพิ่มกจิกรรมการสรางขอโตแยงจากประเด็น

ปญหาทางสังคม Socioscience issue (SSI)จํานวน 4 แผน ใชเวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง  

  5) นําแผนการจัดการ เรียนรู  จํ านวน 4 แผน ใหผู เ ช่ียวชาญ จํ านวน 3 ท าน  

ตรวจสอบความถูกตอง 
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  6) ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  7) จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue 

(SSI)ประกอบการเรียนรู เรื่องชีวิตและสิ่งแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลวนํามาเสนอผูเช่ียวชาญอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช 

  8) นําแผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue (SSI) 

ประกอบการเรียนรู เรื่องชีวิตและสิ่งแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จํานวน 4 แผน ฉบับสมบูรณไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

  2.2 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience 

issue (SSI)ประกอบการจัดการเรียนรู ดําเนินข้ันตอนตอไปน้ี 

  1) นําแผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู แบบใชประเด็นปญหาทางสังคม 

Socioscience issue (SSI) จํานวน 4 แผน ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวาง

แผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู  

  2) นําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาความสอดคลอง   และปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.93 – 1.00 

2.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลวิจัย  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ผูวิจัยดําเนินการสราง ดังน้ี 

  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       ในสวนที่เกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติสาระการ

เรียนรูและตัวช้ีวัด รวมถึงการวัดและประเมินผล 

  2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลวิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียน

ขอสอบสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  3) สร างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียนวิทยาศาสตร  สิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติจํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แตละขอจะมีตัวเลือก ที่เปน

คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ถาตอบถูกให 1 คะแนน ถา

ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยสรางแบบทดสอบใหตรงตามตัวช้ีวัด และคลอบคลุมสาระการเรียนรู เพื่อ

นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

  4) นําขอสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวาง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับจุดประสงคการเรียนรู  

  5). นําขอสอบที่ผานการหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ ไปจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนฉบับจริง จํานวน 30 ขอ เพื่อไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมายตอไป   

2.4 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
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  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ดําเนินการตาม

ข้ันตอนตอไปน้ี 

  1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรที่สรางข้ึน ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 

3 ทาน ตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู  

  2) นําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาความสอดคลอง และปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา       

  3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ไดน้ันไปใชกับกลุมเปาหมาย 

   

3.3 ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูล 

1.แบบแผนการทดลอง 

 แผนการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสงัคม Socioscience issue (SSI) เรื่อง ชีวิตและ 

สิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4จํานวน 4 แผน  

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดังน้ี 

1) เลือกเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน10 คน ซึ่งไดมาดวยการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง โดยพิจารณา

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานมา ที่มีผลการเรียนอยูใน 10 ลําดับ สุดทายของหอง  

2) ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ใชเวลา 1 ช่ัวโมง แลวนําผลของการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 

3) ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยใชแผนการสอนแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็น

ปญหาทางสังคม Socioscience issue (SSI)สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที4่ 

4) เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนด ทําการประเมินผลการเรยีนรูหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปน

แบบทดสอบชุดเดียวกบัที่ใชทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 

5) ทําการตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนําคะแนนที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

3.4 ขั้นวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครัง้น้ีวิเคราะหขอมลูตามลําดับดังน้ี 

 1. สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1) การหาคาเฉลี่ย (mean)(บุญชมศรีสะอาด 2545: 105) ซึ่งมีสูตรดังน้ี 

X
X=

N
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เมื่อ X  แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N  แทนจํานวนคนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 

  2) การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (อรนุชศรสีะอาด 2549: 87) 

ซึ่งใชสูตรดังน้ี 

 
 เมื่อ S.D.   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑X แทน ผลรวมของคะแนนในกลุม 

     ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลงัสอง 

     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

  3) การหาคะแนนเพิ่มสัมพัทธ (Relative Gain Score) (ศิรชัิย กาญจนวาสี 2556: 70)ซึ่งใช

สูตรดังน้ี  

      

 เมื่อ S แทน คะแนนเพิ่มสมัพัทธ 

     F แทน คะแนนเต็มการวัดทัง้ครั้งแรกและครั้งหลัง 

     X        แทนคะแนนการวัดครั้งแรก 

     Y        แทน คะแนนการวัดครั้งหลงั 

  4) การหาคะแนนพฒันาการ (สุรพีร อนุศาสนนันท  2554: 69)  

ซึ่งใชสูตรดังน้ี  

   คะแนนพัฒนาการ = คะแนนหลงัเรียน - คะแนนกอนเรียน 

   

3.5 สถิตท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การประเมินความสอดคลองระหวางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรกับจุดประสงคการเรียนรู  

คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร (สม

นึกภัททิยธานี 2546: 221) ดังน้ี 

R
IOC=

N
  

เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 

R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคมที่ เกี่ยวของกับการใช วิทยาศาสตร  เรื่อง สิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. การวิเคราะหหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 4 จํานวน 10 คน โดยใชการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม 

Socioscience issue (SSI) 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม 

Socioscience issue(SSI) คะแนนสอบกอน – หลังเรียน คะแนนพัฒนาการและคะแนนเพิ่มสัมพัทธ 
 

 จากตารางที่  1 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม 

Socioscience issue (SSI) ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวนักเรียนได

คะแนนเพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มข้ึน 5–9 คะแนนคะแนนเพิ่มสัมพัทธอยูในชวง 28.57–53.33  

ลําดับท่ี คะแนน ( 30 ) 
คะแนนพัฒนาการ คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ 

คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน 

1 13 21 8 47.05 

2 15 20 5 33.33 

3 16 23 7 50.00 

4 16 21 5 35.71 

5 15 23 8 53.33 

6 16 20 4 28.57 

7 14 21 7 43.75 

8 15 22 7 46.66 

9 13 22 9 52.94 

10 14 22 8 50.00 
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 ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue(SSI) คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

  

 จากตารางที่  2 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม 

Socioscience issue (SSI) ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวนักเรียนได

คะแนนเพิ่มข้ึนโดยมีพัฒนาการเพิ่มข้ึน 68 คะแนน คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 14.7 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานกอนเรียนเทากับ 1.15 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 21.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน

เทากับ 1.07  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี คะแนน ( 30 ) คะแนนพัฒนาการ 

คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน 

รวม 147 215 68 

X  14.7 21.5 6.8 

S.D.  1.15 1.07 0.08 
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บทที่ 5 

 สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและขอเสนอแนะ  
 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะตามวัตถุประสงคงานวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

สรุปผลการวิจัย 

ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่งสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสงัคม Socioscience issue (SSI) พบวา หลงัเรียนสงูกวากอนเรียน  

อภิปรายผล  

 จากการการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็น

ปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค

การวิจัย ดังน้ี  

 ผลการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue  (SSI) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูเรียนจะตองนําความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่ไดเรียน

มาสรางขอโตแยงของตนเองและดัดคานขอโยแยงของอีกฝาย จากการที่ตองทํากิจกรรมภายในหองเรียนที่นํา

ใชประเด็นปญหาทางสังคม Socioscience issue (SSI) มาเปนหัวขอในการจัดกิจกรรมภายในช้ันเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับสุรศักด์ิ สีระสูงเนิน(2556:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปญหา

ทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรโดยใชการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตรและการ

เรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันที่มีตอความสามารถในการโตแยงและการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนโดยสวนรวมและจําแนกตาม

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หลังเรียนประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรโดยใชการเรียนแบบ

ผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตรและการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มีการพัฒนา

ความสามารถในการโตแยงเพิ่มข้ึนจากการสอบครั้งที่ 1-4 และมกีารคิดวิเคราะหโดยรวมและเปนรายดานทั้ง 

3 ดาน เพิ่มข้ึนจากกอนเรียน (p< .05) นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีความสามารถในการ

โตแยงและการคิดวิเคราะหโดยรวมและรายดานมากกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา (p< 

.05) สวนนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มีความสามารถเฉพาะการคิด

วิเคราะหโดยรวมมากกวานักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร (p< .001) 
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นอกจากน้ีไมมีปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนและรูปแบบการเรียนตอการคิดวิเคราะหราย

ดานทั้ง 3 ดาน (p≥ .058)    

ทั้งน้ี Chowning et al. (2012) กลาวถึงขอดีของการนําประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

มาใชในการสรางทักษะการโตแยงในหองเรียนวา เปนการจัดการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนมีความรูในดานเน้ือหา

วิทยาศาสตร และดานจริยธรรมที่เกี่ยวของกับขอมูลในประเด็นน้ันๆ เพิ่มข้ึน ได ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ 

Chang Rundgren and Rundgren (2010) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของ

กับวิทยาศาสตร จะชวยใหนักเรียนไดนําแนวคิดวิทยาศาสตรมาใชในการอภิปรายและใชในการตัดสินใจ เกิด

การคิดวิเคราะหที่ทําใหนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรและทักษะการโตแยงเพิ่มข้ึนได Gutierez (2015) cited 

Osborne et al. (2001) และความคิดเห็นของ Okumus and Unal (2012) กลาววาขณะที่จัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบการโตแยง จะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิทยาศาสตรจากหลายๆ 

มุมมองมากข้ึน ไดฝกการเลือกใชขอมูลและหลักฐานที่มีคุณภาพในการสรางขอโตแยง สงผลใหนักเรียนเขาใจ

มโนทัศนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได โดย Evagorou, Jimenez- Alexandre and Osborne 

(2012) กลาววาการจัดกิจกรรมการโตแยงดวยกระบวนการกลุมจะชวยใหนักเรียนตัดสินใจลงขอสรุปใน

ประเด็นทางสังคมไดเร็วข้ึน และสามารถคัดเลือกหลักฐานที่นํามาใชสนับสนุนหรือปฏิเสธขอกลาวอางไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับความคิดเห็นของ Rundgren, Eriksson and Chang Rundgren (2016) ที่

ทําการศึกษาทักษะการโตแยงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกบั

วิทยาศาสตร ดวยรูปแบบการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดอภิปรายกลุม พบวาการจัดกิจกรรมกลุมจะชวยให

นักเรียนไดรับความชวยเหลือในการเรียนรูจากเพื่อนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร (Scaffolding)  ตามแนวคิดของ 

Vygotsky โดยการนําแนวคิดวิทยาศาสตรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือนํามาโตแยงขอกลาวอางได สงผลให

นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน เกิดมุมมองแนวคิดวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมที่

หลากหลาย และสามารถนําแนวคิดวิทยาศาสตรไปโตแยงในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่

ซับซอนมากข้ึน สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษา

ดังน้ี 

 1. การจัดการเรียนการสอนแบบใชประเด็นปญหาทางสังคมSocioscience issue (SSI) ทําใหคะแนน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังน้ันควรมีการศึกษาการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นปญหาทาง

สังคม Socioscience issue (SSI) ไปจัดกิจกรรมการสอนกับหองเรียนวิทยาศาสตรในระดับช้ันอื่น เชน ศึกษา

งานวิจัยของ Lin and Mintzes (2010) และงานวิจัยของ Okumus and Unal (2012) ที่ทําการศึกษาทักษะ

การโตแยงของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ไมยุงยาก มุงเนนใหนักเรียนได

มองเห็นขอกลาวอางและเหตุผลประกอบขอกลาวอางของฝายที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวยกับประเด็นทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร แลวจึงกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นกับประเด็นน้ัน หรือศึกษางานวิจัย
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ของ Salminen, Marttunen and Laurinen (2012) ที่ศึกษาทักษะการโตแยงของนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผู เรียนมีสวนรวมในการอภิปรายและให

ความสําคัญกับหลักฐานและเหตุผลที่นํามาใชประกอบขอกลาวอาง  

 2. ครูผูสอนควรเตรียมพรอมและทําความเขาใจการจัดการเรียนการสอนแบบใชประเด็นปญหาทาง

สังคม Socioscience issue (SSI) เพื่อที่จะสามารถถายทอดความรูใหแกผูเรียนไดงาย ใชเวลาในการจัด

กิจกรรมไมนาน รวมทั้งควรกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกคน   
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

หนวยการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   เวลา 7 คาบ 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2562    ผูสอน นางสาวภาวิณี รัตนคอน 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (ว 1.1 ม.4-6/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกปญหาสิ่งแวดลอมหรือปญหาทรัพยากรธรรมชาติได 

2. บอกแนวทางในการแกปญหาสิ่งแวดลอมหรือปญหาทรัพยากรธรรมชาติได 

3. มีสวนรวมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนได 

5. บอกความหมายและแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได 

6. สืบคนขอมูล อภิปรายโตแยงตามประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เรื่อง พลังงาน

ทางเลือกได 

7. โตแยงตามประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เรื่อง ทางเลือกของพลังงานทดแทนได 

สาระสําคัญ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสามารถนํามาใชตอบสนองความ

ตองการของมนุษยได แบงเปน ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสิ้นเปลือง ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสรางทดแทน

ได และทรัพยกรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง สวนสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวอาจเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ หรือเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน ตัวอยางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอมนุษย เชน ทรัพยากรปา

ไม ทรัพยากรสัตวปา และทรัพยากรนํ้า ซึ่งทรัพยากรในแตละทองถ่ินจะมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพภูมิ

ประเทศของแตละทองถ่ินน้ัน 

 ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาทรัพยากรธรรมชาติ เปนปญหาที่เกิดจากการที่มนุษยบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่สูงเกินกวาอัตราการผลิตของทรัพยากรน้ัน และมีการปลอยของเสียออกสู

สิ่งแวดลอมในปริมาณที่กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม เปนสาเหตุใหสมดุลของระบบนิเวศ

ลดลง และเกิดปญหามลพิษตามมา  
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 แนวทางในการลดปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาทรัพยากรธรรมชาติแนวทางหน่ึง คือ การรวมมือกัน

ดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ นําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต เพื่อใหคนในทองถ่ินมีทรัพยากรธรรมชาติใชไดอยางย่ังยืนตลอดไป 

สาระการเรียนรู 

ความรู 

1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และทรัพยากรนํ้า  

3. สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

7. การใชทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

2. ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

3. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ใฝเรียนรู  

2. มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

กิจกรรมการเรียนรู 

 

ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบ

ความรูเดิมและ

ความรูพื้นฐาน  

คาบที่ 1 

เวลา 10 นาที 

 

1. ค รู ต ร ว จ ส อ บ คว า ม รู เ ดิ ม ข อ ง นั ก เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการต้ังคําถาม ดังน้ี 

 - ในทองถ่ินของนักเรียนมีทรัพยากรธรรมชาติ

อะไรบาง 

 - นักเรียนเคยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

หรือไม อะไรบาง 
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ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

 - นักเรียนเคยไดยินขาวเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม

และปญหาทรัพยากรธรรมชาติบางหรือไม อยางไร 

 - การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวของกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร 

 2. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบ โดยครูอธิบายให

นักเรียนเขาใจวา ในแตละทองถ่ินจะมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง

อาจแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศของทองถ่ินน้ัน เชน 

เราจะพบปาชายเลนในพื้นที่ที่เปนปากแมนํ้า แตจะพบปาสน

เขาในพื้นที่ที่ เปนภูเขาสูง ซึ่งการดํารงชีวิตของมนุษยจะ

เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติตลอดเวลา ทําใหปริมาณ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเดิมลดจํานวนลง เกิดของเสียสะสม

ในสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบโดยตรงกับมนุษยและสิ่งมีชีวิต

ตางๆ การใชทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการใชทรัพยากรอยางพอประมาณจึงเปน

แนวทางหน่ึงที่ชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไวได 

ขั้นท่ี 2 กระตุน

ความสนใจดวย

ประเด็นปญหา  

คาบที่ 1 

เวลา 40 นาที 

1. ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยนําเสนอประเด็นทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เรื่อง ความคุมคาของ Solar 

cell  

2. นักเรียนอานบทความ เรื่อง ความคุมคาของ Solar cell  

ที่กําหนดใหพรอมกัน 

ขั้นท่ี 3 ทําความ

เขาใจกับประเด็น 

 

คาบที่ 2 

 เวลา 30 นาท ี

  

1. ครูอธิบายวา แผง Solar cell หรือเซลลแสงอาทิตย เปน

การนําพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานสะอาดที่มีอยูใน

ธรรมชาติมาผลิตเปนกระแสไฟฟา เพื่อทดแทนเช้ือเพลิงชนิด

อื่นที่กอใหเกิดปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม แตเมื่อใชงานไป

ระยะหน่ึง แผง Solar cell จะมีประสิทธิภาพการทํางานลดลง 

กลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกสที่สรางโลหะหนักกอใหเกิดมลพษิ

ตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก จึงเกิดเปนขอโตแยงในเรื่องความ

คุมคา และความเหมาะสมในการนําแผง Solar cell มาใช

ผลิตกระแสไฟฟา แลวใหนักเรียนแตละคนทําใบงาน ตาม

ข้ันตอนตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

 1) นักเรียนอานบทความ เรื่อง ความคุมคาของ 

Solar cell แลวตอบคําถาม ดังน้ี 

 - ความรูที่ไดจากบทความน้ีคืออะไร 

 - เมื่อเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟาโดยใช

พลังงานแสงอาทิตยกบัการผลิตกระแสไฟฟาโดยวิธีการอื่นจะ

มีขอดีและขอเสียอยางไร 

 - บทความน้ีเกี่ยวของกับความรูวิทยาศาสตรในเรื่อง

ใด (ตอบมากกวา 1 เรื่อง) 

 - ถาบานของนักเรียนตองการผลิตกระแสไฟฟาโดยใช

แผง Solar cell นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องน้ี

อยางไร (ตอบโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร) 

 - ถาในอนาคตเ ช้ือเพลิงฟอสซิลสําหรับผลิต

กระแสไฟฟาหมดลง นักเรียนคิดวาเราควรหันไปพึ่งพลังงาน

ทดแทนชนิดใด เพราะอะไร  (ตอบโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร) 

 2) ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวานักเรียนสามารถ

เลือกตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยไดตามความคิดเห็นของ

นักเรียน โดยไมมีคําตอบที่ผิด แตตองสอดคลองกับเหตุผลดาน

วิทยาศาสตรที่นํามาสนับสนุน  

ขั้นท่ี 4 สํารวจและ

วิเคราะหขอมูล  

คาบที่ 2 

เวลา 20 นาที 

 

1. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ โดยครู

และนักเรียนรวมกันอภิปรายจากสิ่ งที่อ านเพื่อสรุปว า 

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนสิ่งที่ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ

สามารถนํามาใชตอบสนองตอความตองการของมนุษยได แบง

ออกเปน 3 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสิ้นเปลือง 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ ส ามารถสร า งทดแทนได  และ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง สวนสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่ง

ตางๆ ที่อยูรอบตัว อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจาก

มนุษยสรางข้ึน ตัวอยางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอ

มนุษย เชน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และทรัพยากร

นํ้า ซึ่งอาจมีความแตกตางกันในแตละทองถ่ิน 

 คาบที่ 3-4  

เวลา 100 

3. ครูนํานักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมและ

ปญหาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในทองถ่ิน โดยให
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ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

นาที นักเรียนชวยกันยกตัวอยาง และบอกสาเหตุของปญหา

สิ่งแวดลอมหรือปญหาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติที่

นักเรียนเคยพบเห็นมา  

4. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจาก

สิ่งที่อานเพื่อสรุปวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การเพิ่มจํานวนประชากร การ

ขยายตัวของเมือง และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ

มนุษยมากทีสุ่ด เชน มลพิษทางนํ้า มลพิษทางดิน และมลพิษ

ทางอากาศ 

5. นักเรียนศึกษา เรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวขอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

โดยครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจากสิ่งที่อานเพื่อสรุปวา 

สมดุลของระบบนิเวศ หมายถึง  ภาวะที่ สิ่ งมี ชี วิตและ

สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปนอย เน่ืองจาก

มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศน้ันอยาง

เหมาะสม การรักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเปนการรักษาใหระบบ

นิเวศน้ันยังคงอยู โดยการดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ พื่ อ ใ ห

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถเอื้ออํานวย

ประโยชนใหแกมนุษยไดโดยไมขาดแคลน ทั้งน้ีการกําหนด

แนวทางตองสอดคลองกับชนิด สมบัติ และเอกลักษณของ

ทรัพยากรธรรมชาติแต ละประเภท  สวนการอ นุรักษ

สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน เปน

วิธีการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดลอม 

โดยประชาชนและภาครัฐตองรวมมือกันแกปญหา เชน 

ควบคุมการปลอยของเสียออกสูสิ่ งแวดลอมใหนอยลง 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรอยางเหมาะสม 
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ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

และขยายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนมากข้ึน 

6. นักเรียนทํากิจกรรม เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟาดวย

แสงอาทิตย โดยใหนักเรียนแบงกลุม สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ

วิธีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชผลิต ในประเด็นตอไปน้ี 

- สวนประกอบของระบบผลิตไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตย 

- หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย 

- ประเภทของเซลลแสงอาทิตย 

- ขอดีและขอเสียของโรงไฟฟาแสงอาทิตย 

กลุมนําขอมูลที่สืบคนไดจัดทําเปนรายงานสงครู 

7. นักเรียนทําแบบฝกหัด ตอบคําถามเกี่ยวกับการผลิต

กระแสไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย สงคร ู

8.  นักเรียนทําแบบฝกหัด ตอบคําถามเกี่ยวกับการแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดลอม สงคร ู

9. นัก เ รี ยน ศึกษาใบความรู  ในหั วข อการ ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและ

นักเรียนรวมกันอภิปรายจากสิ่งที่อานเพื่อสรุปวา ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

มีพระราชดํารัสช้ีแนะเเนวทางการดําเนินชีวิตและแนวทางการ

ปฏิบัติตนใหกับประชาชนทุกระดับ ในการพัฒนาเเละบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง   

10. ครูยกตัวอยางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให

นักเรียนเขาใจ เชน ครอบครัวที่ทําอาชีพทํานาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะปลูกขาวที่ใชบริโภค และเก็บไวบริโภค

ตลอดป ถามีพื้นที่เหลือจึงปลูกขาวเพื่อขาย ทําใหครอบครัวน้ี

ไมเปนหน้ี ดํารงชีวิตอยางมีความสุข แตถาไมปฏิบัติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อไดผลผลิตขาวมาก็สงขายหมด 

แลวตองเสียเงินไปซื้อขาวมาบริโภคแทน เปนการสราง

รายจายที่ไมคุมคา 

11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ตามป รั ชญา เศร ษฐกิ จพอ เ พี ย ง  โดยสรุป ว า  ก าร ใ ช



28 

 

ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการ

รูจักความพอประมาณในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ใช

ทรัพยากรธรรมชาติเทาที่จําเปน ใชอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ขั้นท่ี 5 อภิปราย

เพื่อลงขอสรปุใน

ประเด็นปญหา  

คาบที่ 5 

เวลา 50 นาที 

1. ครูจัดกิจกรรมสรางทักษะการโตแยงโดยใชประเด็นทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เรื่อง พลังงานทางเลือกโดย

ใหนักเรียนทําใบงาน (สืบคนขอมูล-อภิปราย) ตามข้ันตอน

ตอไปน้ี 

 1) แบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 5 -6 คน แตละกลุม

สืบคนขอมูลวาพลังงานทดแทนที่ใชผลิตกระแสไฟฟา และ

สามารถหมุนเวียนไดมีกี่ประเภท อะไรบาง 

 2) สมาชิกกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นวาพลังงาน

ทดแทนที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับประเทศไทย คือพลังงาน

ทดแทนประเภทใด เพราะเหตุใด โดยใช เห ตุผลดาน

วิทยาศาสตร  

   3) สมาชิกกลุมรวมกันยกตัวอยางเหตุผลดาน

วิทยาศาสตรของเพื่อนกลุมอื่นที่ขัดแยงกับกลุมของตนเอง  

 4) สมาชิกกลุมรวมกันยกตัวอยางเหตุผลดาน

วิทยาศาสตร และขาวหรือเหตุการณที่สอดคลองกับความ

คิดเห็นของกลุมตนเองและเพื่อโนมนาวใหกลุมอื่นเห็นดวย  

ขั้นท่ี 6 ประเมินสิง่

ที่ไดเรียนรูและการ

โตแยง  

คาบที่ 6 

เวลา 50 นาที 

 

1. ครูประเมินความรูของนักเรียนที่ไดจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1) ดานความรู ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู เ รื่ อ ง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2) ดานทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ครู

สังเกตการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ขณะปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 

      - แสดงความคิดเห็นจากขอมูลที่กลุมสืบคนได  

      - มีการวางแผน แบงหนาที่รับผิดชอบ ใหความ

รวมมือ และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในการปฏิบัติ
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ขั้นตอนการ 

จัดการเรียนรู 

เวลาในการ 

จัดกิจกรรม 
กิจกรรมการเรยีนรู 

กิจกรรมกลุม    

       - นําขอมูลที่สืบคนไดมาจัดกระทําในรูปแบบ

แผนพับเพื่อเผยแพรความรู 

3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ครูสัง เกต

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

ดังน้ี 

     - ใฝเรียนรู มีความกระตือรือรนในการแสวงหา

ขอมูล จดบันทึกอยางเปนระบบ และสามารถสรุปความรูที่ได

อยางมีเหตุผล 

    - มุ ง มั่ น ในการ ทํ า ง าน  มี คว าม ต้ั ง ใ จ  แล ะ

รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามที่

กําหนดได 

 คาบที่ 7 

เวลา 50 นาที 

1. ครูประเมินการโตแยงของนักเรียน ตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลและ

หลักฐานที่กลุมนํามาใชในโตแยงในใบงานที่ 18 วาตรง

ประเด็น มีแนวคิดวิทยาศาสตรรองรับ มีความนาเช่ือถือ และ

ไมขัดตอจริยธรรมหรือไม  

  2) ใหนักเรียนทําใบงานที่ 19 เรื่อง ทางเลือกของ

พลังงานทดแทน 

3) ครูประเมินเหตุผลและหลักฐานที่นํามาสนับสนุน

วาตรงประเด็น มีแนวคิดวิทยาศาสตรรองรับ มีความนาเช่ือถือ 

และไมขัดตอจริยธรรมหรือไม 

 

สื่อการเรียนรู 

PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แหลงการเรียนรู/แหลงสืบคนขอมูล 

บทความวิทยาศาสตร 

  - บทความ เรื่อง ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ 

เลมที่ 21 เรื่องที่ 8 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากเว็บไซต 

http://kanchanapisek.or.th 

- บทความเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จากเว็บไซต https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/ 
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การวัดและประเมินผล 

1. การวัดดานความรู โดยประเมินจาก 

   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การวัดดานทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยประเมินจาก 

-  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล กระบวนการทํางานกลุมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม และ

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

3. การวัดดานคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยประเมินจาก 

- การใฝเรียนรู และความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

4. การวัดดานทักษะการโตแยง โดยประเมินจากแบบวัดทักษะการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

......................................................……………………………………………………………………………………………………… 

......................................................……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค 

......................................................……………………………………………………………………………………………………… 

......................................................……………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะ 

......................................................……………………………………………………………………………………………………… 

......................................................……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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ภาคผนวก ข แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําชี้แจง : เลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว                

1. ถาในทองถ่ินเปนแหลงอุตสาหกรรม ประชาชนในทองถ่ินน้ันนาจะประสบปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานใด 

     ก. ดิน   ข. นํ้า   ค. ปาไม  ง. อากาศ 

1) ก. และ ค.  2) ข. และ ง.  3) ข. เทาน้ัน  4) ง. เทาน้ัน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดที่สามารถพบไดในทกุทองถ่ินและมีอยูในธรรมชาติทั่วไป 

1) ทรัพยากรทดแทนได   2) ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น 

3) ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป    4) ทรัพยากรทีส่ามารถรักษาใหคงอยูได 

3. ปจจุบันพืชเศรษฐกจิทีเ่พาะปลูกในชุมชนเจรญิเติบโตไมดีเทาที่ควร ซึง่เกิดจากพื้นดินสวนใหญเปนดินเสีย

นักเรียนคิดวาสาเหตุของดินเสียในทองถ่ินน้ีคืออะไร 

1) การชะลางสิ่งปฏิกูลจากคอกสัตวลงแหลงนํ้าชุมชน 

2) ใชปุยอินทรียบํารุงพืชทีป่ลูกในพื้นทีบ่รเิวณน้ัน 

3) ใชปุยเคมีบํารงุพืชในปริมาณที่เกนิความจําเปน 

4) ปลูกพืชหลากหลายชนิดหมุนเวียนตลอดป 

4. กรณีใดเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

1) นาย A ปลกูปาทดแทนหลังจากนําตนไมไปใชประโยชน 

2) นาย B นํามูลสัตวในทองถ่ินมาหมักทําปุยใหพืช 

3) นาง C ไมยอมใชปุยเคมีที่ไดรบัแจกมาจากรานคา 

4) นาง D ตอทอนํ้าทิ้งจากบานลงสูแหลงนํ้าโดยตรง 

5. วิธีการจัดการทรพัยากรนํ้าที่มีอยูในชุมชนวิธีการใดควรปฏิบัติเปนอยางแรก 

1) ใชนํ้าอยางประหยัด 

2) หาแหลงนํ้าบาดาลใหเพียงพอ 

3) ขุดบอเก็บนํ้าไวใชยามขาดแคลน 

4) นําเทคโนโลยีใหมลาสุดมาใชในการบําบัดนํ้าเสีย 

6. ถาในทองถ่ินของนักเรียนตองการสรางโรงไฟฟา ควรเลือกโรงไฟฟาประเภทใดเพื่อใหเกิดผลกระทบตอ

อากาศนอยที่สุด 

1) โรงไฟฟาชีวมวล    2) โรงไฟฟาถานหิน 

3) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  4) โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
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7. เมื่อตรวจสอบแหลงนํ้าในชุมชน พบวามีการปลอยนํ้าที่มสีารอินทรียเจือปนอยูมาก นักเรียนคิดวาปญหา

ดังกลาวสงผลกระทบในเรื่องใดมากทีสุ่ด 

1) สัตวนํ้าเจริญเติบโตเร็วข้ึน 

2) ปริมาณแสงทีส่องลงสูพื้นนํ้านอยลง 

3) อุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

4) พืชนํ้าบางชนิดขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว 

8. ถาในบริเวณที่เผาขยะของชุมชนเปนระบบเปด ไมมีการปดที่มิดชิด จะกอใหเกิดผลเสียดานใดมากทีสุ่ด 

1) ทัศนียภาพไมสวยงาม   2) เกิดไฟไหมบรเิวณใกลเคียง 

3) เกิดควัน ฝุนละออง และกลิ่นเหม็น  4) เปนที่อยูอาศัยของสัตวที่นําโรคมาสูคน 

ขอ 9-13 จับคูพฤติกรรมท่ีกําหนดใหกับหลัก 4R ใหถูกตอง  

1) Reduce  2) Reuse  3) Recycle  4) Repair 

9. ใชถุงผาแทนถุงพลาสติกไปซื้อของในตลาด Reduce 

10. ใชกระดาษใหครบทั้ง 2 หนากอนทิง้ Reuse 

11. ไมสนับสนุนรานคาที่จําหนายสินคาที่ใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย Reduce 

12. คัดแยกขยะแตละประเภทกอนทิง้ เพื่อใหงายตอการนําไปใช Recycle 

13. ซอมแซมเสือ้ผาที่ขาดเล็กนอยใหกลับมาใชไดใหม Repair 

14. แนวทางใดชวยปองกันปญหาทีเ่กิดจากขยะอิเล็กทรอนิกสในระยะยาวไดดีที่สุด 

1) การเผาเพื่อแยกทองแดงขาย 

2) การแยกช้ินสวนเพือ่สงไปผลิตใชใหม 

3) การฝงดินเพื่อปองกันการระเหยของโลหะหนัก 

4) การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางประหยัดและถูกวิธี 

15. วิธีการที่จะชวยอนุรักษทรัพยากรปาไมใหไดผลอยางย่ังยืนมากที่สุดคือขอใด 

1) เผยแพรความรูเกี่ยวกับผลเสียของการตัดไม 

2) ใชไมและผลผลิตจากปาใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

3) เลือกตัดตนไมเฉพาะตนที่นําไปใชประโยชนได 

4) ใหการศึกษาอบรมแกเยาวชน เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปา 

16. วิธีการใดเปนใชเช้ือเพลิงอยางประหยัดที่สุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ขับรถกะบะดวยความเร็วสงู ปดแอร และเปดกระจกรับลม 

2) ขับรถ Eco-car บรรทุกของหนักเพื่อลดเวลาการทํางาน 

3) ขับรถกะบะโดยเหยียบเบรคสลับกบัคันเรงตลอดทาง เพือ่ใหเครือ่งยนตทํางานเบาๆ 

4) ขับรถ Eco-car ดวยความเร็ว 60-80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

17. ขอใด ไมใช ลักษณะสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ใชธรรมชาติในการแกปญหาธรรมชาติ 
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2) สรางความสมดุลระหวางวิธีการดําเนินชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

3) พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรใหมากข้ึน เพื่อลดตนทุนการผลิต 

4) เกษตรกรสามารถดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุขตามสถานะของตน 

18. การจัดการทรัพยากรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เปนการจัดการทรัพยากรใด 

1) ดินและปาไม    2) นํ้าและแรธาต 

3) นํ้าและอากาศ    4) ดินและนํ้า 

19. ขอสรุปใด ไมใช หลักการพฒันาใหย่ังยืน 

1) พัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคง 

2) สงเสรมิใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีไวใชนาน ๆ 

4) ใชเทคโนโลยีช้ันสงูในการแกปญหาสิง่แวดลอม 

20. กิจกรรมใดเปนกจิกรรมของการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

1) การใชรถจักรยานยนตแทนรถยนตน่ังสวนบุคคล 

2) การปลูกพืชผกั ผลไมตาง ๆ โดยใชสารปราบศัตรูพืช 

3) การกําจัดขยะแหงดวยวิธีการเผาไฟในเตาเผาขยะทกุวัน 

4) การปลอยนํ้าทิง้จากที่อยูอาศัยลงบอพักกอนระบายออกสูแหลงนํ้า 

21. การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตองควรยึดหลักการใด 

1) เก็บรักษาทรพัยากรไวใหนานที่สุด โดยใชนอยที่สุด 

2) ใหประโยชนแกประชาชนมากที่สุดและเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

3) ปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยออกกฎหมายควบคุมอยางเครงครัด 

4) ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

22. “การใชทรัพยากรธรรมชาติจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล ใชอยางฉลาดหรือใชเทาทีจ่ําเปน” แนวทาง

ดังกลาวน้ีเหมาะสําหรับจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด 

1) ทรัพยากรทดแทนได   2) ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น 

3) ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป    4) ถูกทุกขอ 

23. สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรนํ้า ปาไม และสัตวปาถูกทําลายมากที่สุดคือขอใด  

1) การสรางเข่ือน    2) การทําเหมืองแร 

3) การลักลอบตัดไมในปา   4) การเกิดนํ้าทวมพื้นทีป่า 

24. กิจกรรมใด ไมใช การเสรมิสรางคุณภาพของสิง่แวดลอม 

1) ลดการใชพลงังานจากทรัพยากรธรรมชาติ 

2) สงวนรักษาแหลงทรพัยากรธรรมชาติไวใชใหนานที่สุด 

3) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอปุโภคบรโิภคของประชากร 

4) หาแหลงพลังงานใหมๆตลอดเวลาเพือ่ใหเพียงพอตอความตองการ 
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25. ขอใด ไมใช แนวทางในการแกปญหาทรัพยากรดิน 

1) การใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินที่เปนเบส 

2) ปลูกพืชหมุนเวียนจําพวกพืชตระกูลถ่ัว 

3) ปลูกพืชแบบข้ันบันไดในพื้นทีล่าดชัน 

4) การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดิน 

26. ขอใด ไมใช สาเหตุทีท่ําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ 

1) การขยายตัวของชุมชนเมือง 

2) การกอสรางถนนเพื่อลดการจราจรติดขัด 

3) การใชเช้ือเพลิงนํ้ามันเบนซินแทนกาซโซฮอล 

4) การรณรงคใหประชาชนใชรถจักรยานแทนรถยนต 

27. ถาช้ันบรรยากาศของโลกมปีริมาณแกสคารบอนไดออกไซด เขมาควัน ฝุนละออง และไอนํ้ามากจนเกินไป 

จะสงผลกระทบตอโลกอยางไร 

 1) โลกมีฤดูหนาวที่ยาวนานกวาฤดูรอน 

 2) อุณหภูมิใกลผิวโลกสูงข้ึนมากกวาปกติ 

 3) พลังงานความรอนและแสงอาทิตยไมสองผานมายังพื้นโลก 

 4) เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหวบอยครั้งข้ึน 

28. สิ่งใดเปนสาเหตุสําคัญทีสุ่ดที่กอใหเกิดมลพิษทางดิน 

1) กระดาษ และหนังสอืพิมพเกา  2) เศษซากพืช และใบไม 

3) ถุงพลาสติก และกระปองโลหะ  4) เศษผา และกระดาษชําระ  

29. ขอใด ไมใช สาเหตุของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 

1) การขยายตัวของเมือง   2) การเพิม่ข้ึนของวัชพืช 

3) การเพิม่จํานวนของประชากร  4) การเพิม่ข้ึนของการใชพลังงาน 

30. วิธีการใดที่ชวยแกปญหาสิง่แวดลอมไดดีทีสุ่ด 

1) รณรงคลดการใชเช้ือเพลงิ 

2) กําหนดบทลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

3) จัดต้ังหนวยงานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

4) ใหการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแกประชาชน 
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