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บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให
เจริญกาวหนาอยางมีคุณภาพ อีกทั้งยังเปนปจจัยที่จะนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาวิทยาศาสตรใหคนไทยทุกคนมีความรูความเขาใจเพื่อเปนฐานรากในการ
ดําเนินชีวิตและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สามารถนําความรูวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง
การพัฒนานักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ใหนักเรียนไดมีการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู และทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม
เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไป ในการสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ คือการสอน
ใหนกั เรียนไดมีความรู มีทักษะ และปลูกฝงอบรมใหเกิดคานิยมและเจตคติทางวิทยาศาสตรที่
เหมาะสม เพื่อกระตุนใหนักเรียนสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองอยางสมดุลกันทุกดาน ทั้งทางดาน
สติปญญา รางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม ใหบรรลุเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตร
กําหนดไว
การจัดการเรียนรูใหนักเรียนสามารถมองเห็นปญหา การใชความรู และวิธีการเลือก
แกปญหาที่เปนไปได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) ซึ่งตองอาศัย
กระบวนการทางสมองของแตละบุคคล ในการนําพัฒนาการทางสติปญญามาใชเพื่อใหเกิด
กระบวนการแกปญหาอยางถูกตอง เนื่องจากในปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการ
แขงขันเพื่อการอยูรอดในสังคมที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นบุคคลจึงตองมีการเรียนรูถึง
สภาวะปญหาตางๆ เพื่อปรับตัวใหสามารถอยูรอดและมีชีวิตปกติสุข โดยใชกลยุทธทางปญญาที่จะ
วิเคราะห สังเคราะหความรูความเขาใจตางๆอยางมีวิจารณญาณมีเหตุผล เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให
ปญหานั้นหมดสิ้นไป บรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ (อุษณีย โพธิสุข, 2544) โดยที่นักเรียนจะตองรู
วิธีการที่จะกระทํากับขอมูลใหม ที่ไดมาเพื่อแกปญหาและบุคคลที่จะเปนผูเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนผู
ที่มีทักษะการแกปญหาเปนอยางดี (Soden,1994) การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตใน
สังคมของมนุษย ซึ่งจะตองใชการคิดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลามีประโยชนตอการดํารงชีวิตที่มี
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การเปลี่ยนเปลี่ยน วุนวายสับสนไดเปนอยางดี ผูที่มีทักษะในการแกปญหาก็จะสามารถเผชิญกับภาวะ
สังคมที่เครงเครียดไดอยางเขมแข็ง รูจักคิด รูจักการใชสมอง สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยม
ความรู ความเขาใจในสภาพของสังคมไดดีอีกดวย ดังนั้นทักษะการแกปญหาเปนความสามารถทาง
สติปญญาและความคิดที่นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่ประสบใหม (สุวิทย มูลคํา,
2547)
การจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรตองมีการสงเสริมใหนักเรียนสามารถแกปญหาได
อยางเปนระบบ เนื่องจากทักษะการแกปญหาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของบุคคล ผูวิจัยใน
ฐานะผูสอนวิทยาศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของปญหา จึงไดทําการวิเคราะหสาเหตุจากการ
พิจารณาขอมูลพื้นฐานจากสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งพบวานักเรียนบางคนมีปญหาใน
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน ทําใหขาดโอกาสในการสืบเสาะหาความรู สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาของนักเรียนบกพรอง คุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนในทุกระดับมี
แนวโนมลดต่ําลง ทั้งในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับประเทศ มีแนวโนมลดลง เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบ (O-NET) ปการศึกษา 2557 และ 2558 ผลดังนี้ ปการศึกษา 2557 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ
38.62 แตปการศึกษา 2558 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 37.63 ลดลงรอยละ 0.99 และยังสอดคลอง
กับระดับโรงเรียน ซึ่งพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี มีแนวโนมลดลงเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ
(O-NET) ปการศึกษา 2557 และ 2558 ลดลงรอยละ 1.14 (ฝายวิชาการโรงเรียนทายางวิทยา, 2559)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการทั้งจากครูผูสอนและนักเรียน เพราะในปจจุบัน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูผูสอนยังคงใหความสําคัญกับการสอนแบบบรรยายเนื้อหามากกวา
กระบวนการใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ฝกทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติและทักษะ
การแกปญหา จึงทําใหผูเรียนขาดทักษะ ขาดความสามารถดานการคิดวิเคราะหและกระบวนการคิด
อยางมีระบบ โดยที่ครูมักจะถายทอดโดยใชวิธีการบรรยายเปนหลัก ทําใหนักเรียนไดรับความรู
ทางดานทฤษฎีเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนมีปญหาขาดทักษะการแกปญหา ในการแสวงหาความรู
และกระบวนการคิด แกปญหาไมเปน สงผลใหการเรียนรูของนักเรียนไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดยในการจัดการเรียนการสอนยุคใหมของครูควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหเหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ โดยลดบทบาทจากการเปนผูบอก ผูบรรยาย ยึดตนเองเปนศูนยกลาง มาเปน
ผูใหคําปรึกษาชี้แนะใหกับนักเรียน เนื่องจากเทคนิคการวัดผลนั้นใชวิธีวัดไดหลายอยางมากกวาการใช
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แบบทดสอบเพียงอยาง เดียว โดยดูจากการแสดงออก ดูกระบวนการที่นักเรียนแสดงออกมา การ
อภิปรายปญหา การตอบคําถาม การแกโจทยปญหาที่ซับซอน โยที่ครูมีสวนรวมใหนักเรียนไดประเมิน
ตนเอง (อุษณีย โพธิสุข, 2544) แลวใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับมาสรางองคความรูดวยตนเอง เนน
นักเรียนเปนสําคัญ และนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู และฝกการแกปญหาไดอีกดวย
จากปญหานี้ไดมีการศึกษาวิจัยโดยนํารูปแบบและวิธีการสอนมาพัฒนาทักษะการ
แกปญหา เมื่อไดรับปญหา ประสบการณตรง ลงมือทํา จนสามารถพัฒนาองคความรูดวยตนเอง
เปนไปตามกับแนวคิดตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยทฤษฎีดังกลาวเชื่อวา การเรียนรู
จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเองจากความรูที่มีอยูเดิมและจากความรูที่รับเขามาใหม
(มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545) หนึ่งในรูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้ คือการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนวิทยาศาสตรที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางทําใหนักเรียนเห็นวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือสิ่งที่อยูรอบตัว เห็นคุณคาของ
วิทยาศาสตรที่มีตอการดํารงชีวิต สามารถประยุกตใชความรูที่เรียนใหเกิดประโยชนได โดยเนนการ
ระบุปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสังคมในทองถิ่น เสนอแนวทางในการแกปญหา การดูแลและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหยั่งยืน โดยใหนักเรียนไดวิเคราะหถึงปญหา สามารถวางแผนและลง
มือปฏิบัติไดดวยตนเอง มีการคนควาหาคําตอบ นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรูกับเพื่อนๆ โดยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม และ
กระบวนการในสถานการณจริง ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับสถานการณ
จริงในสังคมและทองถิ่นของผูเรียนได (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552) และเปนวิธีการเตรียมใหนักเรียนมี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณในปจจุบัน ที่จะสงผลใหนักเรียนมีทั้งความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาและเพิ่มพูนความสามารถในการใชทักษะกระบวนการ นักเรียนจะพัฒนาทั้งความคิด
สรางสรรค เจตคติตอวิทยาศาสตร และสามารถประยุกตใชความรูจากแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม มาใชในชีวิตประจําวันได โดยการนําการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม ตามรูปแบบของ Yuenyong (2006) มาใชโดยมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
ขั้นระบุประเด็นทางสังคม จะมีการกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงปญหาของสังคม ขั้นที่ 2 ขั้นระบุ
แนวทางการหาคําตอบอยางมีศักยภาพ เปนการใหนักเรียนไดตรวจสอบศักยภาพของตนเอง ในการ
หาคําตอบของประเด็นทางสังคม ขั้นที่ 3 ขั้นตองการความรู ดําเนินการคนควาความรูเพื่อเปน
ฐานขอมูลในการเลือกคําตอบ ขั้นที่ 4 ขั้นทําการตัดสินใจ นักเรียนสามารถใชความรูที่เรียนมาในการ
ตัดสินใจแกปญหานั้นๆในแนวทางที่เปนไปได และขั้นที่ 5 ขั้นกระบวนการทางสังคม นักเรียนได
แลกเปลี่ยนแนวคิด หรือตรวจสอบความคิดของตนเองซึ่งนักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดตอสังคมได โดย
วิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการระบุปญหา ทักษะการวิเคราะหสาเหตุของปญหา
ทักษะการเสนอแนวทางการแกปญหา และทักษะการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแกปญหา
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(Weir, 1974) ซึ่งการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดมีทักษะการแกปญหานั้นควรใชขั้นตอนเหลานี้ในการ
แกปญหากับสถานการณที่เกิดขึ้น จะชวยพัฒนานักเรียนทางดานสติปญญาที่จะใชในการตัดสินใจใน
การแกปญหาตางๆไดดียิ่งขึ้นในการดํารงชีวิต สําหรับลักษณะเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม การเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่นักเรียนมีโอกาสเผชิญ
กับปญหานั้น สรางความเดือดรอนที่พบบอยในสังคม หนึ่งในเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา คือ
ทรัพยากรธรณี ซึ่งเปนเนื้อหาที่ใชเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวามีเนื้อหาที่นักเรียน
ตองศึกษาจํานวนมากและสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณทั้งในอดีตและปจจุบันได เนื่องจากเปนเรื่อง
ที่ใกลตัวที่สามารถนําไปประกอบกับในชีวิตประจําวันได
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาของนักเรียนดีขึ้น

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการ
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใช
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่เรียนรูแบบปกติ
3.2 ทักษะการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่เรียนรูแบบปกติ
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการทดลองในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนทายางวิทยา
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 5 หองเรียน จัดหองเรียนแบบคละความสามารถ จํานวน
นักเรียนทั้งหมด 168 คน
4.2 ขอบเขตดานตัวแปร
4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหา
4.4 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาใชในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม เรื่องทรัพยากรธรณี สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย (1) ดิน (2) หิน (3) แร
(4) เชื้อเพลิงธรรมชาติ และ (5) แหลงน้ํา
4.5 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ตั้งแต ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงไดสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1.1
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
1. ขั้นระบุประเด็นทางสังคม
2. ขั้นระบุแนวทางการหาคําตอบอยางมีศักยภาพ
3. ขั้นตองการความรู
4. ขั้นทําการตัดสินใจ
5. ขั้นกระบวนการทางสังคม

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทักษะการแกปญหา
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6. นิยามศัพทเฉพาะ
6.1 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หมายถึง การ
จัดประสบการณที่มุงใหผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรง จากการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน
โดยมีจุดหมาย เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ใชทักษะ
การแกปญหาเชื่อมโยงความรูที่เรียนมากับประสบการณและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตรที่มีตอการ
ดํารงชีวิตของตนเองได เรื่อง ทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเนนการระบุ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสังคมในทองถิ่น เสนอแนวทางในการแกปญหา การดูแลและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหยั่งยืน โดยใหนักเรียนไดวิเคราะหถึงปญหา สามารถวางแผนและลง
มือปฏิบัติไดดวยตนเอง มีการคนควาหาคําตอบ นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรูกับเพื่อนๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้
6.1.1 ขั้นระบุประเด็นทางสังคม (Identification of social issues stage)
ครูมีการกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงปญหาทางสังคม โดยครูยกตัวอยางสถานการณหรือเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในทองถิ่น ขอมูลจากสื่อสารมวลชน ประเด็นปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง และนําเสนอผลิต
ภัณฑทางเทคโนโลยี
6.1.2 ขั้นระบุแนวทางการหาคําตอบอยางมีศักยภาพ (Identification of
potential solutions stage) เปนการใหนักเรียนไดตรวจสอบศักยภาพของตนเอง ในการหา
คําตอบของประเด็นทางสังคม เนื่องมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนักเรียนตองมีการวางแผนหา
คําตอบ มีการตรวจสอบศักยภาพของตนเองโดยพิจารณาความรูที่มีอยู และหาความรูเพิ่มเติมที่
สามารถสนับสนุนใหนักเรียนหาคําตอบได
6.1.3 ขั้นตองการความรู (Need for knowledge stage) นักเรียนตองศึกษาหา
ความรูวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ เพื่อเปนฐานขอมูลในการเลือกแนวทางหาคําตอบ
ประเด็นทางสังคม
6.1.4 ขั้นทําการตัดสินใจ (Decision-making stage) นักเรียนใชความรูที่เรียน
มาทบทวนหาแนวทางในการแกปญหา สามารถตัดสินใจแกปญหานั้นๆในแนวทางที่เปนไปได
นักเรียนไดรวบรวมความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรตางๆเพื่อออกแบบแนวทางในการหาคําตอบ
และคํานึงถึงผลดีและผลกระทบตอทองถิ่น
6.1.5 ขั้นกระบวนการทางสังคม (Socialization stage) กระบวนการทางสังคม
จะสะทอนใหนักเรียนไดทบทวนแนวคิดของตนที่แสดงเพื่อแกปญหานั้น นักเรียนเสนอสิ่งที่กระทําหรือ
ออกแบบไว ในขั้นทําการตัดสินใจเพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือตรวจสอบความคิดของ
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ตนเอง โดยในขั้นนี้นักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดตอสังคม การทําโครงงานวิทยาศาสตร จัดนิทรรศการ
หรือจัดโครงการรณรงคตางๆ และพรอมรับความคิดเห็น
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถ และทักษะของผูเรียน
ที่เกิดจากการไดรับการเรียนรู การฝกฝน แสดงออกมาในรูปแบบของคะแนน โดยใชเครื่องมือในการ
วัดผลดวยการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จะสรางตามจุดประสงคการเรียนรู เพื่อวัดความรูในดาน ความจํา ความเขาใจ และการวิเคราะห
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
6.3 ทักษะการแกปญหา หมายถึง ทักษะของบุคคลจากการเรียนรู ทั้งดานวิธีการคิด
มีแบบแผน เปนขั้นตอน มีทักษะกระบวนการเพื่อที่จะแกไขปญหาใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ และ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกระทําขอมูลใหมๆ เพื่อแกปญหาในสถานการณใหมไดๆ โดย
ลักษณะของทักษะการแกปญหา คือ การแกปญหาดวยตนเอง โดยเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง มีการวางแผนอยางเปนระบบ ดําเนินการแกปญหาตามที่วางแผนไว และ
พิจารณาวิธีการแกปญหาทุกขั้นตอน เพื่อใหไดผลตามความมุงหมาย และมีวิธีการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการระบุปญหา ทักษะการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ทักษะการเสนอแนว
ทางการแกปญหา และทักษะการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแกปญหา ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่
นักเรียนทําไดจากแบบวัดทักษะการแกปญหาที่ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น ซึ่งลักษณะคําถามจะใชสมมติฐาน
สถานการณ โดยมีลักษณะเปนแบบทดสอบอัตนัย ซึ่งนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการแกปญหาในแต
ละสถานการณไดถูกตอง 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 ระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหาที่เกี่ยวของกับ
สถานการณที่กําหนดให ในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให
ขั้นที่ 2 วิเคราะหสาเหตุของปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่ทําให
เกิดปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให
ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการเสนอแนว
ทางการแกปญหาที่เกิดจากสาเหตุของปญหา หรือมีการเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกปญหา
ที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล
ขั้นที่ 4 วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดเปน
อยางไร
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความรูและทักษะการแกปญหา สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทักษะการแกปญหา เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และ
สามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพที่ดี
7.2 นักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา มองเห็นปญหา ทําความเขาใจกับปญหา
เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ตรงกับประเด็นปญหานั้นไดอยางถูกตอง
7.3 ครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการ
แกปญหาของนักเรียน ใหนักเรียนสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชีวิตประจําวันได
7.4 เปนแนวทางสําหรับครูในการนําวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ไปประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆได ตามความเหมาะสมของเนื้อหา

