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 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุม่ทดสอบก่อน-หลงั 
(one group pretest-posttest design) โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพือ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน เรือง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  4 ก่อนและหลัง        
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ 2) ศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปี
ที4 ทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชนั
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การจดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่ร้อยละ (% ) คา่เฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบคา่ที (t–test) แบบ dependent.    
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียน
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นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยมากทกุด้าน   เมือพิจารณารายด้านพบวา่นกัเรียนเห็นด้วยในระดบัมาก ลําดบัที 1 
คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.( = 2.85, S.D. = 0.16)  ลําดบัที 2 คือ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.( = 2.81, S.D. = 0.19) และลําดบัที 3 คือ ด้าน
ประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.( = 2.78, S.D. = 0.24). 
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 The purposes of this experimental research with one group pretest posttest 
design were 1) to compare learning achievement on life safety of the fourth grade  
students before and after being taught by problem based  learning approach and 2) to 
investigate the students’ opinions toward the instruction with Problem Based Learning 
approach. The sample  consisted of  54  fourth  grade students of Nakdeeanuson 
School, Maung, Samutprakam Province. The research instruments used for gathering 
data were : an instructional plan, an achievement test, and a questionnaire. The 
statistical analysis employed were percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) 
and t-test dependent. 
 The research findings of this research were as follows 1) The learning  
achievement  on life  safety of  the fourth  grade  students  before and after being  
taught by problem based  learning approach were statistically significant different at .05 
level. The learning achievement scores after being taught were higher than before being 
taught by problem based learning approach ( = 27.39, S.D. = 3.73). ( = 19.56, S.D. 
=2.77)  and 2) The students’ opinions toward  Problem Based Learning approach were 
at a high agreement level in all  aspects. The students  strongly agreed with the learning 
atmosphere ( = 2.85, S.D. = 0.16), the learning activities ( = 2.81, S.D. = 0.19) and 
the learning usefulness respectively ( = 2.78, S.D. = 0.24). 
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บทที  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การศกึษามีความสําคญัอย่างยิงของการพฒันาคน  การศกึษามีบทบาทในการพัฒนา
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้เป็นผู้มีคุณภาพทีจะสามารถพัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  
วฒันธรรมของตนเอง  ครอบครัวและบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพทีทําให้สงัคมองค์กรหมูบ้่าน  
ชมุชน หรือสว่นตา่ง ๆ มีคณุภาพนนัมกัเริมจากปัจจยัพืนฐาน คือ “คนมีคณุภาพ” ปัจจยัทีทําให้คน
มีคณุภาพ คือ การศกึษา จากความสําคญัของการศึกษาทีเป็นรากฐานสําคญัของการพัฒนาคน
ซึงเป็นทรัพยากรทีมีค่าทีสุดของประเทศ อันนําไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึงเราจะสังเกตได้ว่า
ประเทศใดก็ตามทีมีประชากรทีมีคณุภาพประเทศนนัย่อมประสบผลสําเร็จในการนําประเทศไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า จึงทําให้หลายประเทศได้ทุ่มเทงบประมาณจํานวนมากให้กับการพัฒนา
การศกึษา ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัทีเลง็เห็นความสําคญัของการศกึษา ดงันนั แผนหรือนโยบาย
ทีสําคญัของชาติ  แม้กระทงัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซึงเป็นกฎหมาย
สงูสดุในการปกครองประเทศก็ได้ให้ความสําคญัตอ่การศึกษา ดงัเห็นได้จาก มาตรา 43 กล่าวว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรั ฐจะต้องจัดให้
อย่างทวัถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่ายจากบทบญัญัติของรัฐธรรมนญู 
 ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีต้องมีการพัฒนาศกัยภาพและคณุภาพของคน    
ในชาติอย่างทัวถึงและต่อเนืองในทุกด้าน  การออกกําลงักายและเล่นกีฬาอย่างสมําเสมอเป็น
กระบวนการหนึงทีสามารถช่วยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยจะช่วยพัฒนาให้ร่างกาย
แขง็แรงพลานามยัสมบูรณ์   ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ  มีสขุภาพทีดี  มีอารมณ์ทีมนัคง  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมทีเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิมพูนสติปัญญา พัฒนา
คณุลกัษณะประจําตวัทีช่วยเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมยิงขนึ  ได้แก่ ความซือสตัย์สจุริต 
ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแขง็  ความมีระเบียบวินยั  ความยตุิธรรม  การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎกติกา  การมีนําใจนักกีฬา  การรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภยั  ความเอือเฟือเผือแผ่  การเสียสละ  
นอกจากนีการกีฬายังก่อให้เกิดความสามคัคีกลมเกลียวและร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอปุสรรคของ    
หมูค่ณะ  รวมทงัเป็นศนูย์รวมในการสร้างความภมูิใจ และสร้างสิงทีดีงามให้แก่ชุมชน สงัคม และ
ประเทศชาติ  (การกีฬาแห่งประเทศไทย  2544 : 1) 
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พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ซึงเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
เพือเป็นกฎหมายแมบ่ทในการบริหารและจดัการศกึษาอบรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ได้ให้ความหมายของการศกึษาไว้วา่ คือ กระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบคุคลและ
สงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม            
การเรียนรู้และปัจจยัเกือหนนุให้บคุคลเรียนรู้อย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต และในมาตรา 6  ได้กลา่วถึง
ความมุ่งหมายและหลกัการว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที
สมบูรณ์ ทังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน         
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสขุ  อีกทงัยังกําหนดให้รัฐจัดการศึกษา        
จัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดหลักสตูรในระดับต่าง  ๆ   โดยให้ความเสมอภาคแก่บุคคลและ        
ให้ได้รับการศกึษาอย่างมีคณุภาพโดยจดัให้มีการประกันคณุภาพการศึกษาปัจจุบันกระแสความ
เปลียนแปลงทางการศกึษา โดยเฉพาะนโยบาย และแนวคิดปัจจบุนักระแสความเปลียนแปลงทาง
การศกึษา โดยเฉพาะนโยบาย และแนวคิดในการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาของชาติมีมากขนึ 
ดงัจะเห็นได้จากการประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพือการสร้างพลงัทางการศึกษา พัฒนา
ศกัยภาพของเยาวชนและพัฒนาระบบการศึกษาไทย อนัเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต (สํานกังานปฏิรูปการศกึษา 2543 : 13)  การจดัการศกึษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาตินัน การศึกษาขนัพืนฐาน นับได้ว่ามีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาคนไทย      
โดยมุง่พฒันาผู้เรียนด้านตา่ง ๆ คือ  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  จิตใจและสงัคม  มีคณุลกัษณะ
ทีพึงประสงค์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ 
 แผนการศกึษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559)  ทีมี
ความสําคัญอย่างยิง เนืองจากเป็นการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ เพือนําไปสู่การดําเนินงานอย่างต่อเนือง เสร็จสมบูรณ์ทงักระบวนการปฏิรูป
การศกึษา ด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมในช่วงระยะเวลา 15 ปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 
2559 ทีสอดคล้องต่อเนืองกันทังประเทศ  รวมทังนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา  
บูรณาการเชือมโยงเป็นกระบวนการ เพือพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  (แผนการศึกษาแห่งชาติ 2545-2559)  ซึงแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค  
ศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้ เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ให้มีทักษะการวิเคราะห์  
สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้ อืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืน       
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ในสงัคมโลกได้อย่างสนัติ (กระทรวงศกึษาธิการ 2551) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ชีให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลียนจุดเน้นในการพัฒนา
คณุภาพคนในสงัคมไทยให้ มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทงัด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลียนแปลงเพือนําไปสู่สังคม       
พืนฐานความรู้ได้อย่างมนัคง  แนวการพัฒนาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืนฐาน
จิตใจทีดีงาม  มีจิตสาธารณะ พร้อมทังมีสมรรถนะ ทักษะ   และความรู้พืนฐานทีจําเป็นใน         
การดํารงชีวิต อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศอย่างยงัยืน                 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคน    
ซึงเป็นกําลงัของชาติให้เป็นมนุษย์ทีมีความสมดลุทงัด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มี จิตสํานึก    
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติ ทีจําเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญับนพืนฐาน
ความเชือวา่ ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ  หลกัสตูรการศึกษาของ
ชาติในฉบบัทีผา่นมาโดยกําหนดสาระการเรียนรู้ทีกําหนดกรอบไว้อย่างกว้าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
เพือใช้เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีใช้ชีทิศทางให้แก่สถานศกึษา โรงเรียน  ครูผู้สอน  และผู้ทีเกียวข้อง
ทีมีสว่นจดัการศกึษาทงัในระบบและนอกระบบสถานศกึษานําไปจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา  ให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกบัความต้องการของสถานศกึษาและท้องถิน  ซึงในหลักสตูรแกนกลาง
การศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนดมีทงัหมด 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สงัคมศาสนา
และวฒันธรรม สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 ปัจจบุนัคนไทยเสียชีวิตจากการสบูบุหรี ปีละ 42,000 คน ด้วยโรคมะเร็งปอด 9,979 
คน โรคมะเร็งทีอืน ๆ 6,340 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 7,907 คน โรคถุงลมปอดโป่งพอง 
10,427คน  โรคอืน ๆ 7,347 คน  ด้วยงานวิจัยพบว่า ผู้ ทีสบูบุหรีส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงอนัตรายหรือ
ความเสียงทีแท้จริงจากการบหุรี  สถิติพบวา่คนสบูบหุรีทีสบูต่อไปเรือย ๆ โดยไม่เลิก 1ใน 3 ถึง 1
ใน 2 จะป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร การเตือนภยัจากบหุรีจึงต้องทําด้วยวิธีทีหลากหลาย และ
ตอ่เนืองการสอนควรเริมทีบ้าน ตงัแตก่ารเรียนการสอนในหลกัสตูรของโรงเรียน การพิมพ์คําเตือน
บนซองบหุรี สือตา่ง ๆ ทงัสิงพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ และการรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ  องค์การอนามยั
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โลกได้กําหนดให้ วนัที 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวนังดสบูบุหรีโลก (จดหมายข่าวชุมชนคนรัก
สขุภาพฉบบัสร้างสขุ 2551 : 13) 
 จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ ประเทศไทยมีผู้สบูบุหรีทงัสิน 11.2
ล้านคน โดยเฉลียทีอยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี ซึงเป็นวยัทีมีลกูอยู่ในระดบัอนุบาล เป็นผู้สบูบุหรีถึง 
4.4 ล้านคน คิดเป็น 30% ของคนวยัเดียวกัน แสดงว่าเด็กไทยวยั 3-10 ขวบ เกือบ 1ใน 3 กําลงั
ได้รับอันตรายจากควันบุหรีทีผู้ ปกครองสูบ การสูบบุหรีของพ่อ-แม่ จะมีผลต่อพฤติกรรม           
การเลียนแบบของลูก  การสูบบุหรีเป็นสาเหตสุําคญัของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของเด็ก
พบวา่ความเข้มข้นของสารพิษจากควนับหุรีทีสบูในรถสงูกวา่สารพิษทีสบูในบ้าน 23เท่า และเด็ก
คือ ผู้ทีได้รับอนัตรายโดยไมส่ามารถป้องกนัตนเองได้ (Campaign, ”โรงเรียนอนุบาลปลอดบุหรี” :
มลูนิธิรณรงค์เพือการไมส่บูบหุรี, อ้างถึงใน วิศิษฐ์  ศิลปะสวุรรณชัย 2544 : 127-128) บุหรีใช่ว่า
จะเป็นโทษตอ่ผู้สบูเท่านนั  ผู้ทีอยู่ข้างเคียงยงัพลอยได้รับอิทธิพลจากควนับหุรีในอากาศด้วย ดงัมี
รายงานทางการแพทย์มากมาย ยกตวัอย่างเช่น ผู้ ทีอยู่ข้างเคียงผู้สบูบุหรีนนัมีโอกาสเสียงสงูต่อ
การเป็นมะเร็งปอดถึง 34% โดยเฉพาะคู่สมรส เด็กทีอยู่ในบ้านทีมีพ่อแม่สบูบุหรีจะมีปัญหาโรค
ระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ ปอดอกัเสบ และเป็นภมูิแพ้มากกว่าเด็กที     
พ่อแมไ่มส่บูบหุรี (ยาเสพติดหายนะของคนรุ่นใหม ่ 2544 : 54)  
 สุราเป็นสิงเสพติดทีไม่ผิดกฎหมายสุรา   รวมทังเค รืองดืมมึนเมาอืน  ๆ  จะมี                
เอธิลแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบสําคญั สารชนิดออกฤทธิกดสมองส่วนต่าง ๆ ได้   ถ้าร่างกาย
ได้รับแอลกอฮอล์ดงักลา่วปริมาณน้อยจะรู้สกึสบาย และอารมณ์ดี  แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากขนึ 
เอธิลแอลกอฮอล์ก็จะไปกดสมองส่วนเกียวข้องกับความรู้สึกนึกคิด การควบคุมตัวเอง               
การตัดสินใจ การยับยังการหักห้ามใจ จึงไม่น่าแปลกว่าคนเมาสุรามักแสดงอาการต่าง  ๆ ที
ตามปกติไม่เคยแสดงให้ปรากฏออกมา เช่น ระบายความในใจ ทะเลาะกัน เป็นต้น (เทคนิค       
การเผยแพร่ความรู้เพือป้องกันยาเสพติด 2544 : 34-35) สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ระบุว่า 1 ล้าน      
2 แสนคน คือผู้ เสียชีวิตจากอบุัติเหตทุางถนนทัวโลกในแต่ละปีในจํานวนนีมีชีวิตทีจากไปบน      
ท้องถนนเมืองไทยไมน้่อย ปี พ.ศ. 2551 มีผู้ เสียชีวิต 11,267 คน ตายเฉลียวนัละ 33 คน ถ้าเป็น
ช่วงปีใหมจ่ะตายเพิมเป็นทวีคณู อยู่ที 50 -60 คน หากคิดเป็นอตัราผู้ เสียชีวิต พบว่าสงูถึง 17.7 
คนต่อประชากร 1 แสนคน ยําสาเหตกุารเกิดอบุัติเหตทุางถนน 4 ประการ ได้แก่ 1) ดืมแล้วขับ     
2) ขบัรถเร็ว   3) ง่วงแล้วขับ และ 4) ขบัรถสวนทาง สาเหตสุ่วนมากมาจากเมาแล้วขบัรถยนต์ 
เพราะแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดาคนไทยไม่น้อยนิยมบริโภคในปริมาณสูงจนน่าตกใจ 
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ขณะเดียวกนัก็มีนกัดืมหน้าใหมเ่พิมขนึปีละ 260,000 คน  โดยเฉพาะช่วงอายุ 12-19 ปีเพิมสงูขนึ 
เครืองดืมแอลกอฮอล์เป็นพิษภยัสําคญัทีเกียวโยงกบัสขุภาวะคนไทยทงัประเทศ (ไทยรัฐ 2552 : 5) 
 โรงเรียนนาคดีอนสุรณ์ ตงัอยู่ทีหมู ่6 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ซึงการเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนต้อง
โดยสารรถประจําทางหรือรถรับสง่นกัเรียนซึงติดกับถนนใหญ่มีรถสญัจรไปมาตลอดเวลาบริเวณ
โดยรอบโรงเรียนมีสิงปลกูสร้าง เช่น โรงงานอตุสาหกรรม  หมูบ้่านจดัสรร  สถานบนัเทิง โดยเฉพาะ
ชุมชนมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม   จากการสํารวจพบว่า ครอบครัวของนักเรียน     
สว่นใหญ่ย้ายถินฐานมาจากตา่งจงัหวดัโดยเข้ามาทํางานในแหลง่งานอตุสาหกรรมและมกัอยู่กัน
เป็นครอบครัวเดียว ประกอบด้วย พ่อ แม ่พี น้อง และนกัเรียนขาดการดแูลจากผู้ปกครองทางด้าน
สขุภาพอนามยั การเจ็บป่วย การรับประทานยาโดยทีไมบ่อกผู้ปกครองหรือรับประทานยาเอง การ
เกิดอบุัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการได้รับอนัตรายจากสารเคมีโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงทีมีอยู่
ภายในบ้านในการฉีดยาฆ่าแมลงอาจสง่ผลตอ่สขุภาพร่างกายนกัเรียนหรือผู้ทีอาศยัอยู่ในบ้านจาก
การเก็บข้อมลูและสอบถามจากนกัเรียนบางชมุชนมีการเสพยาเสพติด เช่น สบูบุหรี  ดืมสรุา  เล่น
การพนนัอาจสง่ผลให้นกัเรียนเลียนแบบอยากทดลองเสพซึงเป็นก้าวแรกของการเสพยาเสพติดซึง
บางครอบครัวมกัใช้ให้นกัเรียนไปซือ บหุรี หรือสรุาให้อยู่เป็นประจํา  
 ผู้ วิจยัในฐานะทีเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา ได้ตระหนักถึงปัญหา
ดงักลา่ว จึงได้ทําการรวบรวมข้อมลูเกียวกับปัญหาทีเกิดขนึการเรียนเรืองความปลอดภยัในชีวิต
นนัสําคญัอย่างยิงซึงแนวคิดในการจดัการเรียนรู้จะต้องคํานึงถึงผู้ เรียนเป็นสําคญั  ซึงครูเป็น ผู้จัด
ด้านการเรียนการสอนเพือให้สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551 เรือง
ความปลอดภยัในชีวิต  ครูผู้สอนต้องศกึษาเนือหาให้เข้าใจและต้องพิจารณาถึงความเหมาะทีจะ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ   และเทคนิควิธีหรือสือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4 โดยครูผู้ สอนต้องคํานึงถึงเด็กหรือเยาวชนให้เรียนรู้แบบรอบด้าน  ความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ ความแตกต่างด้านร่างกายอารมณ์ สงัคม 
เพศ อายุ และสติปัญญา โดยเฉพาะความแตกต่าง ด้านสติปัญญาจะเป็นปัจจัยทีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิทางการเรียน วิธีการสอนของครู  ครูผู้สอนจํานวนไม่น้อยทียึดตนเองเป็นศนูย์กลาง
ผกูขาดการถ่ายทอดความรู้  เน้นการท่องจํา  การให้ข้อมลูไมค่อ่ยสนใจให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
ในห้องเรียนโดยมักเน้นการท่องจําหรือครูมักสอนอยู่หน้าชนัเรียนคอยเขียนกระดานดํา หรือ        
พูดอธิบายถ่ายโอนความรู้สู่นักเรียน ลกัษณะเช่นนีเป็นการเรียนการสอนทีมีครูเป็นศนูย์กลาง   
การเรียนรู้  นกัเรียนเพียงแตร่ับฟัง พยายามทําความเข้าใจคําอธิบาย จดจําคําพูดคําบอกเล่าให้
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มากทีสดุเพือตอบคําถามในข้อสอบ การสอนเรืองความปลอดภยัในชีวิต  ในโรงเรียนถือได้ว่ามี
ความสําคญัอย่างยิง เพราะทําให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจตระหนักถึงความปลอดภยัของตนเอง  
และจะต้องตระหนกัวา่การจดัการเรียนรู้แบบยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางนนัต้องเริมจากความเข้าใจ
ในตวัผู้ เรียนอย่างแท้จริง  ซึงจําเป็นต้องมีเครืองมือทีเหมาะสมและสามารถสือสารกับผู้ เรียนได้
อย่างเข้าใจ ถึงสิงทีจําเป็นต้องรู้ และได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางอารม ณ์ สังคม 
สติปัญญาอย่างผู้ทีรู้จกัคิด  จากสภาพปัญหาดงักล่าวทําให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาสขุศึกษา 
สาระที 5 ความปลอดภยัในชีวิต  เมือศึกษาถึงปัญหาจากข้อมลูการประเมินคณุภาพผู้ เรียนของ
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2552  การประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที 4 
พบวา่ผลสมัฤทธิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษาอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นทีน่า
พอใจ คือ ผลสมัฤทธิทางการเรียน ชนัประถมศึกษาปีที 4  ปีการศึกษา 2550 เฉลียร้อยละ 77.03  
ปีการศึกษา 2551 เฉลียร้อยละ 75.73 ปีการศึกษา 2552 เฉลียร้อยละ70.12 (โรงเรียนนาคดี
อนุสรณ์  2550-2552) คิดเป็นร้อยละ 77.03, 75.73 และ 70.12 ซึงจะเห็นได้ว่า กลุ่มสาระสุข
ศกึษาและพลศกึษา  พ 14101 ในสาระที 5 ความปลอดภยัในชีวิต  ซึงการเรียนรู้  ประกอบด้วย
เนือหา 3 เรือง คือ เรืองที 1  อธิบายความสําคญัของการใช้ยาและใช้ยาถูกวิธี เรืองที 2 แสดงวิธี
ปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสตัว์กดัตอ่ย และการบาดเจ็บจาก
การเลน่กีฬา  และเรืองที 3  วิเคราะห์ผลเสียของการสบูบหุรีและการดืมสรุาทีมีตอ่สขุภาพและการ
ป้องกนั  ซึงนกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนได้คะแนนเฉลียเพียงร้อยละ 70.12  ยังไม่เป็นทีน่า
พอใจ เป้าหมายกําหนดไว้คือเฉลียร้อยละ 75 ควรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 
โรงเรียนนาคดีอนสุรณ์ ปีการศกึษา 2553   
    ดงันัน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาให้ความรู้  พัฒนาความคิด วิเคราะห์สังเคราะห์     
การแก้ปัญหาทีเพือให้เกิดผลสมัฤทธิทางการเรียนให้สงูขึงซึงสอดคล้องกับ มณัฑรา ธรรมบุศย์ 
(2549 : 43-45) ได้กลา่วไว้วา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นนวตกรรมทางการศึกษา
ทีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาหลกัสตูร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลกัการสําคญัคือผู้สอนจะใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหา
ความรู้เพือนํามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผู้เรียนเป็นฝ่ายกําหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อมรทิพย์ ณ บางช้าง (2543 : 24) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียน
การสอนทีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ทีเป็นอยู่ตามสภาพจริง  
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความต้องการทีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วชัรา เล่าเรียนดี (2548 : 98) ทีกล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นยุทธวิธีการจัด        
การเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญัแบบหนึงทีช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทกัษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการทํางานและดํารงชีวิตตลอด
ชีวิต สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 4) ทีกล่าวว่าวิธีการเรียนการสอนทีไม่เน้น
กระบวนการ ให้ผู้ เรียนพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ทําให้ผู้ เรียนขาดคณุลกัษณะช่างสงสยัและใฝ่หาคําตอบ 
                 ผู้ วิจยัในฐานะทีเป็นครูผู้สอนกลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา ได้ทําการรวบรวมข้อมลู
จากสภาพปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจาก 1) เทคนิควิธีการสอนของครูไม่หลากหลาย             
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง 3) ขาดสือการเรียนการสอน               
ทีเหมาะสม 4) กิจกรรมการเรียนการสอนไมส่ง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วม 5) เนือหาการเรียนยาก
เกินไป และ 6) นกัเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ขนัพืนฐานจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนนนั
ครูผู้สอนเป็นผู้จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพียงผู้ เดียวดงันนัเพือเป็นการพัฒนาผู้ เรียนทงัด้าน 
ร่างกาย จิตใจอารมณ์สงัคม และสติปัญญา  ซึงสอดคล้องกับ สวิุทย์  มลูคํา  และอรทัย  มลูคํา 
(2544 : 21) ทีกล่าวว่าภารกิจสําคญัของครูคือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือให้ผู้ เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ทงัร่างกายและจิตใจ  ครูยคุปัจจบุนัต้องเป็นครูมืออาชีพ ซึงบทบาท
ของครูมืออาชีพ คือ การปรับเปลียนแนวคิดและวิธีสอนจากการสอนให้ความรู้แก่ผู้ เรียนมาเป็น   
วิธีสอนหาความรู้ให้กบันกัเรียน เนืองจากในโลกแห่งความจริงมีความรู้มากมายเกินกว่าทีคณุครู
คนไหน ๆ จะสามารถสอนผู้ เรียนให้เรียนรู้จนหมดได้ดงันนัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึง
มุง่เน้นปัญหามีการเรียนรู้แบบบรูณาการและให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง วชัรา เลา่เรียนดี (2550 
: 94-95) กลา่วถึง แนวทางการจดัการเรียนการสอนทีมีลกัษณะดงักลา่วเทคนิคหนึงทีน่าสนใจ คือ 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) ซึงประกอบด้วย
คณุลกัษณะดงันี 
 1.  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
 2.  การเรียนรู้เกิดขนึจากการร่วมมือกนัของนกัเรียนเป็นกลุม่เลก็ ๆ  
 3.  ครูคือผู้คอยแนะนําสนับสนุน นักเรียนคือผู้มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
 4.  ปัญหาเป็นปัญหาทีเกิดขนึจริงหรือปัญหาจริง ซึงปัญหาจะช่วยกําหนดกรอบ
แนวคิดหรือกําหนดจดุเน้นและกระตุ้นการเรียนรู้ 
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 5.  ปัญหา คือ สิงทีจะนําไปสูก่ารเรียนรู้และการพฒันาทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา 
 6.  ความรู้ใหมจ่ะเกิดขนึโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-Based Learning หรือ PBL จัดเป็น
ยทุธวิธีการเรียนวิธีหนึงเป็นทีรู้จกักนัแพร่หลายมากขนึในปัจจบุนั เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากแนวคิด
ตามทฤษฏีสร้างสรรค์นิยม (constructivism) ซึงมีรากฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู้ของเพียเจต์
(Piajet) และไวก็อทสกี (Vygotsky) ทีเชือกนัวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาทางสติปัญญาที
ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยนํามาใช้เพือสง่เสริมและพัฒนาคณุภาพของการคิด (quality of 
thinking) โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้คําตอบของปัญหาจากสือ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทงั
การทดลองปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในสถาบันการผลิตแพทย์เป็นจุดเริมต้นการใช้เทคนิคการจัด    
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาก่อนจนถึงปัจจุบันทีได้แพร่ขยายไปสู่สถาบันอืนมากขึน 
สามารถนําไปใช้ได้ตงัแต่ระดบัประถมต้นจนถึงมธัยมปลายและระดบัมหาวิทยาลยั PBL เป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนทีใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริงเป็นประเภททีจะให้ผู้ เรียนรู้ทักษะ     
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา ในการใช้ PBL ในการเรียนรู้ของนักเรียน 
นกัเรียนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  จากการศกึษางานวิจยัทีเกียวข้องและการรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ได้มี
ผู้ศกึษาผลของการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานดงันี อมรทิพย์ ณ บางช้าง (2543 : 120) พบว่า 
ผลการทดลองสอดคล้องกนั คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสมัฤทธิทางการเรียน
สงูกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ   รังสรรค์  ทองสกุนอก  (2547 : บทคดัย่อ) พบว่า 
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนรู้เรืองทฤษฎีจํานวนเบืองต้น  โดยผลการใช้ชุดการเรียน     
การสอนทีใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  มีผลการเรียนรู้สงูขนึ  วิชนีย์  ทศศะ  (2547 : บทคดัย่อ) 
พบวา่ ผลการเรียนรู้เรืองสิงแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที 3  ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและแบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกัน โดยนักเรียนทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีผลการเรียนรู้สงูกวา่นกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 จากการรวบรวมข้อมลูและศึกษาเอกสารงานวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ซึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า    
การนําวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในระดบัประถมศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาปีที 4 ยังน้อยมาก ดงันัน ผู้ วิจัยจึงนําแนวคิดการเรียนรู้เพือพัฒนาผลสมัฤทธิทาง 
การเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาทดลองสอน         
กบันกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ในภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2553 มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2549 : 
43-45) ได้เสนอแนะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นนวตักรรมทางการศึกษาที
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สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลกัการสําคญัคือ ผู้สอนจะใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหา
ความรู้เพือนํามาเป็นแนวทาง แก้ไขปัญหาโดยผู้เรียนเป็นฝ่ายกําหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และได้เสนอแนะลําดบัขนัการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้  4 ขนัตอน ดงันี 1) ขนั
กําหนดประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ 2) ขนัสํารวจแนวทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้ 3) ขนัจํากัด
ทางเลือก และ 4) ขนัทดสอบผลการแก้ปัญหา (วิชนีย์  ทศศะ 2547 : บทคดัย่อ) มีจดุเน้นให้ผู้ เรียน
ได้ตงัปัญหา และดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 
พฒันาการเรียนรู้ทงักลุม่และรายบคุคล ซึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาสงูขนึ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL)  เป็น          
การเรียนรู้ทีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม (constructivism) มีรากฐานมาจากทฤษฎี   
การเรียนรู้ของเพียเจต์ (Piajet) และไวก็อทสกี (Vygotsky) ทีเชือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
พฒันาทางสติปัญญาทีผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการที
ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมและเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่และปรับ
โครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากบัประสบการณ์ใหม่ (อาภรณ์  แสงรัศม ี2543 : 16)  ซึงปัญหาทีทําให้
การเรียนรู้เกิดขนึ  ซึงหมายความว่าก่อนทีผู้ เรียนจะเรียนรู้เกียวกับความรู้หรือองค์ความรู้ใด  ๆ  
ต้องกําหนดหรือใช้ปัญหาแก่ผู้ เรียนเมือปัญหาถกูถาม  นกัเรียนเกิดการรับรู้หรือพบว่าจําเป็นต้อง
เรียนรู้ความรู้ใหมก่่อนทีจะแก้ปัญหานันได้ ตวัอย่างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ด้วยปัญหา เช่น  
โครงการวิจัย  โครงการออกแบบงานสร้างทีต้องใช้ทักษะสงูกว่าการวิเคราะห์ข้อมลูทีมีอยู่เดิม    
เป็นต้น  หรือกรณีปัญหาทีเป็นทีรู้จักกันแพร่หลาย การตงัปัญหา หรือกําหนดปัญหาสําหรับ        
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ต้องเป็นปัญหาในสถานการณ์จริง เป็นปัญหาทีเกิดขนึ
จริง ๆ  ในสงัคม และชีวิตเป็นปัญหาทีเร้าความสนใจและจูงใจผู้ เรียน เราต้องรู้ว่าทําไมเขาต้อง
เรียนความรู้ใหม่  การเรียนรู้จะเกิดขนึในบริบทของความต้องการทีจะแก้ปัญหา ดงันนั  ทักษะที
จําเป็นในการเ รียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานก็คือ ทักษะในการแก้ปัญหานันเอง รวมทัง
กระบวนการแก้ปัญหาทีเป็นระบบ ทักษะการแก้ปัญหาจะเกิดขนึก็ต่อเมือครูเป็นผู้สอนและผู้ ให้
โอกาสในการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานจะบรรลุเป้าหมาย   เมือเรียนเป็น     
กลุ่มย่อย  (small group)  ผู้ เรียนสามารถนําตนเอง (self-directed)   และประเมินผลตวัเองได้ 
(self-assessed)  วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 94)  ซึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้
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ผู้ เรียนมีบทบาทในการคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้ แนะนําซึงทํานักเรียน        
เกิดการกระตือรือร้นในการเรียน  และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์ 
ได้  (อาภรณ์  แสงรัศม ี2543 : 16)   การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วยแนวคิดเกียวกับ
การเรียนรู้อยู่ 2 ประการ คือ การเรียนรู้ทียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (student centered) และ       
การเรียนรู้แบบเอกตัภาพ (individualized learning)  (ทองจนัทร์  หงส์ลดารมภ์ 2531,  อ้างถึงใน 
ทองสขุ  คําธนะ 2538 : 51) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานใช้หลกัการเรียนรู้แบบยึดผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางและการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ ซึงในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี ผู้ เรียนได้
สมัผสัจริงกบัปัญหาทีพบในสถานการณ์จริง ซึงเป็นสิงกระตุ้นให้เกิดการสงสยัหาคําตอบ ใคร่รู้และ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ กําหนดเนือหาทีต้องการเรียนรู้อย่างอิสระ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตวัเองและ
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการค้นหาความรู้   มณัฑรา ธรรมบศุย์ (2549 : 43-45) ได้
เสนอแนะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีสามารถ
นําไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลกัการสําคญั คือ ผู้สอนจะใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้เพือ
นํามาเป็นแนวทาง แก้ไขปัญหาโดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายกําหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และได้
เสนอแนะลําดบัขนัการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้  4 ขนัตอน ดงันี 1) ขนักําหนด
ประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ 2) ขนัสํารวจแนวทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้ 3) ขนัจํากัดทางเลือก     
4) ขนัทดสอบผลการแก้ปัญหา อรรณพ  ชุ่มเพ็งพนัธ์ (2550 : บทคดัย่อ) ได้เสนอขนัตอนในการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วยขนัตอนต่าง  ๆ  ดงันี  1) ขนันําเสนอสถานการณ์
ปัญหา เป็นขนัตอนทีครูจัดเตรียมสถานการณ์หรือตวัอย่างปรากฏการณ์ ทีเกียวข้องกับประเด็น
สาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้สงัเกตและเป็นสถานการณ์ทีมีความน่าสนใจ  2) ขนัระบุและ
วิเคราะห์ปัญหานกัเรียนแบ่งกลุม่ย่อยเพือระบปัุญหาทีสงัเกตได้จากสถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา
ทีแท้จริงและร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา  3) ขนัตงัสมมตุิฐานการแก้ปัญหา นกัเรียนร่วมกนั
นําเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา แนวทางในการแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมลู และพิจารณา
วิธีการเหมาะสม  4) ขนัแสวงหาความรู้และรวบรวมข้อมลู นกัเรียนร่วมกันดําเนินการตามแผนใน
การแสวงหาความรู้ทีจําเป็นในการใช้แก้ปัญหา โดยการสืบค้นจากเอกสาร ตําราเรียนรู้อืน ๆ 
รวมทังการสํารวจและการทดลองเพือรวบรวมข้อมูลทีจําเป็นเพิมเติม  5) ขนัอภิปรายและสรุป
ภายในกลุ่มย่อย นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายข้อมูลทีได้รับทังจากการสืบค้นเอกสาร       
การสํารวจหรือการทดลองเพือสรุปเป็นคําตอบของปัญหา  6) ขนัแลกเปลียนความรู้ระหว่างกลุ่ม 
นกัเรียนแตล่ะกลุม่รวบรวมผลการศกึษาและนําเสนอผลการศกึษาของกลุม่ตนเองให้นักเรียนกลุ่ม
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อืน ๆ ทราบ  และ 7) ขนัประเมินผลการเรียนรู้ นกัเรียนร่วมกันอภิปรายและประเมินผลการเรียนรู้
การลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการทํางานร่วมกนั และแนวทางในการพัฒนาตนเอง  ซึงครูมีบทบาทใน
การกระตุ้น ชีแนะและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมในขนัตอนต่าง  ๆ ซึงครูผู้สอน
จะต้องรวบรวมข้อมลูเพือพิจารณาผลการเรียนต่อไป   เบญจวรรณ  อ่วมมณี (2549 : บทคดัย่อ)  
ได้ศึกษาเรืองการพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์แม่นํา   
ท่าจีน ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 8 ขนัตอน คือ ขนัที 1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาขนัที 2 ระบุ
ปัญหา ขนัที 3 ทําความเข้าใจกบัปัญหา ขนัที 4 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ขนัที 5 เลือกแนวทาง 
โดยใช้เกณฑ์ทีเหมาะสมในการประเมิน วิธีแก้ปัญหา ขนัที 6 เลือก 1 แนวทางทีเป็นวิธีแก้ปัญหา   
ทีดีทีสดุ ขนัที 7 นําเสนอวิธีการทีดีทีสดุในการแก้ปัญหาและแผนปฏิบัติการ/ดําเนินการแก้ปัญหา 
และขนัที 8 สรุปผล/ประเมินผล  เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนโดยการใช้ปัญหา
เป็นฐาน  
    ผู้ วิจัยได้นํามาสังเคราะห์เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน             
5 ขนัตอน ประกอบด้วยดงันี 1) นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหา  2) วิเคราะห์ปัญหาที
เกิดขึน 3) กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  4) รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา  และ        
5)  สรุปผล/ประเมินผล กรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี  ดงัแผนภาพที 1 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                             
แผนภาพที 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
    
 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหา   
2. วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 
3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
5. สรุปผล/ประเมินผล

1. ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง 
    ความปลอดภัยในชีวิต 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ 
    การจดัการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา 
    เป็นฐาน 
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วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1.   เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนักเรียน
ชนัประถมศกึษาปีที 4 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2.   เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4/1  ทีมีต่อการจัด         
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

คาํถามการวจิัย 
 1.  ผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศกึษา
ปีที 4/1 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกตา่งกนัหรือไม ่
              2.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนด้านความรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4/1 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างกัน
หรือไม ่ 
              3. ผลสัมฤทธิทางการเรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4/1 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างกัน
หรือไม ่ 
             4.  ความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัใด 
 

สมมติฐานการวจิัย 
             1. ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 4/1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกตา่งกนั   
              2. ผลสมัฤทธิทางการเรียนด้านความรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชนั
ประถมศกึษาปีที 4/1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกตา่งกนั  
              3. ผลสัมฤทธิทางการเรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีที 4/1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกตา่งกนั  
 

ขอบเขตการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรในการวิจัยครังนี  ได้แก่ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  4  โรงเรียน   
นาคดีอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ  ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 
ห้องเรียน  รวม 160 คน  
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  1.2 กลุม่ตวัอย่าง ได้มาจากการสุ่มโดยการจับสลากห้องเรียน 1 ห้อง เพือใช้เป็น
กลุม่ทดลอง คือ นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 54 คน  
 2. ตัวแปรในการศึกษา 
  2.1 ตวัแปรต้น (independent variables)  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
  2.2 ตวัแปรตาม (dependent variables)  ได้แก่ 
                               2.2.1 ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองความปลอดภยัในชีวิตด้านความรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
                              2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    
 3. เนือหา 
  เนือหาทีใช้ในการวิจัยในครังนีเป็นเนือหาในหลักสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  ชันประถมศึกษาปีที 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้          
สขุศกึษาและพลศึกษา สาระที 5 ความปลอดภยัในชีวิต ประกอบด้วย   1) อธิบายความสําคญั
ของการใช้ยาและใช้ยาถูกวิธี  2) แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด 
สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา   และ 3) วิเคราะห์ผลเสียของ      
การสบูบหุรีและการดืมสรุาทีมีตอ่สขุภาพและการป้องกนั 
 4.  ระยะเวลา 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียน     
ชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ใช้ระยะเวลาในการทดลองใน      
ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2553  สปัดาห์ละ 1 ชวัโมง  เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้และความสามารถในการ
แก้ปัญหาเรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนซึงประเมินโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนทีผู้ วิจยัสร้างขนึ 
              2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  หมายถึง คะแนนทีได้จากการวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย   กําหนดปัญหา  อธิบายสาเหตทีุเกิดขนึของปัญหา  
ดําเนินการแก้ปัญหา ระบผุลทีได้รับโดยการแก้ปัญหา  และสรุปผลการแก้ปัญหา 
             3. ความปลอดภัยในชีวิต หมายถึง เนือหาย่อยทีอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษา        
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้  เรือง ความ
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ปลอดภยัในชีวิตชนัประถมศกึษาปีที  4  ซึงประกอบด้วยเนือหาเกียวกบัความสําคญัของการใช้ยา  
ผลเสียของการสบูบุหรีและการดืมสรุา   การปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิด  
สารเคมี แมลงสตัว์กดัตอ่ย  และการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
 4.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนโดยใช้เหตกุารณ์ทีเกิดขึนจริงทีเป็นปัญหาในชุมชน  โดยมีขนัตอนดังนี  1) นําเสนอ
สถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหา 2) วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ  3) กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  
4) รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา  และ 5) สรุปผล/ประเมินผล 
 5.   ความคดิเหน็  หมายถึง  ความรู้สกึนึกคิดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้านบรรยากาศของการจัดการเรียนรู้  ด้านการจัด
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึงได้
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
             6.   นักเรียน  หมายถึง  ผู้ เรียนทีกําลงัศึกษาอยู่ในชนัประถมศึกษาปีที  4  โรงเรียน  
นาคดีอนสุรณ์  อําเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  ภาคเรียนที 1  ปีการศกึษา  2553    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  2 
 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 
 

 การวิจยัเรือง   การพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์   
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาเขตพืนทีจงัหวดัสมทุรปราการ 
เขต 1  ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
            1. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สขุศกึษาและพลศกึษา     
           2.  หลกัสตูรสถานศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนาคดี
อนสุรณ์ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ หน่วยการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
           3.   การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
           4.   งานวิจยัทีเกียวข้อง 
                      

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 

 สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน
ประกอบด้วย 
 สาระที 1 การเจริญเติบโตและการพฒันามนษุย์ 
 สาระที 2 ชีวิตและครอบครัว 
 สาระที 3 การเคลือนไหว การออกกําลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
 สาระที 4 การเสริมสร้างสขุภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค 
 สาระที 5 ความปลอดภยัในชีวิต 
 

สาระที 1  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์ 
          มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและการพฒันาของมนษุย์ 
 

 

15 
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 ตวัชีวดัชนัปี ป. 4  
 1.   อธิบายการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจตามวยั       
             2.  อธิบายความสําคัญของกล้ามเนือ กระดกูและข้อทีมีผลต่อสขุภาพ   การเจริญ 
เติบโตและพฒันาการ 
            3.   อธิบายวิธีดแูลกล้ามเนือ กระดกูและข้อ ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภา 
 

สาระที 2  ชีวติและครอบครัว 
          มาตรฐาน พ. 2.1 เข้าใจและเห็นคณุคา่ของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะใน
การดําเนินชีวิต 
 ตวัชีวดัชนัปี ป. 4 
 1. อธิบายคณุลกัษณะของความเป็นเพือนและสมาชิกทีดีของครอบครัว 
 2. แสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมกบัเพศของตนตามวฒันธรรมไทย 
 

สาระที 3  การเคลือนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
          มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกัษะในการเคลือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และ
กีฬา 
 ตวัชีวดัชนัปี ป. 4 
        1.   ควบคมุตนเองเมือใช้ทกัษะการเคลือนไหวในลกัษณะผสมผสานได้ทงัแบบอยูก่บัที 
เคลือนที และการใช้อปุกรณ์ประกอบ 
        2.   ฝึกกายบริหารท่ามือเปลา่ประกอบจงัหวะ 
        3.   เลน่เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 
        4.  เลน่กีฬาพืนฐานได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
 มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกําลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็น
ประจําอย่างสมําเสมอ  มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
และชืนชมในสนุทรียภาพของกีฬา  
        1.  ออกกําลงักาย เลน่เกม และกีฬาทีตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์
ผลพฒันาการของตนเองตามตวัอย่างและแบบปฏิบตัิของผู้ อืน 
        2.  ปฏิบตัิตามกฎ กติกาการเลน่กีฬาพืนฐาน ตามชนิดกีฬาทีเลน่ 
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สาระที 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และ การป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสขุภาพ การดํารงสขุภาพ 
การป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือสขุภาพ 
 ตวัชีวดัชนัปี ป. 4 
        1.   อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งสิงแวดล้อมกบัสขุภาพ 
        2.   อธิบายสภาวะอารมณ์ ความรู้สกึทีมีผลตอ่สขุภาพ  
        3.   วิเคราะห์ข้อมลูบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑ์เพือการเลือกบริโภค 
        4.   ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพ      
ทางกาย 
 

สาระที 5  ความปลอดภัยในชีวติ 
 มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลียงปัจจัยเสียง พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ  
อบุตัิเหต ุการใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง 
 ตวัชีวดัชนัปี ป. 4 
        1.  อธิบายความสําคญัของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถกูวิธี 
        2.   แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์      
กดัตอ่ยและการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
        3.   วิเคราะห์ผลเสียของการสบูบหุรีและการดืมสรุาทีมีผลตอ่สขุภาพและการป้องกนั     
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                   กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มุ่งให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองตามศกัยภาพ พัฒนาอย่าง      
รอบด้านเพือความเป็นมนษุย์ทีสมบูรณ์ ทงัร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลกูฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสงัคม
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้ อืนอย่างมีความสขุกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  แบ่งเป็น         
3 ลกัษณะ ดงันี 
          1.  กิจกรรมแนะแนว 
  เป็นกิจกรรมทีสง่เสริมและพฒันาผู้เรียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์สิงแวดล้อม สามารถ
คิดตดัสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทงัด้านการเรียน และอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนียังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทงัยังเป็นกิจกรรมที
ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีสว่นร่วมพฒันาผู้เรียน 
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          2.  กิจกรรมนักเรียน 
  เป็นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย   ความเป็นผู้ นําผู้ ตามทีดี           
ความรับผิดชอบการทํางานร่วมกนั   การรู้จกัแก้ปัญหา   การตดัสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตผุล   
การช่วยเหลือแบ่งปันกันเอืออาทร และสมานฉันท์   โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ        
ความถนัด และความสนใจของผู้ เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขนัตอน  ได้แก่ การศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบตัิตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน้นการทํางานร่วมกนั      เป็น
กลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้ เรียน  บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบด้วย 
                2.1  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บําเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษา       
วิชาทหาร 
                2.2  กิจกรรมชมุนมุ ชมรม 
          3.  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  เป็นกิจกรรมทีสง่เสริมให้ผู้ เรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และ
ท้องถินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม        
ความเสียสละต่อสงัคมมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์
สงัคม 
 

ระดับการศึกษา 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน ดงันี 
 ระดับประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 1-6)  การศึกษาระดบันีเป็นช่วงแรกของ
การศกึษาภาคบงัคบั มุง่เน้นทกัษะพืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด
พืนฐานการติดตอ่สือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม และพืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คณุภาพชีวิตอย่างสมบรูณ์และสมดลุทงัในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม 
โดยเน้นจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
 

 การจัดเวลาเรียน 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน ได้กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขนัตํา
สําหรับกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ซึงสถานศึกษาสามารถเพิมเติมได้
ตามความพร้อมและจดุเน้น  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผู้เรียน ดงันี 
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 ระดบัชนัประถมศกึษา (ชนัประถมศกึษาปีที 1-6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวนัละ ไมเ่กิน 5 ชวัโมง 
 

 โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงันี 
 

ตารางที 1  โครงสร้างเวลาเรียน 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้          

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

สงัคมศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80 120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

สขุศกึษาและพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก) 

80 
(2นก) 

80 
(2นก) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก) 

80 
(2นก) 

80 
(2นก) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก) 

80 
(2นก) 

80 
(2นก) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

120 
(3นก) 

รวมเวลาเรียน (พืนฐาน) 800 800 800 800 800 800 840 
(21นก) 

840 
(21นก) 

840 
(21นก) 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รายวิชา/กิจกรรม ปีละไม่เกิน 80 ชวัโมง ปีละไม่เกิน 240 ชวัโมง 

รวมเวลาเรียนทงัหมด ไม่เกิน 1.000 ชวัโมง ไม่เกิน 1.200 ชวัโมง 
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หลักสูตรสถานศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับ 
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

หน่วยการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวติ 
       

 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์สถานทีตงั  หมู่ 6 ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง   จังหวัด 
สมทุรปราการ  มีเนือทีประมาณ 4 ไร่  สถานทีรอบโรงเรียนประกอบด้วยโรงงานอตุสาหกรรมและ
หมู่บ้านจํานวนมากนักเรียนในท้องถินมีจํานวนน้อย   แต่มีนักเรียนนอกเขตบริการมากขึน 
เนืองจากย้ายตามผู้ปกครองมา    ซึงมีการจัดการเรียนการสอนตงัแต่ระดบัอนุบาล 1 - ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้นซึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 1,366 คน ห้องเรียน 30 ห้อง และครู     
35 คน 
 

ภารกิจหลักของโรงเรียน 
 จดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

คาํขวัญของโรงเรียน 
 คณุธรรมดี  มีวิชา   พฒันาคณุภาพชีวิต 
 

สีประจาํโรงเรียน 
 สีแดง  -  ขาว 
 

วสัิยทัศน์ 
               โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  มีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ เพือพัฒนา
คณุภาพผู้เรียนให้มีวินยัในตนเอง เป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุง่สูค่วามเป็นสากล
มีสขุภาพกายและใจทีดีรู้จกัอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
หลกัสตูรแกนกลางและมีคณุลกัษณะตามมาตรฐานการศกึษา 
 2. สง่เสริมการจดัระบบ บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สง่เสริมละพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเ รียน  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน          
ภมูิปัญญาท้องถินให้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาการศกึษา 
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เป้าหมาย 
 1. พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิต
อย่างมีความสขุ 
 2. พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พฒันาการจดัระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียน ชมุชนุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ภมูิปัญญาท้องถินร่วมมือกันในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คุณลักษณะทีพงึประสงค์ 
 1. นกัเรียนมีความมุง่มนัแสวงหาความรู้ไมส่นิสดุ 
 2. นกัเรียนมีวินยัในตนเองมีความซือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้อืน 
 3. นกัเรียนร่วมอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 4. นกัเรียนมีสขุภาพกายและใจดี มีมารยาทเหมาะสมกบัวยัและมีความประหยดั 
 5. นกัเรียนมีความภมูิใจในความเป็นไทย 
 สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 นักเรียนทงัสิน  1,366 คน 
ห้องเรียน 30 ห้อง 
 

ตารางที 2  จํานวนนกัเรียนโรงเรียนนาคดีอนสุรณ์ 
 

ชนั จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน 
อนบุาล 1 
อนบุาล 2 
ประถมศึกษาปีที 1 
ประถมศึกษาปีที 2 
ประถมศึกษาปีที 3 
ประถมศึกษาปีที 4 
ประถมศึกษาปีที 5 
ประถมศึกษาปีที 6 
มธัยมศึกษาปีที 1 
มธัยมศึกษาปีที 2 

120 
112 
100 
153 
147 
160 
143 
137 
150 
144 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 1,366 30 
 

ทีมา  :  สํานกังานจงัหวดัสมทุรปราการ, ฝ่ายข้อมลู, “ข้อมลูจํานวนนกัเรียนโรงเรียนนาคดี 
อนสุรณ์,”   30 เมษายน 2553, ม.ป.ป. (อดัสําเนา) 
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ตารางที 3  โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ของโรงเรียนนาคดี 
 อนสุรณ์ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
        

ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 200 200 200 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 120 120 120 
สังคมศาสนาและ
วฒันธรรม 

120 120 120 120 120 120 160 160 160 

สขุศกึษาและ 
พลศกึษา 

40 40 40 40 40 40 80 
 

80 
 

80 
 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

80 80 80 80 80 80 80 
 

80 
 

80 
 

ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 120 120 120 160 160 160 

รวมเวลาเรียน 
(พืนฐาน) 

920 920 920 880 880 880 1,040 1,040 
 

1,040 

กิจกรรมพฒันา 
ผู้ เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รายวิชา/กิจกรรม ปีละไม่เกิน 40 ชวัโมง ปีละไม่เกิน  40 ชวัโมง 
รวมเวลาเรียน
ทงัหมด 

ไม่เกิน 1.040 ชวัโมง ไม่เกิน 1.200 ชวัโมง 

 

ทีมา : สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ, ฝ่ายข้อมูลโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ,  “ข้อมูลหลักสูตร
สถานศกึษา,”  ปีการศกึษา 2552 : 2. (อดัสําเนา) 
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ตารางที 4  รหสัวิชา กลุม่สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมนกัเรียน ชนัประถมศกึษาปีที 4 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระ และกิจกรรม ชวัโมง/
สัปดาห์ 

ท 14101 1. ภาษาไทย  ชนัประถมศกึษาปีที4 4 
ค 14101 2. คณิตศาสตร์  ชนัประถมศกึษาปีที4 4 
ว 14101 3. วิทยาศาสตร์  ชนัประถมศกึษาปีที4 3 
ส 14101 4. สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม ชนัประถมศกึษาปีที4 3 
พ 14101 5. สขุศกึษาและพลศกึษา  ชนัประถมศกึษาปีที4 1 
ศ 14101 6. ศิลปะ  ชนัประถมศกึษาปีที4 2 
ง 14101 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชนัประถมศกึษาปีที4 2 
ต 14101 8. ภาษาต่างประเทศ  ชนัประถมศกึษาปีที4 3 
 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

สาระเพิมเติม 
3 
1 

 รวม 26 

 
ตารางที 5  โครงสร้างเวลาเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา หลกัสตูรสถานศกึษา 
 

ชนั ระดับประถม ชนั ระดับประถม ชนั ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2  ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2  ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 

ป.1 20 20 ป.4 20 20 ม.1 40 40 
ป.2 20 20 ป.5 20 20 ม.2 40 40 
ป.3 20 20 ป.6 20 20 ม.3 40 40 

 

หมายเหตุ    
 1. ระดบัชนัประถมศกึษาปีที 1-6  เวลาเรียนตลอดทงัปี ชนัละ  40 ชัวโมง (1ชัวโมง/
สปัดาห์) 
 2. ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3  เวลาเรียนตลอดทงัปีชนัละ  80  ชัวโมง (2ชัวโมง/
สปัดาห์) 
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หน่วยการเรียนรู้เรืองความปลอดภัยในชีวติ 
 

ตารางที 6  สาระการเรียนรู้ตามตวัชีวดัชนัปี 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียน/ตัวชีวัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชวัโมง) 

5 ความปลอดภัยในชีวิต พ.5/1 
1.  อธิบายความสาํคญัของ 
การใช้ยาและใช้ยาอย่างถกูวิธี 
 

 
- ความสาํคญัของการใช้ยา 
- หลกัการใช้ยา 

6 
2 
 

  2.  วิเคราะห์ผลเสยีของ 
การสบูบหุรีและการดืมสรุาทีมีผล
ต่อสขุภาพและการป้องกนั     

- ผลเสยีของการสบูบหุรี 
  การดืมสรุาและการป้องกนั   

2 

  3.แสดงวิธีปฐมพยาบาล 
เมือได้รับอนัตรายจากการใช้ 
ยาผิด สารเคมี แมลงสตัว์กัดต่อย
และการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
 

วิธีปฐมพยาบาล 
- การใช้ยาผิด 
- สารเคม ี
- แมลงสตัว์กดัต่อย 
- การบาดเจ็บจากการเลน่ 
กีฬา 

1 
 
 

1 

 
คาํอธิบายรายวชิาสุขศึกษา 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา                                           ชนัประถมศกึษาปีที 4 
รหสัวิชา พ 14101                                                                                เวลาเรียน 40 ชวัโมง 
  

 ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย 
ความสําคญัของกล้ามเนือกระดกูและข้อทีมีผลตอ่สขุภาพการเจริญเติบโตและพฒันาการ วิธีดแูล
กล้ามเนือกระดูกและข้อให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ คณุลักษณะของความเป็นเพือนและ
สมาชิกทีดีของครอบครัว แสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 
ยกตวัอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทําทีเป็นอนัตรายและไม่เหมาะสมในเรืองเพศ ควบคมุตนเอง   
เมือใช้ทกัษะการเคลือนไหวในลกัษณะผสมผสานทงัแบบอยู่กบัทีเคลือนทีและใช้อปุกรณ์ประกอบ 
ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด เล่นกีฬา
พืนบ้านอย่างน้อย 1 ชนิด ออกกําลังกายเล่นเกม กีฬาทีตนเองชอบ สามารถวิเคราะห์ผล
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พัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้ อืนปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นกีฬา
พืนฐานตามชนิดกีฬาทีเล่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิงแวดล้อมกับสุขภาพและชุมชน สภาวะ
อารมณ์ ความรู้สกึทีมีผลตอ่สขุภาพวิเคราะห์ข้อมลูบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑ์สขุภาพเพือการ
บริโภคทดสอบปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสําคญั
ของการใช้ยาและการใช้ยาอย่างถูกวิธีแสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิด 
สารเคมี แมลงสตัว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจาการเล่นกีฬาวิเคราะห์ผลเสียของการสบูบุหรีและ
การดืมสรุาทีมีผลตอ่สขุภาพ และการป้องกนั 
               เพือให้ผู้ เรียนได้ศกึษาข้อมลูจาการค้นคว้าสํารวจอภิปราย อธิบายเพือให้เกิดความรู้
โดยใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสือสาร การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี ตลอดจน        
มีคณุธรรมจริยธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมันในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะใน     
การดําเนินชีวิตประจําวนั 
               ดําเนินการวดัผลประเมินผลสมําเสมอ โดยมีการประเมินผลด้วยเครืองมือและเกณฑ์
ประเมินผลทีหลากหลายให้สอดคล้องกับกระบวนการการเ รียนรู้ตามสภาพจริงสะท้อน
ความสามารถของผู้ เรียนและครอบคลมุทงัเนือหาสาระการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการและ
ลกัษณะทีพึงประสงค์ของนกัเรียน 
 

อุบัติเหตุ 
 อบุตัิเหต ุหมายถึง  เหตกุารณ์ทีเกิดขนึอย่างรวดเร็วถือกนัวา่เป็นความบงัเอิญทีเกิดขนึ
โดยไม่ได้ตงัใจและไม่คาดฝันมาก่อน คําว่า อบุัติเหต ุซึงทางการแพทย์ หมายถึง "เหตทีุเกิดขนึ  
โดยมิได้คาดฝัน ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางเนือเยือ (tissue) และทางเมตาโบลิซึมของร่างกาย
ให้ปรากฏ"อบุตัิเหตทํุาให้เกิดบาดเจ็บ ทพุพลภาพ และถึงตายได้ แม้บางคนอาจเข้าใจตามความ
ในนิยมข้างต้นวา่ อบุตัิเหตเุกิดขนึโดยไม่คาดฝันของผู้ประสบภยัซึงหลีกเลียงไม่ได้ แต่ความเป็น
จริงหาเป็นเช่นนนัไม ่ในทางตรงกนัข้าม อบุตัิเหตยุ่อมป้องกันได้และหลีกเลียงได้หากไม่ประมาท 
จึงมีความสําคญัทีเราต้องมาศึกษา เพือหาทางป้องกันลดหย่อนความเสียหายทีเกิดขึนจาก
อบุัติเหตุปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจมากขึน       
เกิดการแขง่ขนักนัสงูสงัคมเมืองเกิดการเจริญเติบโตมากขนึก็ย่อมเกิดปัญหาตามมา เช่น การเกิด
อบุตัิเหตกุารใช้ยาเกินความจําเป็น  การปฐมพยาบาลเบืองต้น   การเกิดสารเคมีรัวไหล   การถูก
สตัว์มีพิษกัดหรือต่อย  การใช้ยาเสพติด การสูบบุหรีและดืมสรุาของนักเรียน  การเกิดไฟไหม้     
การก่ออาชญากรรม  ปล้น  ฆ่า  ชิงทรัพย์  การค้าประเวณี การล่วงละเมิดทางเพศ  ซึงส่งผลต่อ
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การดํารงชีวิตของคนในสงัคมไทยเริมตงัแตเ่ดก็เลก็จนถึงคนชราภาพจึงต้องมีการเรียนรู้เพือให้เกิด
ความเข้าใจสูก่ารปฏิบตัิเพือป้องกนัแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึได้ซึงผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ในสิงตอ่ไปนี 
 

ยาสามัญประจาํบ้าน 
 ยาสามัญประจําบ้าน หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณทีกระทรวง
สาธารณสขุประกาศให้เป็นยาสามญัประจําบ้าน  โดยมุ่งหมายทีจะให้ประชาชนได้ใช้ยาเหล่านี
รักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก  ๆ น้อย ๆ และไม่มีอาการรุนแรง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกนําร้อนลวก 
ท้องอืดท้องเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็นต้น  ยาสามญัประจําบ้าน เรียกอีกชือหนึงว่า ยาตําราหลวง     
เป็นยาทีสามารถหาซือได้ มีจําหน่ายตามร้านขายยาทัวไป ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก สามารถซือได้
โดยไมต้่องมีใบสงัแพทย์  ยาสามญัประจําบ้าน  ซึงกําหนดชนิดของยา สรรพคณุ วิธีใช้ ขนาดบรรจุ
ของยา และคําเตือนหรือข้อแนะนํา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้สําหรับ           
การบําบัดรักษายาเป็นหนึงในปัจจัยทีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ตังแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั ในอดีตมนษุย์ได้นําสว่นตา่ง ๆ จากธรรมชาติ ทงัจากพืช  ตวัอย่างเช่น  ราก ใบ หรือลําต้น 
หรือจากอวยัวะสตัว์ เช่น ดีหมี ดีววั นอแรด เป็นต้น สืบความรู้ตอ่ ๆ กันมา ในประเทศไทยสําหรับ
ยาทีใช้รักษาโรคในปัจจุบัน หรือทีเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบัน เป็นยาทีได้จากการสงัเคราะห์จาก
สารเคมีในห้องทดลอง โดยผ่านขนัตอนการวิจัยพัฒนายาหลายขนั ตลอดจนการศึกษาทดสอบ
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา ทงัในมนุษย์และสตัว์ก่อนทีจะนํามาใช้ อย่างไร           
ก็ตาม แม้ว่ายาทีจําหน่ายในท้องตลาดจะมีการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยั
เป็นอย่างดีแล้ว หากนํามาใช้อย่างไม่ถูกต้องก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายให้แก่ร่างกายได้      
บทความนี  จึงมุ่งทีจะเสริมสร้างอาการของโรค ในกรณีทีมีการเจ็บป่วยเล็ก  ๆ น้อย ๆ สําหรับ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวความเข้าใจในการใช้ยา เพือให้ได้รับประโยชน์สงูสดุจากยา และ  
ลดโอกาสทีจะได้รับอนัตรายจากยานันให้น้อยทีสดุ อย่างไรก็ตาม  เนืองจากบทความนีมุ่งหวัง
สําหรับให้ความรู้เบืองต้นในการใช้ยาเท่านนั  ทุกครังก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสชักร       
ซึงเป็นบคุลากรทีมีความรู้เรืองยาเป็นอย่างดี 
 

 ลักษณะของยา 
 ยาอาจมีหลายรูปแบบได้หลายอย่าง แต่รูปแบบทีนิยมใช้กันอยู่ทัวไป แบ่งได้เป็น
ประเภทใหญ่ ๆ  ได้ดงันี  
          1. ยาของแขง็ มกัพบในรูป ยาเม็ด ยาแคปซูล เป็นต้น ยารูปแบบนีจะพบบ่อยทีสดุ
เนืองจากสามารถพกพาได้สะดวก และการรับประทานจะได้ขนาดของยาทีต้องการ 
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          2. ยาของเหลว พบในรูป ยานําเชือม ยาแขวนตะกอน ยานําใส เป็นต้น  รูปแบบนี    
มกัพบในยารับประทานทีใช้สําหรับเดก็ ผู้สงูอาย ุและผู้ทีกลืนยายาก เนืองจากรับประทานได้ง่าย
นอกจากนียังพบยาทีอยู่ในรูปของเหลว ทีใช้เป็นยาภายนอก  ได้แก่ เจล โลชัน หรือทีอยู่ในรูป       
ยาฉีด           
          3. ยากึงแขง็ ได้แก่ ครีม ขผีงึ ซึงนิยมเตรียมเป็นยาใช้ภายนอก 
           การทีต้องมีรูปแบบยาหลายรูปแบบก็เพือประโยชน์ในการรักษา เพราะยาแต่ละชนิด 
ก่อนทียาจะออกฤทธิจนมีผลในการรักษา ยาจะต้องผา่นเข้าไปในบริเวณทียาจะออกฤทธิเสียก่อน 
ปัจจบุนัไมม่ียาชนิดใดทีจะสามารถรักษาได้ทกุโรค และยาบางชนิดก็สามารถออกฤทธิได้หลาย ๆ 
อย่าง เพราะฉะนนั การรับประทานยาชนิดหนึงเพือประโยชน์ในการรักษาโรค อาจทําให้เกิดอาการ 
  

 วธีิการใช้ยา 
            วิธีการใช้อย่างถกูต้อง ควรจะใช้ให้ถกูโรค ถกูขนาด และถกูวิธี  ซึงนอกจากจะทําให้ยา
ออกฤทธิได้ดีแล้ว ยังช่วยเพิมความปลอดภยัในการใช้ด้วย การใช้ยาทีถูกต้องต้องมีหลกัดงันี    
ควรถามแพทย์ หรือเภสชักรทกุครัง วา่ยาทีได้รับเป็นยาอะไร รับประทานหรือใช้อย่างไร ใช้แล้วจะ
ก่อให้เกิดผลอย่างไรมีข้อห้ามหรือข้อควรระวงัหรือไม ่
 1. ควรอ่านรายละเอียดบนฉลากยาและปฏิบัติตามทีฉลากยาระบุอย่างเคร่งครัด     
ทุกครัง ก่อนหยิบยามารับประทานยาทีให้รับประทานก่อนอาหาร ตัวอย่างเช่น  ยาปฏิชีวนะ      
ควรรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อยครึงชวัโมงเนืองจากอาหารอาจลดการดดูซึมยาหรือนําย่อย
ในกระเพาะอาหาร อาจไปทําลายยาทําให้ผลในการรักษาไม่เต็มทียาทีให้รับประทานหลงัอาหาร 
ให้รับประทานหลังอาหารได้เลย แต่มียาบางชนิดทีฤทธิระคายเคืองกระเพาะมาก มักนิยมให้
รับประทานหลงัอาหารทนัทีหรือรับประทานพร้อมอาหาร เช่น ยาแก้ปวดข้อ ปวดกระดกู เป็นต้น 
 2. หากลืมรับประทานยา เมือนึกขนึได้ก็ให้รับประทานทันที แล้วก็กลบัไปเข้าตาราง
ใช้ยาทีกําหนดไว้ แตห่ากวา่นึกขนึได้ในระยะเวลาทีใกล้เคียงกบัเวลาการใช้ยาครังต่อไปมาก  ก็ให้
ใช้ยาโดยถือวา่เป็นการใช้ยาครงัตอ่ไปเสีย จากนนัก็ใช้ยาตามตารางปกติต่อไป  ข้อทีพึงระวงัมาก  
ก็คือวา่ ต้องไมเ่พิมขนาดยาเป็นสองเท่าของขนาดใช้ยาปกติเพือเป็นการชดเชยกบัยาทีลืมใช้ไปให้
ใช้ขนาดปกติทีแพทย์สงัให้เท่านนั 
 3.  ระยะเวลาในการใช้ยาแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน  การใช้ยาเพือบรรเทาอาการ       
ทีเกิดขนึชวัคราว เช่นยาบรรเทาลดปวด ลดไข้ ควรใช้เมือมีอาการ หากอาการปวดหรือไข้หายแล้ว
ก็สามารถหยุดใช้ยาได้ แต่ยาบางชนิดจําเป็นต้องรับประทานให้ครบตามเวลา เช่น ยาปฏิชีวนะ 
จะต้องรับประทานติดตอ่กนัอย่างน้อยเป็นเวลา 5-7 วนั แม้ว่าบางครังอาการผู้ ป่วยดีขนึบ้างแล้ว  
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ก็ไมค่วรจะหยดุยา ควรรับประทานติดตอ่กนัไปจนครบกําหนด เพือให้มนัใจว่าเชือโรคได้ถูกกําจัด
ไปหมดแล้วและเพือป้องกนัเชือโรคดอืยาในภายหลงั การใช้ยาในผู้ ป่วยเรือรัง เช่น โรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ หรือโรคหืด ผู้ป่วยเหลา่นีอาจจําเป็นต้องได้รับยาตอ่เนืองเป็นเวลานาน หรือกระทงัต้องใช้
ยาตลอดชีวิต ผู้ป่วยประเภทนี ควรได้รับยาอย่างตอ่เนือง ไม่ควรหยุดยาหรือปรับเปลียนขนาดยา
ด้วยตวัเอง 
 4. ไม่ควรนํายาของผู้ อืนทีใช้รักษาลกัษณะอาการคล้าย  ๆ กันมาใช้  เนืองจากโรค     
บางโรคอาจมีอาการคล้ายกัน เช่น อาการหอบเหนือย ซึงอาจเกิดจากโรคหัวใจ หรือโรคหอบหืด   
ซึงวิธีการรักษาด้วยยาของโรคทังสองแตกต่างกัน  หากได้รับยาไม่เหมาะสมในแต่ละโรค               
จะก่อให้เกิดอนัตรายได้ และถึงแม้จะเป็นโรคเดียวกนัจริง ยาสว่นมากทีใช้ในโรคใดโรคหนึงก็มกัจะ
ต้องมีการคํานวณขนาดยาให้เหมาะสมกับอายุ นําหนัก อีกทงัสภาพร่างกายของผู้ ป่วยแต่ละคน
ด้วย จึงควรพบแพทย์เพือรับการตรวจและสงัจ่ายยาทีเหมาะสมกบัตวัเราเท่านนั อีกเหตผุลหนึงที
ไมค่วรใช้ยาร่วมกบัผู้ อืนคือ เราอาจติดโรคจากคนทีเราเอายามาใช้เช่น การใช้ยาหยอดยาหรือยา
ป้ายตาร่วมกนั 
 5. ควรเลือกใช้ยาทีมีสว่นประกอบเป็นตวัยาเดียว ๆ เพือใช้ในการรักษาแต่ละอาการ 
การใช้ยาผสมจะทําให้ได้รับยาทีไมจํ่าเป็นร่วมด้วย 
  6. ตรวจสอบวนัหมดอายุของยา หากยานนัหมดอายุแล้วก็ไม่ควรใช้ ยาทีหมดอายุ
นอกจากจะไมม่ีประโยชน์ในการรักษาโรค ยงัอาจก่อให้เกิดโทษ เราสามารถสงัเกตอายขุองยาโดย
ดูทีข้างขวด กล่อง หรือซองยา ซึงมักจะระบุวันหมดอายุไว้ อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ เช่น Expiry Date, Expiration Date, Exp. Date หรือ Used Before แล้วตามด้วย
วนัเดือนปีทียาหมดอาย ุสงัเกตวา่ยาได้เสือมสภาพไปหรือไม่ ถึงแม้ว่ายานนัยังไม่หมดอายุตามที
ฉลากยาได้ระบุไว้ แต่หากเก็บรักษาไม่เหมาะสมก็อาจเสือมคณุภาพไปก่อนได้ ก่อนใช้ยาแต่ละ
ครงัควรสงัเกตวา่มีการเปลียนแปลงของ สี กลิน รส หรือเนือยาหรือไม่ การเสือมสภาพทีสงัเกตได้ 
เช่น ยาเม็ดและยาแคปซูลอาจเปราะแตก หรือเปือย ยานําใสอาจจะขุ่นหรือเกิดตะกอน ยานํา
แขวนตะกอน เมือเขย่าแล้วผงยาเกาะกันแน่นอยู่ก้นขวดไม่กระจายตวั ยาโลชันซึงปกติจะเกิด    
การแยกชัน ซึงเมือเขย่าแล้วไม่รวมตวัเป็นเนือเดียวกันหากพบการเปลียนแปลงเหล่านีก็ควร
ทําลายและแยกทิงมีข้อแนะนํากว้าง ๆ ในการเก็บรักษายาให้เหมาะสมดังนี ให้เก็บยาไว้ใน
อณุหภมูิห้อง ไมถ่กูแสงแดดโดยตรง ห่างจากแหลง่ความร้อน หรือความชืน เช่น ในครัวหรือห้องนํา 
ยาบางชนิดทีจะสลายตัวได้ง่ายเมือถูกแสง ก็ควรเก็บไว้ในขวดสีชาตามทีได้รับมา นอกจากนี     
ควรเก็บยาให้พ้นเดก็และสตัว์เลียงหากจําเป็นต้องใช้ยาทีต้องการเทคนิคพิเศษในการใช้และเก็บ
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รักษาควรศกึษาวิธีใช้และปฏิบตัิตามให้ถกูต้อง   ในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมซือยา
ด้วยตนเองจากร้านยาซึงอาจได้รับคําแนะนําทีไม่ถูกต้อง  หรือการใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์    
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2546) 
 

 ตู้ยาประจาํบ้าน 
 ตู้ยาประจําบ้าน ควรจัดเก็บยาให้เป็นระเบียบ เพือความสะดวกในการหยิบใช้  และ   
ให้ยาคงมีสภาพดีอยู่เสมอ  
 1.  แยกเก็บยาสําหรับรับประทาน และยาใช้ภายนอก  
 2.  ยาทีเก็บต้องมีฉลากถกูต้อง ไมเ่ลอะเลือน  
 3.  เก็บยาไว้ในตู้ให้พ้นมือเดก็  
 4.  ควรเก็บยาไว้ในทีแสงแดดสอ่งไมถ่ึง ห่างไกลจากความร้อนชืน ตลอดจนเปลวไฟ  
 5.  อย่าเก็บยาฆ่าแมลง ยาเบือหนู หรือสารพิษอืน ๆ ไว้ในตู้ยา เพราะอาจมีใคร    
หยิบผิด ทําให้เกิดอนัตรายร้ายแรงขนึ  
 

 ข้อแนะนําในการใช้ยา 
 1.  ถ้าต้องการใช้ยารักษาตนเอง ควรมีความรู้เรืองยานันดีพอ  และควรใช้เฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาอนัสนั หากอาการไมด่ีขนึ ควรไปพบแพทย์  
 2.  ในกรณีทีสงสยัว่าแพ้ยา ควรหยุดยาทันที และรีบไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 
อย่าเปลียนยาเอง  
 3.  อย่าใช้ยาซึงไมม่ีฉลากระบตุวัยา และวิธีการใช้ยา  
 4.  อย่าหลงเชือคําแนะนําจากผู้ทีไมม่ีความรู้เรืองยาดีพอเป็นอนัขาด  
 5.  ในกรณีตอ่ไปนี อย่ารักษาตนเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา กําลงักินยาชนิดใด
ชนิดหนึงอยู่ก่อนหน้าเป็นประจํา เช่น ยารักษาโรคความดนัโลหิตสูงเบาหวาน ไขข้ออกัเสบ ฯลฯ 
อาการของโรคนนัรุนแรงหรือเรือรัง มีโรคประจําตวั เช่น โรคหัวใจ โรคหืด เบาหวาน ฯลฯ  กําลงั
ตงัครรภ์ หรือกําลงัให้นมลกู ในเดก็เลก็อายตุํากวา่ 3 ปี และในคนชราอายเุกิน 60 ปี  
 

 อันตรายจากการใช้ยา 
             เนืองจากยาส่วนใหญ่เป็นสารเคมีทีได้จากการสงเคราะห์  จึงอาจก่อให้เกิดพิษต่อ
ร่างกายได้ อนัตรายจากการใช้ยาทีพบทวัไป ได้แก่ 
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 1. การใช้ยาเกินขนาดจนทาํให้เกิดพษิ 
           ปกติขนาดของยาทีใช้ในการรักษาและขนาดทีทําให้เกิดพิษจะมีช่วงทีกว้าง     
หากในขนาดทีให้ผลรักษามกัไม่ค่อยเกิดพิษต่อร่างกาย แต่หากใช้เกินขนาดจนถึงขนาดทีทําให้
เกิดพิษ จะเกิดอนัตรายตอ่ร่างกาย เช่น ยาพาราเซตามอล ซึงเป็นยาลดไข้แก้ปวดทีใช้กันอยู่ทัวไป 
หากใช้ในขนาดรักษา จะช่วยบรรเทาอาการปวดและลดไข้ หากใช้เกินขนาดอาจทําให้เกิดพิษต่อ
ตบัและเป็นอนัตรายถึงชีวิตได้ 
 2. อาการแทรกซ้อนของยา 
  ยาบางชนิดแม้ใช้ในขนาดรักษาบางครังอาจก่อให้เกิดฤทธิของยาทีไม่ต้องการ    
ซึงเรียกวา่ อาการข้างเคียงหรืออาการไมพ่ึงประสงค์ (side effect)  เช่น การใช้ยาแก้หวดั ลดนํามกู  
อาการข้างเคียงของยา  คือ ทําให้เกิดอาการง่วงซึม  ดงันนัผู้ทีรับประทานยาชนิดนี   ควรหลีกเลียง
การควบคมุเครืองจกัร หรือขบัยานพาหนะเพราะอาจก่อให้เกิดอนัตรายทงัแก่ตนเองและผู้ อืนได้  
การใช้ยาแตล่ะครังจึงควรศกึษาข้อมลูยาแตล่ะชนิดให้ดีก่อนใช้ 
          การแพ้ยาไมไ่ด้เกิดในทกุคนและทกุชนิด บางครังอาจแพ้ยาได้ในบางชนิด การใช้
ยาทีตนเองแพ้จะทําให้เกิดอาการตา่งๆได้ เช่น เป็นผืนคนับริเวณผิวหนัง เกิดลมพิษ ในบางรายมี
อาการแพ้ขนัรุนแรง เช่น การแพ้ยาเพนิซิลลิน หากได้รับยาจะเกิดอาการช็อค แน่นหน้าอก หายใจ
ไมอ่อก หากไมไ่ด้รับการแก้ไขทนัท่วงที อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิต ดงันนั ควรแจ้งทุกครังว่าท่านแพ้
ยาอะไร และไมค่วรใช้ยาทีเคยแพ้ ในกรณีรับประทานยาแล้วเกิดอาการแพ้ ควรหยุดยาทันที แล้ว
รีบไปพบแพทย์ ปฏิกิริยาตอ่กนัระหวา่งยาการใช้ยาหลายชนิดพร้อม ๆ กนั อาจก่อให้เกิดอนัตราย
หรือไมไ่ด้ผลการรักษาเตม็ทีเนืองจากเกิดปฏิกิริยาระหวา่งยา ยาบางชนิดอาจจะทําให้ยาอีกชนิด
หมดฤทธิ ซึงทําให้ไมไ่ด้ผลในการรักษา หรืออาจทําให้ยาอีกชนิดเกิดพิษมากขนึ ดงันนัหากใช้ยา
หลายๆชนิดพร้อมกนั ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสชักร เพือตรวจสอบดวู่ายาแต่ละชนิดสามารถใช้
ร่วมกนัหรือไม ่และหากใช้ร่วมกนัได้ต้องใช้อย่างไรจึงจะปลอดภยัและให้ผลดีในการ (Narin 2540)   
 

การปฐมพยาลเบืองต้น 
 1.  การปฏิบตัิสําหรับกรณีฉกุเฉิน  
 2.  ตงัสติให้ได้อย่าตกใจ  
 3.  ขอความช่วยเหลือ 
  4.  ปฐมพยาบาลเบืองต้น  
 5.  ช่วยหายใจ ให้อากาศเข้าปอดสะดวก คลายเสือผ้าให้หลวม  
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 6.  ห้ามเลือด  
 7.  นอนนิง ๆ ห่มผ้า คอยสงัเกตอาการ จบัชีพจรเป็นระยะ  
 8.  ถ้ามีกระดกูหกัอย่าเคลือนย้าย  
 9.  ห้ามรับประทานสิงใด (ถ้าไฟลวกรุนแรงให้จิบนําคําเลก็ ๆ) 
 

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก  
 1. อย่าปลอ่ยทารกหรือเด็กอายุตํากว่า 5 ขวบไว้กับสิงใดทีอดุตนัทางเดินหายใจได้ 
เช่น ถงุพลาสติก ให้เลือกของเลน่ชินใหญ่ ๆ ทีใสป่ากไมไ่ด้  
 2. อย่าให้หมอนกบัทารกอายตุํากวา่ 1 ปี 
 3. อย่าทิงทารกไว้กบัขวดนมหรืออาหารนมตามลําพงั (เพราะอาจทําให้เดก็สําลกัได้) 
 4. ห้ามให้ถวัลิสง น้อยหน่า และมะขาม แก่เดก็อายตุํากวา่ 3 ขวบ 
 5. อย่าปลอ่ยเดก็ทารกไว้บนเตียงกบัคณุนาน ๆ (เพราะอาจเผลอหลบัทบัเดก็ได้) 
 6. อย่าปลอ่ยเดก็หรือทารกไว้บนทียกสงูตามลําพงั  
 7. รถหดัเดินควรมีฐานและล้อทีแขง็แรง  
 8. อย่าปลอ่ยเดก็หรือทารกไว้บนเก้าอีสงูโดยไมม่ีเครืองรัดตวั  
 9. อย่าให้เดก็สวมถงุหน้าเดินไปเดินมา อย่าวางแจกันแก้ว  กานําร้อนไว้บนโต๊ะเตีย 
หรือในระยะทีเดก็เอือมมือถึง 
                10. หาทีครอบปลกัไฟและสอนไม่ให้เล่นปลกัไฟ  พัดลม  เมือเด็กเรียนรู้และสอนจุด
อนัตรายตา่ง ๆ ให้เดก็ทราบ  
                11. ห้ามเดก็อายตุํากวา่ 5 ขวบ ข้ามถนนตามลําพงัและจงูมือเดก็ทีตํากว่าอายุ 5 ขวบ
ข้ามถนนเสมอ  
                12. อย่าถือของร้อน ถ้วยกาแฟร้อน ๆ เหนือศีรษะเดก็  
 

สารเคมีในชีวติประจาํวัน 
   ทุกครัวเรือนจําเป็นต้องใช้ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ทีมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึงได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํา ผลิตภณัฑ์ทีใช้ในห้องครัว ผลิตภณัฑ์ทีใช้สว่นบคุคล หรือแม้แต่
ยาฆ่าแมลง เป็นต้น คณุเคยหยุดคิดสกันิดบ้างไหมว่าผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ภายในบ้านเหล่านี
ประกอบด้วยสารเคมีบางชนิดทีเป็นอนัตรายต่อสมาชิกในครอบครัวและสตัว์เลียงทีคณุรัก   โดย 
ถ้านําไปใช้ เก็บ หรือทําลายทิง อย่างไม่ถูกวิธี อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และสิงแวดล้อม หรือ
อาจติดไฟทําลายทรัพย์สินของคณุได้ อย่างไรก็ตามถ้าเรารู้จักใช้  เก็บ และทิงผลิตภณัฑ์เหล่านี
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อย่างถูกวิธี เราก็จะสามารถป้องกันอนัตรายทีอาจเกิดขนึได้และใช้ผลิตภณัฑ์เหล่านีได้อย่าง
ปลอดภยั 
 

 ผลิตภัณฑ์สารเคมีทีใช้ภายในบ้าน 
               ผลิตภณัฑ์สารเคมีทีใช้ภายในบ้านมีอนัตราย โดยอย่างน้อยมีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึง
ดงันี เป็นพิษ กดักร่อน ติดไฟได้ หรือทําปฏิกิริยาทีรุนแรงได้ ผลิตภณัฑ์ทีมีสารเคมีทีเป็นอนัตราย
เป็นส่วนประกอบ  ได้แก่  นํายาทําความสะอาดทัวไป  ยาฆ่าแมลง  สเปรย์ชนิดต่าง ๆ  นํายา         
ขจดัคราบไขมนั นํามนัเชือเพลิง สีและผลิตภณัฑ์ทีถกูทาสีมาแล้ว แบตเตอรี และหมึก ผลิตภณัฑ์
และสารเคมีตา่ง ๆ เหลา่นี ส่วนมากถ้าได้รับหรือสมัผสัในปริมาณทีน้อยคงไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
มากนกั แตถ้่าได้รับหรือสมัผสัในปริมาณทีมาก หรือในกรณีอบุัติเหต ุเช่น สารเคมีหกรดร่างกาย 
หรือรัวออกจากภาชนะบรรจกุ็อาจทําให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตได้  
  

 สิงทีควรปฏิบัติเพือให้บ้านปลอดภัย 
 ควรจัดเก็บผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ไว้ในทีทีแห้งและเย็น ห่างจากความร้อน จัดวางบนพืน
หรือชันทีมนัคง  และเก็บให้เป็นระบบ  ควรแยกเก็บผลิตภัณฑ์ทีมีฤทธิกัดกร่อน   ติดไฟได้               
ทําปฏิกิริยาทีรุนแรงได้ หรือเป็นพิษ ไว้บนชนัตา่งหาก และทําความคุ้นเคยกบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 
ควรจดจําให้ได้ว่าเก็บไว้ทีไหน และแต่ละผลิตภณัฑ์มีวตัถุประสงค์ในการใช้อย่างไร  เมือใช้เสร็จ
แล้วควรนํามาเก็บไว้ทีเดิมทนัที และตรวจให้แน่ใจว่าภาชนะทุกชินมีฝาปิดทีแน่นหนา ผลิตภณัฑ์
บางชนิดอาจเป็นอนัตรายได้มากกวา่ทีคณุคิดผลิตภณัฑ์เหลา่นี  
                  

 ความปลอดภัยขณะใช้สารเคมี 
       1.  เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทีไมเ่ป็นพิษแทน 
       2.  อา่นฉลากและปฏิบตัิตามวิธีการใช้ทกุครัง 
       3.  สวมถงุมือและเสือคลมุทกุครัง ถ้าผลิตภณัฑ์สามารถทําให้เกิดอนัตรายได้โดยการ
สมัผสัตอ่ผิวหนงั 
       4.  สวมแวน่ตาป้องกนัสารเคมี ถ้าผลิตภณัฑ์สามารถทําให้เกิดอนัตรายตอ่ตา 
       5.  ห้ามสวมคอนแทคเลนส์เมือใช้ตวัทําละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์ เป็นต้น 
       6.  หยดุใช้ผลิตภณัฑ์ทนัทีถ้ารู้สกึวิงเวียน ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน หรือปวดศีรษะ 
       7.  ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีในทีทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ถ้าเป็นไปได้ควรใช้
ผลิตภณัฑ์ในทีโลง่แจ้ง 
       8.  ห้ามสบูบหุรีเมือใช้ผลิตภณัฑ์ทีสามารถติดไฟได้ 
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       9.  ห้ามผสมผลิตภณัฑ์สารเคมีเอง เนืองจากสารเคมีบางชนิดอาจทําปฏิกิริยาต่อกัน 
เกิดเป็นไอควนัพิษหรืออาจระเบิดได้ 
                10.  พบแพทย์ทนัทีถ้าสงสยัวา่ได้รับสารพิษหรือได้รับอนัตรายเมือสมัผสักับสารเคมีที
ใช้ภายในบ้าน    
 

ยาพษิทีมีฤทธกัิด  
 ตัวอย่าง : กรด  ยาฆ่าเชือ ยาขดัฟืน นํายาล้างสี ผงขดัถู  แชมพู  แอลกอฮอล์ทาแผล 
ยางสน  นํายาขดัเงา  ผงและนํายาซกัล้าง  โซดาซกัล้าง  สีย้อม เนือไม้   ผงซักฟอก  และยางล้าง
ห้องนํา  
 

 การปฐมพยาบาล  
 1. มองหาภาชนะบรรจยุาพิษทีตกอยู่ใกล้ผู้ป่วย นําไปโรงพยาบาลด้วย  
 2. สงัเกตรอยไหม้บริเวณริมฝีปากและปากและเรียกรถพยาบาล  
 3. ดืมนํามาก ๆ (โดยให้จิบทีละน้อย) หรือนําสะอาด   
 4. ห้ามทําให้อาเจียน ถ้าผู้ ป่วยหมดสติ ห้ามกรอกนําหรือของเหลวเข้าปากผู้ ป่วย       
ถ้าหยดุหายใจให้รีบช่วยหายใจ  (สถาบนัการแพทย์ด้านอบุตัิเหตแุละสาธารณภยั, กรมการแพทย์, 
กระทรวงสาธารณสขุ 2552) 
 

 สัตว์กัด  สุนัขกัด การปฐมพยาบาล  
 1. ถ้าเลือดออก ห้ามเลือดทนัที (ด้วยผ้าก็อซหรือบีบแผล)  
 2. ล้างแผลด้วยนําสะอาด ปิดด้วยผ้าก็อซสะอาด  
 3. รีบไปพบแพทย์ เพือฉีดวคัซีน  
 

 งูกัด การปฐมพยาบาล 
 1. ดรูอยแผล ถ้าเป็นงพิูษจะมีรอยเขียว  
 2. ใช้เชือกรัดหรือยาง หรือเขม็ขดัรัดเหนือแผลให้แน่นพอควร  
 3. ให้นอนนิง ๆ คอยปลอบใจ  
 4. ห้ามดืมสรุา ยาดองเหล้า  และยากลอ่มประสาท  
 5. ถ้าหยดุหายใจให้ช่วยหายใจทนัที  
 6. ควรนํางไูปพบแพทย์ด้วย  
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 แมลงต่อย การปฐมพยาบาล 
 1. ถ้าถกูตอ่ยหลายตวั หรือตอ่ยบริเวณหน้า ให้รีบไปพบแพทย์  
 2. พยายามถอนเหลก็ไน (โดยใช้หลอดกาแฟเลก็ ๆ แข็ง ๆ หรือปากกาครอบแล้วกด
ให้เหลก็ในโผล ่แล้วดงึเหลก็ไนออก)  
 3. ใช้ยาแก้แพ้ทา หรือราดด้วยนําโซดา หรือประคบด้วยนําแข็ง (ปกติอาการบวมจะ
ลดลงใน 1 วนั ถ้าไมล่ดให้พบแพทย์)  
 4. ถ้ามีอาการปวด กินยาแก้ปวด (พาราเซตามอล)  
 

 อาการแพ้พษิแมลงทีต้องไปพบแพทย์ทันที 
               ช็อค เวียนศีรษะ ตวัซีด เหงือออก อาเจียน หายใจ ลําบาก ผืนขนึทีตา และตาบวม  
 

การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
 การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย เป็นสิงจําเป็นในชีวิตประจําวันเพราะจะช่วยให้
ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์และมีสขุภาพดีขนึได้ แตถ้่ามีการปฏิบตัิทีไม่ถูกต้อง ขาดความระมดัระวงั
ก็อาจเกิดการบาดเจ็บและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน ดังนนั การมีความรู้ ความเข้าใจ   
เจตคติ และการปฏิบัติทีถูกต้องต่อการบาดเจ็บทีเกิดขึนจากการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย       
จะช่วยให้การบาดเจ็บหายเร็วขนึและสามารถกลบัไปเลน่กีฬานนั ๆ ได้อีกด้วยความปลอดภยั 
 

 การป้องกัน และการดูแลอาการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
              การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา    สามารถเกิดขึนได้กับทุก  ๆ  ส่วนของร่างกาย              
การบาดเจ็บทีเกิดขนึนนั มีตําแหน่งทีเกิดแตกต่างกัน แล้วแต่การใช้ส่วนหรืออวยัวะของร่างกาย
หนกัไปในทางใด การบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา  การบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้นักกีฬา
ต้องงดการฝึกซ้อมหรือไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขนัได้ยิงถ้าเป็นการบาดเจ็บทีรุนแรงด้วยแล้ว
อาจจะหมายถึงจุดจบแห่งอนาคตของการเล่นกีฬานนัๆทีเดียว การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา     
บางชนิด นักกีฬาหรือผู้ ฝึกสอนสามารถรักษาพยาบาลเองได้ โดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทาง
การแพทย์มากนกั แตก่ารบาดเจ็บบางชนิดจําเป็นต้องให้แพทย์เป็นผู้บําบัดรักษาเท่านนั การปฐม
พยาบาลและการรักษาเป็นเรืองสําคญัมาก โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลทีถูกวิธีจะช่วยทําให้     
การรักษาง่ายขนึ ช่วยลดอนัตราย และภาวะแทรกซ้อนลงได้ 
 

 ลักษณะและชนิดของการบาดเจบ็จากการกีฬา    
          การบาดเจ็บจากการกีฬาทีพบบ่อยแบ่งเป็นชนิดได้ดงัตอ่ไปนี 
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 1.  บาดเจ็บทีผิวหนังและชันไขมนัใต้ผิวหนัง  โดยปกติผิวหนังจะประกอบขึนด้วย       
3 ชนั คือ ชนัหนงักําพร้า ชนัหนงัแท้ และชนัไขมนัใต้ผิวหนัง  ผิวหนังทําหน้าทีห่อหุ้มร่างกายเป็น
ดา่นแรกทีช่วยป้องกนัอนัตรายมิให้เกิดขนึกบัอวยัวะภายใน ช่วยระบายความร้อน การบาดเจ็บที
เกิดกบัผิวหนงัมีดงันี 
                1.1  ผิวหนังถลอก (abrasion) เป็นการบาดเจ็บทีเกิดขึนบริเวณผิวหนัง ทําให้
บางส่วนของผิวหนังหลุดออกไป บางครังอาจลึกถึงชนัหนังแท้หรือชนัไขมนัใต้ผิวหนัง มีความ
เจ็บปวด เลือดจะไหลออกซึมๆ การหายเกิดขนึได้รวดเร็ว ถ้าไมม่ีการติดเชือโรคแทรกซ้อน  สาเหต ุ
มกัจะมาจากการเสียดสี เช่น ลืนล้มผิวหนงัไถลไปบนพืน  การปฐมพยาบาลโดยถสูบู่และล้างออก
ด้วยนําสะอาด ทายาใส่แผลสด พยายามให้แผลแห้งไว้โดยไม่จําเป็นต้องปิดแผล หากไม่มี         
การติดเชือ แผลจะตกสะเก็ดและหลดุออกเองตามธรรมชาติ ภายใน 7-8 วนั 
                1.2 ผิวหนงัพอง (blisters) เป็นการบาดเจ็บจากการแยกของชนัผิวหนงัด้วยกนัเอง
ออกไป โดยชันระหว่างทีผิวหนังแยกออกจะมีนําเหลืองคังจากเซลล์ข้างเคียง  สาเหตเุกิดจาก     
การเสียดสีซํา ๆ กัน มักจะเกิดทีมือหรือเท้า  การปฐมพยาบาลโดยทําความสะอาดด้วยนําสบู่   
เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ใช้เขม็ทีสะอาดปราศจากเชือโรคเจาะเอานําออกโดยไม่จําเป็นต้องลอกหนัง
สว่นทีพองออก ทายารักษาแผลสดแล้วปิดพลาสเตอร์ หมนัรักษาความสะอาดและให้บริเวณนนั
แห้งอยู่เสมอ หลีกเลียงการเสียดสีซําจนกว่าแผลจะหาย ซึงกินเวลาประมาณ 7-10 วนั 
                1.3 ฟกชํา (contusion) เกิดจากมีแรงกระแทกโดยตรง ซึงโดยมากมาจากวตัถแุข็ง 
ไมม่ีคม ทําให้เกิดเลือดคงัอยู่และไม่สามารถซึมออกสู่เนือเยือข้างเคียงได้ อาจมีอาการเจ็บปวด 
บวมร่วมด้วย   การปฐมพยาบาลโดยการประคบเย็นโดยทนัทีพร้อมกบักดเบา ๆ ตรงบริเวณฟกชํา 
ความเย็นจะทําให้หลอดเลือดหดตวั ทําให้เลือดหยดุและบรรเทาความเจ็บปวดได้ อาการฟกชํานี
จะหายเร็วหรือช้าขนึอยู่กบัปริมาณของเลือดทีออกในชนัใต้ผิวหนงั  หลงัจาก 24-48 ชัวโมงไปแล้ว 
จึงใช้ความร้อนประคบจะช่วยให้ก้อนเลือดสลายตวัได้เร็วขนึ 
  14 ผิวหนังฉีกขาด (laceration) เป็นการทีผิวหนังถูกทําลายจนเห็นชนัไขมนัใต้
ผิวหนัง บาดแผลคล้ายโดนของมีคมบาดหรือฉีกขาด อาจมีการฟกชําร่วมด้วยสาเหตมุกัจะถูก
ของแข็งไม่มีคมกระแทกอย่างรุนแรง  การปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือดก่อน แล้วทําความ
สะอาดบาดแผล ปิดบาดแผลด้วยผ้าสะอาดแล้วนําสง่แพทย์ทนัที 
                1.5 แผลถกูแทง (puncture wound) ลกัษณะของบาดแผลชนิดนี ปากแผลจะเล็ก
แต่ลึก อาจทําให้เกิดอันตรายต่ออวยัวะภายใน ทําให้มีการตกเลือด อาจมีการติดเชือร่วมด้วย
โดยเฉพาะเชือบาดทะยัก สาเหตุเกิดจากถูกของแหลมทิมตําเช่น ตะปู เศษไม้ หนาม ฯลฯ         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

การปฐมพยาบาลทําโดยการห้ามเลือด ทําความสะอาดบาดแผลและนําส่งแพทย์เพือการรักษาที
ถกูต้องตอ่ไป 
                1.6 แผลบาด (incision) ลักษณะของบาดแผล ขอบแผลเรียบยาว บริเวณ
ข้างเคียงไมไ่ด้รับการกระทบกระเทือน แผลจะแยกออกจากกนั สาเหตเุกิดจากวตัถมุีคม  การปฐม
พยาบาลโดยการห้ามเลือด ถ้าบาดแผลไมย่าวมาก อาจใช้นิวมือทีสะอาดกดบาดแผลก็ได้ แล้วทํา
ความสะอาด ทายาใสแ่ผลสด  แตถ้่าบาดแผลลึกและยาว ต้องทําการห้ามเลือดและนําส่งแพทย์
เพือการรักษาทีถกูต้องตอ่ไป 
                1.7 ผิวไหม้จากแสงแดด (sunburn) เกิดจากการเล่นกีฬากลางแจ้ง ผิวหนังจะ
สมัผสัแสงแดดโดยตรง ความรุนแรงอาจแตกต่างกันตงัแต่เกิดจุดแดงเล็กน้อยทีบริเวณผิวหนัง     
ไปจนกระทงัเกิดเป็นตุม่พองสร้างความเจ็บปวดและจะคงลกัษณะนีได้หลายชัวโมงหรือหลายวนั 
จนผิวชันนอก ๆ หลุดออกมา   ตุ่มพองจะมีการตกสะเก็ดหรือบางรายอาจเกิดแผลเป็นก็ได้          
การป้องกันทําได้โดยหลีกเลียงการถูกแสงแดด ในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. สวมเสือผ้าทีช่วย
ป้องกนัแสงแดด หรือใช้ครีมกนัแดด การปฐมพยาบาลโดยทายารักษาผิวไหม้จากความร้อน ถ้ามี
อาการปวดควรรับประทานยาแก้ปวดหรือถ้าปวดมาก ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ 
               2. การบาดเจ็บทีกล้ามเนือและเอน็กล้ามเนือ  มีดงันี 
                2.1 ตะคริว (cramp)  เกิดจากการเกร็งตวัชวัคราวของกล้ามเนือ  ทําให้กล้ามเนือ
มดันนัแขง็เกร็งและมีอาการปวดจะเกิดขนึเป็นระยะเวลาไมน่านก็จะหายไปเอง แตอ่าจเกิดเป็นซํา
ทีเดิมอีกก็ได้ ในบางครังกล้ามเนืออาจเป็นตะคริวพร้อม ๆ กัน หลาย ๆ มดัก็ได้ เกิดจากหลาย
สาเหตเุช่น ร่างกายขาดเกลือแร่ ฝึกซ้อมนานเกินไป สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม รวมทงัการใช้ผ้า
ยืดรัดบนกล้ามเนือคอ่นข้างแน่นทําให้เลือดไหลเวียนไมด่ี  การป้องกนัทําได้โดยพยายามหลีกเลียง
สาเหตุดังกล่าว การปฐมพยาบาลโดยการให้หยุดออกกําลังกายในทันที ให้ค่อย  ๆ เหยียด
กล้ามเนือทีเป็นตะคริวอย่างช้า ๆ นุ่มนวล ใช้ความร้อนประคบเพือกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปยัง
บริเวณนนัมากขนึ 
                2.2 กล้ามเนือบวม (compartmental syndrome)  เกิดจากการฝึกซ้อมหนกัเกินไป 
ทําให้มีการคงัของนํานอกเซลล์กล้ามเนือ ทําให้นําทีคงัเกิดแรงดนัเบียดมดักล้ามเนือทีอยู่ข้างเคียง 
จะเกิดอาการบวมตงึทีกล้ามเนือ จะรู้สกึปวด สว่นใหญ่จะพบทีกล้ามเนือน่อง  การปฐมพยาบาล
โดยการหยุดฝึกซ้อมทันที แล้วใช้ความเย็นประคบเพือลดอาการปวด พันด้วยผ้ายืด และเวลา
พกัผอ่นให้ยกกล้ามเนือทีบวมอยู่สงูกวา่ระดบัหวัใจ 
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 3. ข้อแพลง (sprain)  เกิดจากการเคลือนไหวของข้อต่อเกินมุมปกติ ทําให้เกิด       
การฉีกขาดของเอน็ยึดข้อต่อ รวมถึงปลอกหุ้มข้อต่อฉีกขาดด้วย มกัพบทีข้อเท้า ข้อมือ ข้อนิวมือ          
แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ 
  ระดบัที 1 แพลงเล็กน้อย (mild sprain)  เกิดจากเอ็นยึดข้อต่อฉีกขาดเล็กน้อย   
กดเจ็บแตไ่มบ่วม ควรหยดุเลน่ 1 สปัดาห์ 
  ระดบัที 2   แพลงปานกลาง (moderate sprain)  เกิดจากเอ็นฉีกขาดพอสมควร     
มีอาการกดเจ็บ บวม อาจมีเลือดคงัต้องพนัยึดด้วยผ้ายืด ควรหยดุเลน่ 3 สปัดาห์ 
  ระดบัที 3   แพลงรุนแรง (severe sprain)  เกิดจากเอน็ฉีกขาดมาก อาจฉีกขาดถึง
ปลอกหุ้ มข้อต่อ มีอาการกดเจ็บ บวมมาก มีเลือดออก เคลือนไหวอย่างปกติไม่ได้ การรักษา     
ต้องผ่าตดัต่อเอ็นและใส่เฝือก ต้องหยุดพักไม่ตํากว่า 6 สปัดาห์  และต้องทํากายภาพบําบัดต่อ      
4-6 เดือน  การปฐมพยาบาลข้อแพลง ทําดงันี 
       ให้ข้อตอ่ทีบาดเจ็บอยู่นิง ๆ  และหนนุให้สงู 
       ใช้ความเย็น หรือนําแขง็ประคบ ครงัละ 20-30 นาที วนัละ 2-3 ครงั 
       ใช้ผ้ายืด (Elastic Bandage) พันรอบข้อเพือจํากัดการเคลือนไหว       
ถ้ามีการบาดเจ็บรุนแรงให้นําสง่แพทย์เพือทําการรักษา 
       ยกข้อทีบาดเจ็บให้สงูกวา่ระดบัหวัใจ โดยเฉพาะเวลานอน 
       หลงั 24 -48 ชวัโมงไปแล้วให้ใช้ความร้อนประคบ 
 4. การบาดเจ็บทีกระดูก  กระดูกเป็นอวัยวะทีแข็งแกร่งของร่างกาย การเกิด
กระดกูหกัแสดงวา่แรงทีกระทําต้องมากหรือรุนแรงพอสมควร 
 กระดกูหกั (fracture)  หมายถึง สว่นประกอบของกระดกูแตกแยกออกจากกนัแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. กระดกูหักธรรมดา (close or simple fracture)  เป็นการหักของกระดกูไม่มีแผล 
และไมม่ีกระดกูโผลอ่อกมาภายนอก 
 2. กระดกูหักชนิดมีบาดแผล (opened or compound fracture)  เป็นการหักของ
กระดกูและทิมแทงออกมานอกเนือ 
 สาเหตขุองกระดกูหกั แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 1. เกิดจากอบุตัิภยั เช่น การเลน่กีฬา ตกจากทีสงู ถกูของหนกัทบั 
 2. เกิดจากพยาธิสภาพของกระดูกเอง เช่น โรคกระดูกพรุน โพรงกระดูกอักเสบ   
มะเร็งในกระดกู เป็นต้น 
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 การปฐมพยาบาลกระดกูหกั มีหลกัเกณฑ์ดงันี 
            1.  ให้การปฐมพยาบาลอย่างรีบดว่น 
            2.  การจบัหรือตรวจบริเวณทีหกัต้องทําด้วยความระมดัระวงั 
            3.  ถ้าจําเป็นต้องถอดเสือผ้าออก ควรใช้วิธีตดัทิง 
            4.  หากมีบาดแผลควรเช็ดล้างให้สะอาด แตห้่ามล้างเข้าไปในแผล 
            5.  หากจําเป็นต้องเข้าเฝือก ต้องทําด้วยความระมดัระวงัและรวดเร็ว 
            6.  การเคลือนย้ายผู้ป่วย ต้องกระทําให้ถกูหลกัวิธีการ 
            7.  รีบนําสง่แพทย์ 
            8.  การรักษากระดูกนัน  ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้ ชํ านาญทางกระดูกเท่านัน 
(สถานพยาบาล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2551) 
 

การสูบบุหรี  
         ปี พ.ศ. 2548 ทีผ่านมาคณะนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และสถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกัน
ศึกษาวิจัยเด็กทีเข้าพักรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคติดเชือเฉียบพลัน ระบบ
ทางเดินหายใจสว่นลา่ง ได้แก่ ปอดอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ และหลอดลมฝอยอกัเสบและโรคหืด 
เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการสมัผสัควนับหุรี รวมทงัปัจจยัอืน ๆ เช่น ปัจจัยเกียวกับตวัเด็ก
เอง พ่อแม ่ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว ว่ามีผลต่อการเกิดโรคในระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่างในเด็กอายุตํากว่า 5 ขวบ อย่างไรกลุ่มเด็กวยัต่าง ๆ นนั เด็กอายุตํากว่า 5 ขวบ   
จัดว่ามีความไวต่อการรับเชือในระบบทางเดินหายใจมาก เนืองด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 
ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนาเต็มที นําหนักแรกคลอดน้อยไป ได้รับนํานมแม่ไม่เพียงพอ ได้รับ     
การฉีดวคัซีนไมค่รบ เป็นต้นทีสําคญัคือ ผลการศกึษาวิจยัจํานวนมากได้สรุปไว้ชดัเจนวา่ เดก็ทีสดู
ดมเอาควนับหุรีทีผู้ อืนสบู ไมว่า่จะเป็นการสบูบหุรีในบ้าน หรือสถานทีอืน ๆ ทําให้เกิดการติดเชือ
ระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการกําเริบของโรคหืดผลทีพบยืนยันว่าเด็กไทยทีใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน  
ทีมีผู้สบูบหุรีนนั มีความเสียงตอ่การได้รับความทุกข์ทรมานจากการเกิดโรคติดเชือระบบทางเดิน
หายใจมากกวา่เดก็ทวัไปจริงยิงไปกว่านนั การทีเด็กสดูดมควนับุหรีขณะอยู่นอกบ้าน เช่น   เวลา
ออกไปเล่นนอกบ้าน บ้านเพือนบ้าน สถานรับเลียงเด็ก ร้านอาหาร หรือในระหว่างเดินทางยังมี
ความเสียงตอ่การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจสว่นล่าง 2.99 เท่าของเด็กปกติขณะทีเด็กทีมาจาก
ครอบครัวทีมีรายได้ 4,500-10,000 บาทตอ่เดือน มีโอกาสเสียงตอ่การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
สว่นลา่ง 2.27 เท่าของเดก็ปกติ การศกึษาของผู้ปกครองนนัพบว่า เด็กทีมีพ่อจบการศึกษาระดบั
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ประถมศกึษาหรือตํากวา่ มีโอกาสเสียงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่างมากทีสดุ คือ 
คิดเป็นอตัรา 2.07 เท่าของเดก็ปกติ “จะเห็นได้วา่ปัจจยัเสียงตอ่การเกิดโรคทางเดินหายใจสว่นลา่ง
ในเดก็ ในสว่นของการศกึษาของพ่อและรายได้ครอบครัวนนั สอดคล้องกับข้อมลูภาพรวมปัญหา
การสบูบุหรีของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547 ทีพบว่า ร้อยละ 70 ของผู้สบูบุหรีได้รับการศึกษา
ระดบัประถมศกึษาหรือตํากวา่ และผู้ทีมีรายได้ตอ่เดือนตํามีอตัราการสบูบหุรีสงู ดงันนั จึงเป็นผล
ตอ่เนืองให้บตุรหลานทีมาจากครอบครัวทีมีลกัษณะดงักล่าวการป้องกันผลกระทบจากควนับุหรี
มือสอง ซึงจะเป็นการป้องกนัเดก็เจ็บป่วยจากโรคดงักล่าวก็คือการทําให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี
และการทีสตรีมีครรภ์และเดก็เลก็ต้องหลีกเลียงจากการสมัผสัสดูดมควนับุหรีในสถานทีใดก็ตาม    
ทีมีผู้สบูบหุรี” นนัคือ ข้อสรุปจาก รศ.ดร.เนาวรัตน์ ทีฝากไปถึงทกุบ้านทีมีสมาชิกตวัเล็ก ๆ ใช้ชีวิต
และเติบโตอยู่ แม้รักลกูหลานสดุหวัใจ แตค่ณุอาจทําร้ายพวกเขาอยู่โดยไมต่งัใจ หากยงัคงสบูบหุรี
ทีบ้าน  (อภิญญา  ตนัทวีวงศ์ 2549) 
                 บุหรีมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ (ขนาดปกติจะมีความยาวสนั
กว่า 120 มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสบูบดหรือซอย
บรรจภุายในห่อกระดาษ ปลายด้านหนึงเป็นปลายเปิดสําหรับจดุไฟ และอีกด้านหนึงจะมีตวักรอง 
ไว้สําหรับใช้ปากสูดควัน คํานีปกติจะใช้หมายถึงเฉพาะทีบรรจุใบยาสบูภายใน แต่ในบางครัง         
ก็อาจใ ช้หมายถึ งมวนกระดาษทีบรรจุสมุนไพรอืน  ๆ  เช่น  กัญชา  (en:marijuana) บุห รี              
ต่างจาก ซิการ์ (en:cigar) ตรงทีบุหรีนนัมีขนาดเล็กว่า และใบยาสูบนนัจะมีการบดหรือซอย 
รวมทังกระดาษทีห่อ ซิการ์โดยปกติจะใช้ใบยาสบูทงัใบ ซิการ์ชนิดทีมีขนาดเล็กพิเศษเท่าบุหรี
เรียกวา่ ซิการ์ริลโล (en:cigarillo) บุหรีเป็นทีรู้จักในกลุ่มคนทีใช้ภาษาองักฤษตงัแต่ก่อนสงคราม
แห่งครายเมีย เมือทหารแห่งจักรวรรดิองักฤษ เริมเลียนแบบการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อใบ
ยาสบู จากทหารตรุกีแห่งอาณาจกัรออตโตมนั     
 สารเคมีในบุหรีไส้บุหรีนัน ทําจากใบยาสบูตากแห้ง นําไปผ่านกระบวนการทางเคมี 
และมีการเพิมสารอืน ๆ ควนับุหรีประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด ซึงในจํานวนนัน          
มีสารเคมีจํานวนจํานวนมากทีเป็นสารพิษทีก่อให้เ กิดการเปลียนแปลงทางพันธุกรรม 
(en:mutagenic) และสารก่อมะเร็ง  (en:carcinogen) สารเคมีทีเป็นองค์ประกอบ  ได้แก่               
อะซีโตน (Acetone)แอมโมเนีย (Ammonia) สารหน ู(Arsenic) คาเฟอีน (Caffeine) ตะกัว (Lead) 
เป็นต้น การสบูบหุรีและยาสบูอืน ๆ เป็นสาเหตหุลกัของการเสียชีวิตทีสามารถป้องกันได้ การสบู
บหุรีเพิมโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตมุาจาก
การสูบบุหรี)  นอกจากนันยังเป็นสาเหตุของโรคปอดอืน ๆ    เช่น โรคถุงลมโป่งพอง (en: 
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emphysema)  หญิงมีครรภ์ทีสบูบุหรีมีโอกาสแท้งลูกมากขนึ และเด็กทีคลอดออกมา อาจมี
นําหนกัน้อยกวา่ปกติ การสบูบหุรียงัเพิมโอกาสของอาการหัวใจวาย และโรคมะเร็งประเภทอืน ๆ 
อีกด้วย ผู้สูบบุหรีอาจดแูก่กว่าปกติเนืองจากควนับุหรีจะเพิมรอยเหียวย่นบนผิวหนัง เนืองจาก   
การสบูบหุรีมีผลเพิมอตัราเมตาบอลิซึม ดงันนัอาจสง่ผลให้ผู้สบูมีนําหนักลดลง นิโคติน ซึงเป็นสาร
กระตุ้นประสาท (en:stimulant) ในบหุรีนนั มีผลเป็นสารเสพติด (en:addictive) และลดการอยาก
อาหาร (en:appetite suppressant) ผู้ทีเลิกการสบูบหุรีมกัจะทดแทนอาการอยากบหุรีด้วยการกิน
ขนม ซึงส่งผลให้หนึงในสามของผู้ ทีเลิกสบูบุหรีมีนําหนักเพิมขึนและผู้สบูบุหรีมีโอกาสทีจะเป็น
โรคมะเร็งปอดจากการสบูควนับหุรีนนัไมแ่น่นอน ขนึกบัลกัษณะของการสบู สารทีสบูและความถี
จากการสบู จากสถิติพบว่า  คนทีสบูบุหรีมีโอกาสจะเป็นโรคมะเร็งปอดประมาณ 11-17%  หรือ 
10-20 เท่าของคนทีไมส่บู  การสดูสารพิษและสารก่อมะเร็งจากควนับุหรี เช่น เรดอนและเรเดียม-
226 เชือวา่เป็นสาเหตหุลกัของการเกิดมะเร็ง ไร่ยาสบูในสหรัฐอเมริกาจํานวนมากปนเปือนสาร
กมัมนัตรังสี เนืองจากการใช้ปุ๋ ยทีมีปริมาณฟอสเฟตสงูบทบาทของกระทรวงสาธารณสขุต่อบุหรี   
เมือวนัที 24 กันยายน พ.ศ. 2548 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เริมบังคบัใช้กฎเกณฑ์
ห้ามตังแสดงซองบุหรีตามร้านค้าปลีก โดยร้านค้าปลีกใดทีมีบุหรีจําหน่าย ให้ติดกระดาษ
ขนาด A4 เขียนข้อความไว้วา่ "ทีนีมีบหุรีขาย" เพราะถือเป็นการโฆษณาสินค้าบหุรี ณ จุดขายหาก
ร้านค้าปลีกใดละเมิดจะมีความผิด มาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 
(กระทรวงสาธารณสขุ 2552) 
 

การดืมสุรา 
 สุราเป็นสิงเสพติดทีไม่ผิดกฎหมายสุรารวมทังเค รืองดืมมึน เมาอืน  ๆ  จะมี               
เอธิลแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบสําคญั สารชนิดออกฤทธิกดสมองส่วนต่าง ๆ ได้ ถ้าร่างกาย
ได้รับแอลกอฮอล์ดงักลา่วปริมาณน้อยจะรู้สกึสบาย และอารมณ์ดี  แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากขนึ 
เอธิลแอลกอฮอล์ก็จะไปกดสมองส่วนเกียวข้องกับความรู้สึกนึกคิด การควบคุมตัวเอง               
การตัดสินใจ การยับยังการหักห้ามใจ จึงไม่น่าแปลกว่าคนเมาสุรามักแสดงอาการต่าง  ๆ ที
ตามปกติไมเ่คยแสดงให้ปรากฏออกมา เช่น ระบายความในใจ ทะเลาะกัน เป็นต้น แต่ถ้าได้เพิม
มากขึนอีก ผู้นนัก็จะสลบหรือหมดสตินอกจากผลดงักล่าวเอธิลแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อย  ๆ       
จะช่วยให้เจริญอาหารการย่อยอาหารดีขนึ แตใ่นปริมาณมากจะเกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะ
อาหาร สารชนิดนียังทําให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะบ่อย ฯลฯ  อาการผู้ เสพ
แอลกอฮอล์ในสรุานนัจะทําให้หลอดเลือดทีบริเวณผิวหนังขยายผู้ดืมจึงมกัมีอาการหน้าแดงตวั
แดงและอณุหภมูิภายในลดลง  
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 โทษทีได้รับผู้ เสพติดแอลกอฮอล์จนกลายเป็นโรคพิษสรุาเรือรัง มกัปรากฏอาการตา่ง ๆ 
คือ ใบหน้าบวมฉ ุหน้าแดง ตาแดง ผิวหนังคลํา ลมหายใจมีกลินแอลกอฮอล์ สติปัญญาเสือม 
ควบคมุตนเองไมไ่ด้ จิตผิดปกติ กล้ามเนืออ่อนเปลีย กระเพาะอาหารอกัเสบอาจเกิดโรคตบัแข็ง 
ฯลฯ เมือขาดยาจะมีอาการกระวนกระวาย ออ่นเพลีย นอนไมห่ลบั เหงือออกมาก คลืนไส้ อาเจียน 
หวัใจเต้นเร็ว อารมณ์ฉนุเฉียว อาจมีอาการชกั ประสาทหลอนในรายทีมีอาการรุนแรงอาจตายได้  
(เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพือป้องกนัยาเสพติด 2544 : 34-35) 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 (problem based learning) 

 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning) เป็นสภาพ 
แวดล้อมในการเรียนรู้ ซึงปัญหาเป็นทีทําให้การเรียนรู้เกิดขนึ  ซึงหมายความว่าก่อนทีผู้ เรียนจะ
เรียนรู้เกียวกบัความรู้หรือองค์ความรู้ใดๆ ต้องกําหนดหรือใช้ปัญหาแก่ผู้ เรียน เมือปัญหาถูกถาม
นักเรียนเกิดการรับรู้หรือพบว่าจําเป็นต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ก่อนทีจะแก้ปัญหานนัได้ ตวัอย่าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ด้วยปัญหา เช่น  โครงการวิจัย  โครงการออกแบบงานสร้างทีต้องใช้
ทักษะสงูกว่าการวิเคราะห์ข้อมลูทีมีอยู่เดิม เป็นต้น  หรือกรณีปัญหาทีเป็นทีรู้จักกันแพร่หลาย   
การตงัปัญหา หรือกําหนดปัญหาสําหรับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ต้องเป็นปัญหา
ในสถานการณ์จริง เป็นปัญหาทีเกิดขนึจริง ๆ ในสงัคมและชีวิต  เป็นปัญหาทีเร้าความสนใจและ  
จูงใจผู้ เรียน เราต้องรู้ว่าทําไมเขาต้องเรียนความรู้ใหม่ การเรียนรู้จะเกิดขึนในบริบทของความ
ต้องการทีจะแก้ปัญหา ดงันนัทกัษะทีจําเป็นในการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ก็คือ ทักษะใน
การแก้ปัญหานนัเอง รวมทงักระบวนการแก้ปัญหาทีเป็นระบบ ทักษะการแก้ปัญหาจะเกิดขึน       
ก็ตอ่เมือครูเป็นผู้สอนและผู้ให้โอกาสในการฝึกทกัษะการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานจะบรรลุ
เป้าหมายเมือเรียนเป็นกลุ่มย่อย (small group) ผู้ เรียนสามารถนําตนเอง (self-directed) และ
ประเมินผลตวัเองได้ (self-assessed)  วชัรา  เลา่เรียนดี (2550 : 94)   ซึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานจะช่วยให้ผู้ เรียนมีบทบาทในการคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ แนะนํา    
ซึงทํานกันกัเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
อย่างสร้างสรรค์ได้ 
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ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning : PBL) 
 มณัฑนา ธรรมบศุย์ (2545 : 14-15) กลา่วถึงประวตัิความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวา่ ในศตวรรษที 20  จอห์น ดิวอี (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกัน 
ซึงเป็นผู้ต้นคิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหาและเป็นผู้เสนอแนวคิดวา่ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทําด้วย
ตนเอง (learning by doing) แนวคิดของดิวอีได้นําไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ทีใช้กัน
อยู่ในปัจจบุนัแนวคิดของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี
เช่นเดียวกนั การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีการพฒันาขนึครังแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์
สขุภาพ (faculty of health sciences) ของมหาวิทยาลยั McMaster ทีประเทศแคนาดา ได้
นํามาใช้ในกระบวนการติว (tutorial process) ให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด วิธีการดงักล่าวนีได้
กลายเป็นรูปแบบ (model) ทีทําให้มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกานําไปเป็นแบบอย่างบ้าง โดยเริม
จากปลาย ค.ศ.1960 มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ได้นํามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จดัตงั
เป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ (multidisplinary laboratory) เพือทําเป็นห้องปฏิบัติการสําหรับ
ทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ  รูปแบบการสอนทีมหาวิทยาลยั Case Western Reserve พฒันาขนึ
มานนัได้กลายมาเป็นพืนฐานในการพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาทงัใน
ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอดุมศกึษาและบณัฑิตวิทยาลยั ในช่วงปลายทศวรรษที 60 มหาวิทยาลยั 
McMaster ได้พฒันาหลกัสตูรแพทย์ (medical curriculum) ทีใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการสอนเป็นครังแรก ทําให้มหาวิทยาลยัแห่งนีเป็นทียอมรับและรู้จักกันทัวโลก (world 
class leader)  เป็นผู้นําการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 มหาวิทยาลัยชันนําในสหรัฐอเมริกาทีนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา       
เป็นฐาน มาใช้ในการสอนมีหลายแห่ง  แตใ่นยคุแรก ๆ ได้นําไปใช้กบัหลกัสตูรของนกัศกึษาแพทย์  
ซึงเป็นหลกัสตูรทีผู้ เรียนต้องใช้ทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกสงูมาก   โรงเรียนแพทย์ทีมี
ชือเสียง อย่างเช่นที Harvard Medical School และ Michigan State University, College of 
Human Medicine ก็ได้นํารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้  ด้วยเหตนีุจึงทําให้
โรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลยัอืน ๆ ทียังใช้วิธีสอนแบบดงัเดิมอยู่หันมายอมรับรูปแบบการจัด    
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนมากขนึ จนกระทังกลางปี ค.ศ. 1980 การสอนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงได้ขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอืน ๆ ทุก
วงการวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นทีนิยมกนัแพร่หลาย และ
มีการนําไปใช้สอนตามมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ มากขนึ  ตวัอย่างมหาวิทยาลยัทีนําการจัดการเรียนรู้
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โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการเรียนการสอน  อาทิเช่น  Harvard, New Mexico,  Bowman 
Gray,  Boston, Illinois and Southern Illinois เป็นต้น 
 นอกจากมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาแล้ว  มหาวิทยาลยัของประเทศแทบทกุสว่นของ
โลกก็ให้ความสนใจในการนํารูปแบบ PBL ไปใช้สอนในโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนวิชาชีพ 
(medical and professional school)  ตวัอย่างเช่น  มหาวิทยาลยั Maastricht ทีเนเธอร์แลนด์
,มหาวิทยาลยั Newcastle, Monash, Melbourne  ทีออสเตรเลีย,  มหาวิทยาลยั Aalborg  ที       
เดนมาร์ค มหาวิทยาลยัในประเทศแคนาดา องักฤษ  ฝรังเศส ฟินแลนด์  อฟัริกาใต้ สวีเดน ฮ่องกง 
สิงคโปร์  เป็นต้น  ความนิยมการจดัการเรียนรู้เป็นฐานในการสอนทีตา่งประเทศนนั  สามารถเห็น
ได้ชัดเจนจากการเชือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัต่าง  ๆ ทีใช้การจัดการเรียนรู้     
เป็นฐานในการสอนเหมือนกันทางอินเตอร์เน็ทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   โดยมี      
การเผยแพร่ทงัตํารา  เอกสาร   และบทความจํานวนมาก    มีผลงานวิจัยทีเผยแพร่เฉพาะส่วน
บทคัดย่อและงานวิจัยทงัฉบับเป็นร้อยเรือง  แต่จะเป็นผลการวิจัยทางสาขาแพทย์มากทีสุด 
สําหรับประเทศไทยนัน การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังไม่
แพร่หลายจากการสํารวจพบว่ามีบทความทีผู้ เ ขียนเกียวข้องกับเ รืองนีไม่มากนักแต่ก็มี
มหาวิทยาลยับางแห่งสง่เสริม และได้ทดลองนําไปใช้บ้างแล้วอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นต้น 
 

ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากการค้นคว้าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning) หรือเรียก
ย่อ ๆ วา่ PBL มีผู้ให้ความหมาย ดงันี 
 สายใจ  จําปาหวาย (2549 : 10)  ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
วา่  เป็นวิธีการเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นประเดน็ให้กบัผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ และทํางานกนัเป็นกลุม่ย่อย 
 บาวด์  และเฟเลททิ (Boud and Felletti 1996 : 14) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยสรุปได้ว่า เป็นวิธีการพัฒนาหลกัสตูรและวิธีการสอนทีใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้ นและเน้นทีกิจกรรมของนักเรียนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ใช้ การเรียน            
การแก้ปัญหาโดยเพิมเข้าไปในหลกัสตูรเดิมอย่างง่าย ๆ  แต่เป็นวิธีการจัดหลกัสตูรให้มีกิจกรรม   
การเรียนรู้เกิดขนึ โดยอาศยัปัญหาทีเป็นจริงในการปฏิบัติของวิชาชีพนนัเป็นตวัแกนการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเริมต้นด้วยการใช้ปัญหาทีเป็นสถานการณ์จริงให้แก่ผู้ เรียนก่อนแทนทีจะให้
ความรู้ของสาขาทีเกียวข้องก่อนเพือแก้ปัญหา ด้วยวิธีนีหลกัสตูรและการสอน จึงจะนํานักเรียน
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ไปสูก่ารแสวงหาความรู้ และทกัษะด้วยตนเอง โดยผา่นขนัตอนการแก้ปัญหา ทีจดัไว้ให้ โดยอาศยั
วสัดกุารเรียนการสอนและครูผู้สอนกําหนดให้ตามหลกัสตูร 
 มณัฑรา ธรรมบศุย์  (2545 : 11) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ รูปแบบ
การเรียนรู้ทีเกิดขนึจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้ผู้ เรียนสร้างความรู้
ใหม ่จากการใช้ปัญหาทีเกิดขนึในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของผู้ เรียนรู้เพือให้ผู้ เรียนเกิด
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมทงัได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาทีตนศึกษาด้วย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานทีต้องอาศยัความเข้าใจและ
การแก้ปัญหาเป็นหลกั     
 วลัลี  สตัยาศยั (2547 : 16)  ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ วิธีการเรียนรู้ทีเริมต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้
ผู้ เรียนไปศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ จากแหล่งวิทยาการทีหลากหลาย       
เพือนํามาใช้ในการแก้ปัญหา โดทีมิได้มีการศกึษาหรือเตรียมการลว่งหน้าเกียวกับปัญหาดงักล่าว
มาก่อน 
 บาโรห์  และแทมบลีน (Barrows and Tamblyn, อ้างใน สรพงษ์ สมสอน 2546 : 6)  
ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนีว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีผู้ เรียนเกิด   
การเรียนรู้จากกระบวนการทีใช้จดัการ ทําความเข้าใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง           
 มนสภรณ์  วิทูรเมธา (2545 : 14-15) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
เทคนิคทีใช้ปัญหาหรือสถานการณ์กระตุ้นให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมกับการทํางาน
เป็นกลุม่ อาจารย์เป็นผู้ช่วยเหลือเพือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 
 วชัรา  เล่าเรียนดี ( 2550 : 94)  กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem Based Learning : PBL) เป็นสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ซึงปัญหาเป็นสิงทีทําให้    
การเรียนรู้เกิดขนึ  ซึงหมายความว่าก่อนทีผู้ เรียนจะเรียนรู้เกียวกับความรู้หรือองค์ความรู้ใด  ๆ  
ต้องกําหนดหรือให้ปัญหาแก่ผู้ เรียนก่อน เมือปัญหาถูกถาม นักเรียนจะเกิดการรับรู้หรือพบว่า
จําเป็นต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ก่อนทีจะแก้ปัญหานนัได้  ดงันนั ทักษะทีจําเป็นในการเรียนรู้ด้วย     
การใช้ปัญหาเป็นฐานก็คือ ทกัษะในการแก้ปัญหานนัเอง 
 วฒันา  รัตนาพรหม (2548 : 33-40) ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ซึงเป็นผลมาจากกระบวนการทําความเข้าใจและการแก้ปัญหาซึงใช้
ปัญหาเป็นฐานหรือสถานการณ์ทีเป็นอยู่ตามสภาพจริงมาเป็นสิงกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เลือกเนือหาทีต้องการจะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้นันเพือนําไปสู่การแก้ปัญหา 
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ผู้ เ รียนจะได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทํางานเป็นกลุ่ม เพือพัฒนา
ความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้                                    
 เบญจวรรณ  อ่วมมณี (2549 : 49) กล่าวว่า  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากการใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการทีจะแสวงหา
วิธีแก้ปัญหาทีหลากหลาย เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม การสร้างทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที
นกัเรียนนกัเรียนจะได้มาเพือพฒันานกัเรียนสูก่ารเป็นผู้ทีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 อรรณพ  ชุ่มเพ็งพนัธ์ (2550 : 56) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานหมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที นกัเรียนมีบทบาทสําคญัในการกําหนดปัญหา และ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาคําตอบ องค์ความรู้จะเกิดขึนจากกระบวนการสืบ
เสาะหาคําตอบในบริบทของประเดน็ปัญหาเน้นให้ผู้ เรียนตงัปัญหา และสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ตา่ง 
ๆ ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุม่อภิปรายผล สรุปผล แล้วนําเสนอแลกเปลียนความรู้ 
 บาเรลล ์(Barell 1998 : 7) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการ
ของการสํารวจเพือจะตอบคําถามสิงทีอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสัยและความไม่มันใจเกียวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตจริงทีมีความซบัซ้อน ปัญหาทีใช้ในกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหา
ทีไมช่ดัเจน มีความยากหรือมีข้อสงสยั สามารถตอบคําถามได้หลายคําตอบ 
 การ์เลเกอร์ (Gallagher 1997 : 332-362) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ทีนกัเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน (learn to learn) โดยนักเรียน จะ
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ เพือค้นหาวิธีแก้ปัญหา โดยจะบรูณาการความรู้ทีต้องการให้นกัเรียนได้รับ
กบัการแก้ปัญหาเข้าด้วยกนั ปัญหาทีใช้มีลกัษณะเกียวกับชีวิตประจําวนัและมีความสมัพันธ์กับ
นกัเรียนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุง่เน้นพฒันานกัเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้มากกวา่
ความรู้ทีนกัเรียนจะได้มาและพฒันานกัเรียนสูก่ารเป็นผู้ทีสามารถเรียนรู้โดยชีนําตนเองได้ 
 ทองสขุ คําธนะ (2538 : 49)  วิภาภรณ์ บุญทา (2541 : 33-34)  ปินนเรศ กาศอดุม 
(2542 : 20)  อมรทิพย์ ณ บางช้าง (2543 : 24)  อดุม รัตนอมัพร (2544 : 35)  สภุาวดี ดอนเมือง 
(2544 : 24)  ยรุวฒัน์ คล้ายมงคล (2545 : 55)  และรังสรรค์ ทองสกุนอก (2547 : 13) มีความเห็น
สอดคล้องกนัเกียวกบัความหมายของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัว่า เป็นวิธีการเรียนวิธีหนึง 
ทีใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ความรู้เดิมทีมีอยู่ในการแก้ปัญหา 
ซึงเป็นสถานการณ์ทีผู้ เรียนจะต้องพบในการปฏิบัติด้วยตนเอง ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียน  การเรียนแบบใช้ปัญหา  
เป็นหลกัมีวตัถปุระสงค์เพือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เนือหาวิชาได้ตามทีต้องการพัฒนาทักษะใน
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การแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการตดัสินใจทีดี ตลอดจน
สามารถนําไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้และการทํางานเป็นกลุม่ 
 จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พอสรุปได้ว่าเป็น      
การกระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาทีเกิดขนึในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา โดยผู้ เรียนจะทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นปัญหาทีผู้ เรียนรับรู้ด้วยตนเองและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) 
 การจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning หรือ PBL) มี
จดุมุง่หมายเพือให้ผู้ เรียนมีความคิด วิเคราะห์หาสาเหตดุ้วยตนเองทงัยังช่วยให้นักเรียนพัฒนา 
การแก้ปัญหาและทักษะทางปัญญาทํางานร่วมกับผู้ อืน เรียนรู้บทบาทของผู้ ใหญ่โดยผ่านทาง
ประสบการณ์จริง และพฒันาโดยอิสระเรียนรู้ได้โดยยึดปัญหาเป็นสําคญั 
 วชัรา  เลา่เรียนดี (2550 : 96) ระบวุา่วตัถปุระสงค์ของการจัดการเรียนรู้ แบบ PBL ได้
กําหนดไว้ดงันี 
             1.  เพือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 
             2.  เพือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
             3.  เพือพฒันาความสามารถในกรแสวงหาข้อมลูทีเหมาะสม 
             4.  เพือพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
             5.  เพือใช้ความรู้พืนฐานทีสามารถวดัได้ 
             6.  สร้างความพึงพอใจในตวัเองแรงจงูใจให้ตวัเอง 
             7.  ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีอืน ๆ 
             8.  พฒันาทกัษะความเป็นผู้นํา 
            9.  พฒันาความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
               10.  พฒันาทกัษะการสือสารความหมาย 
               11.  พฒันาการใช้ความคิดเชิงรุก 
               12.  พฒันาทกัษะในการทํางานในสถานทีทํางานทีตนทํางานร่วมกบับคุคลอืน 
 บาร์โรวส์ และแทมบรีน (Barrows and Tamblyn 1980)   จุดมุ่งหมายของการจัด  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL)  มีดงันี 
            1.   ช่วยให้นกัเรียนพฒันากระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ 
           2.   เตรียมประสบการณ์ด้วยบทบาทผู้ใหญ่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



47

            3.   ทําให้นักเรียนเกิดความมันใจในความสามารถและการควบคุมตนเองและ
จดุประสงค์ดงันี 
  3.1 เผชิญหน้ากบัปัญหาในชีวิตด้วยความริเริมและกระตือรือร้น 
  3.2 การแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   ต้องบูรณาการยืดหยุ่น   และใ ช้                
พืนฐานความรู้ 
  3.3 ใช้ทักษะการกํากับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้เช่นเดียวกับ    
การใช้ชีวิตจริง 
  3.4 มีการประเมินละตรวจสอบการทํางานของตนเองอย่างตอ่เนือง 
  3.5 การทํางานร่วมกบัผู้ อืนในฐานะสมาชิกของกลุม่ 
                   สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์การจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based 
Learning หรือ PBL)  ประกอบด้วยหลกัการสําคญั คือ  
            1.    เพือพฒันาการด้านทกัษะการแก้ปัญหาทีเกิดขนึอย่างเป็นขนัตอน  
            2.    เพือพฒันาให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาทีมีอย่างเป็นระบบ 
 3.    เพือให้นกัเรียนพฒันาทกัษะกระบวนการการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยตนเอง 
            4.    เพือพัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือกลุ่มในการคิด
แก้ปัญหา 
            5.  สร้างแรงจงูใจในการค้นหาคําตอบโดยใช้ปัญหาทีเกิดขนึเป็นฐาน 
 

ขันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ชุติมา  ปัญญาพินิจนุกูร (2540 : 11) มีความเห็นว่า ขนัตอนการเรียนแบบใช้ปัญหา 
เป็นหลกัมี 4 ขนัตอน คือ 1) ใช้สถานการณ์ในการสนทนาเพือกระตุ้นความคิด 2) ใช้กลุ่มสร้าง
บรรยากาศเพือให้มีโอกาสรับอิทธิพลจากผู้ อืน 3) เกิดความขดัแย้งทางความคิดความเข้าใจเพือ
จดัระบบความคิดใหม ่และ 4) มีการกระตุ้นประสบการณ์ในบทบาทนนั บันทึกและประเมิน สรุป
สถานการณ์ ศกึษาเข้ากลุม่ ร่วมอภิปรายในการประชมุกลุม่และตดัสินใจเลือกเรืองทีจะอภิปราย                   
 รังสรรค์  ทองสกุนอก (2547 : 62)  มีความเห็นวา่ ขนัตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลกัมี 8 ขนัตอนคือ 1) ขนัการจัดกลุ่ม 2) ขนัเชือมโยงปัญหา 3) ขนัการสร้างสมมติฐาน              
4) ขนัเตรียมการ 5) ขนัการศกึษาค้นคว้า 6) ขนัการสงัเคราะห์ข้อมลูและนําไปใช้ในการตรวจสอบ
สมมติฐาน 7) ขนัการสะท้อนผลการเรียนรู้  และ  8) ขนัสรุป 
 อมรทิพย์  ณ บางช้าง (2543 : 29) สภุาวดี  ดอนเมือง (2544 : 51) วิชนีย์  ทศศะ 
(2547 : 14) มีความเห็นสอดคล้องกันเกียวกับขนัตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักดังนี           
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1) ทําความเข้าใจศพัท์และความหมายตา่ง ๆ ของถ้อยคํา แนวคิด และมโนทัศน์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
โดยอาศยัความรู้พืนฐาน 2) ระบปุระเดน็ปัญหาตามความคิดเห็นฯของผู้ เรียนต่อปัญหาทีถูกต้อง
และสอดคล้องกัน 3) วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยใช้ความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลและมี
วิจารณญาณ 4) ตงัสมมติฐานโดยกําหนดกลไกอย่างสมเหตสุมผล 5) จัดลําดบัความสําคญัของ
สมมติฐานนํามาพิจารณาเพือหาข้อยุติสมมติฐานทีปฏิเสธได้ 6) สร้างวตัถุประสงค์การเรียนรู้     
ในการแสวงหาความรู้เพิมเติมเพือพิสจูน์สมมติฐาน 7) หาข้อมลูเพิมเติมจากแหล่งอืนนอกกลุ่ม
จากตํารา เอกสารต่าง ๆ ทางวิชาการและผู้ เชียวชาญต่างๆ ทีเกียวข้อง 8) รวบรวม สงัเคราะห์
ข้อมลูใหม่ทีได้พร้อมกับทดสอบสมมติฐานทีกําหนดไว้ นํามาเสนอต่อสมาชิกกลุ่มเพือความ
สมบรูณ์ของข้อมลู และ 9) สรุปข้อมลูใหมที่ได้จากการศกึษารวมทงัแนวทางในการนําความรู้และ
หลกัการนนัไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทวัไปได้ 
 ยรุวฒัน์ คล้ายมงคล (2545 : 79) มีความเห็นว่า ขนัตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลกัมี 7 ขนัตอน คือ 1) เตรียมปัญหา 2) สร้างความเชือมโยงสู่ปัญหา 3) สร้างกรอบการศึกษา     
4) ศกึษาค้นคว้าโดยกลุม่ย่อย 5) ตดัสินใจหาทางแก้ปัญหา 6) สร้างผลงาน  และ 7) ประเมินผล
การเรียนรู้ 
 ทองจนัทร์  หงส์ลดารมภ์  (2547, อ้างถึงใน มนสภรณ์  วิฑรูเมธา 2544 : 54-55) ยังได้
เสนอแนะขนัตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี  1) ทําความกระจ่างกับถ้อยคํา
แนวคิด 2) ระบุปัญหา 3) วิเคราะห์ปัญหา 4) ตงัสมมติฐาน 5) จัดลําดบัความสําคญัของ
สมมติฐาน  6) กําหนดวัตถุประสงค์ 7) การศึกษาค้นคว้าข้อมลูเพิมเติมจากภายนอกกลุ่ม             
8) สงัเคราะห์และทดสอบข้อมลูทีได้ค้นคว้าหาเพิมเติม  และ 9) สรุปการเรียนรู้ ลําดบัขนัตอน     
การจดั การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทงั 9 ขนั มีรายละเอียดในแตล่ะขนัตอนดงันี                 
 ขนัตอนที 1  ทําความกระจ่างกับถ้อยคําและแนวคิด (clarify term and concepts) 
กลุม่ผู้ เรียนทําความเข้าใจกับปัญหาทีได้รับเลือก แนวคิดทียังไม่เข้าใจ โดยหาเอกสาร ตําราอืน 
หรือความรู้พืนฐานของสมาชิกในกลุม่ 
 ขนัตอนที2  ระบุตวัปัญหา (define the problem) โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความ
เข้าใจทีถกูต้องสอดคล้องกนั 
 ขนัตอนที 3 และ 4 วิเคราะห์ปัญหาและตงัสมมติฐาน (analyze the problem and 
formulate hypothesis) การวิเคราะห์ปัญหา โดยการแสดงความคิดแบบระดมสมองของสมาชิก
ในกลุม่และใช้กระบวนการแก้ปัญหา เพือให้ได้มาซึงสมมติฐานทีสมเหตสุมผลสําหรับปัญหานนั
และได้สมมติฐานให้ได้มากทีสดุ 
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  ขนัตอนที 5 จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน  (identify the priority of 
hypothesis) จากสมมติฐานทีได้มา กลุม่จะต้องจดัลําดบัความสําคญั โดยอาศยัข้อสนับสนุนจาก
ความจริงและความรู้จากสมาชิกในกลุม่ 
 ขนัตอนที 6  สร้างวตัถุประสงค์การเรียนรู้ (formulate learning objectives) ผู้ เรียน
กําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ แสวงหาข้อมลูเพิมเติมสมมติฐานทีคดัเลือกไว้ 
 ขนัตอนที 7  รวบรวมข้อมลูนอกกลุ่ม (collect additional information outside the 
group) จากวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ มีหน้าทีแสวงหาข้อมลูเพิมเติมจาก
ภายนอกกลุม่ ซึงหาจากแหล่งข้อมลูทงัเอกสารทางวิชาการและผู้ เชียวชาญด้านต่าง  ๆ อาจแยก
ทํางานเป็นรายบคุคลหรือไปเป็นกลุม่ แล้วกลบัมาพบกนัในกลุม่อีกครัง 
 ขนัตอนที 8  สงัเคราะห์ข้อมูลทีได้เรียนใหม่ (synthesize and test the newly 
acquired information) กระบวนการเรียนรู้แบบ problem based learning จะสมบูรณ์ได้ โดย
การวิเคราะห์ข้อมลูทีแสวงหามาได้ เพือพิสจูน์สมมติฐานทีวางไว้ โดยสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะ
นําความรู้ทีตนเสวงหามาได้เสนอตอ่สมาชิกอืนๆ ในกลุม่ เพือพิจารณาวา่ข้อมลูทีได้มาพอเพียงตอ่
การพิสจูน์สมมติฐานหรือไม่ ดงันนักลุ่มอาจจะพบว่ามีข้อมลูบางส่วนไม่สมบูรณ์  จําเป็นต้องหา
ข้อมลูเพิมเติมอีกได้ 
 ขนัตอนที 9  สรุปข้อมูลใหม่เป็นหัวข้อการศึกษา (identify generalization and 
principles derives from studying this problem) กระบวนการจะสินสดุเมือกลุ่มสามารถหา
ข้อมลูครบถ้วนตอ่การพิสจูน์ข้อสมมติฐานทงัหมดและสามารถสรุปได้ถึงหลกัการต่าง  ๆ ทีได้จาก
การศึกษาปัญหานีรวมทังเห็นแนวทางในการนําความรู้หลักการนนัไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ทวัไป 
 สเปเพียน และแกลแลกเกอร์ (Stepien, W.J., and Gallagher, S.A. 1993, อ้างใน     
วชัรา เลา่เรียนดี 2550 : 97)  ได้นําเสนอขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดงันีคือ 
 ขันตอนที 1 เข้าสู่ปัญหาและนิยามปัญหา (encountering and defining the 
problem) ผู้เรียนจะได้รับสถานการณ์ทีเกียวข้องกบัปัญหาจริงให้อา่นวิเคราะห์ทําความเข้าใจกับ
สถานการณ์ทีเป็นปัญหานนั หรือให้ดจูากภาพ จาก VDO จากสถานทีจริง โดยอาจให้ตงัคําถาม
ถามตวัเองวา่  
 -   รู้อะไรบ้างเกียวกบัปัญหาหรือคําถามนี 
 -   จําเป็นต้องรู้อะไรบ้างเพือจะได้แก้ปัญหานีได้ 
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 -   ต้องใช้ข้อมลูสือการเรียนรู้อะไรบ้างเพือจะได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือสมมตุิฐาน 
ในขนัตอนก็ควรได้คําถามทีชัดเจน ถึงแม้ว่าแนวทางการแก้ปัญหานนัจะต้องใช้ความรู้ใหม่เพือ
สร้างความเข้าใจเกียวกบัวิธีแก้ปัญหา 
 ขนัตอนที 2 หาข้อมูล รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้อง ประเมินข้อมูลและนําไปใช้เมือ
ผู้ เรียนได้ปัญหาทีชัดเจนจากขนัที 1 ผู้ เรียนจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หรือสือต่าง ๆ ทีต้องใช้      
ซึงข้อมลูและสือตา่ง ๆ ต้องมีการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความคุ้มค่าก่อนนําไปใช้
แก้ปัญหา 
 ขนัตอนที 3  สงัเคราะห์ข้อมลูและปฏิบัติ (synthesis and performance) เป็นขนัที
ผู้ เรียนสร้าง หรือกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา อาจมีการสือประกอบหรือจัดการกับสาระความรู้
ใหม่ ซึงแตกต่างจากการทํารายงานธรรมดา แต่เป็นการนําเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาและ
นําเสนอผลการเรียนรู้ในชนัเรียน 
 จากการศึกษาพอสรุปได้ว่าขันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน
ประกอบด้วยดงันี 1) นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา  2) วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน       
3) กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 4) รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา  และ 5) สรุปผล/
ประเมินผล 
   

แนวคดิและหลักการพืนฐานของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้อยู่ 2 ประการ คือ 
การเรียนรู้ทียึดผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง  (student centered) และการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 
(individualized learning) (ทองจนัทร์  หงส์ลดารมณ์ 2531, อ้างถึงใน มนสภรณ์  วิทรูเมธา 2544 
: 50-52) 
 การเรียนรู้ทียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง มีทฤษฎีการเรียนรู้ทีมีแนวคิดในการจดัการเรียนรู้
ทีมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง คือ 
 1.  ทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร์ (Roger) มีความเชือวา่ เป้าหมายของการศึกษา 
คือ การอํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเห็นการเปลียนแปลงในโลกและการเรียนรู้ คนเราอยู่ในโลกที
สงิแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอย่างตอ่เนืองได้อย่างมนัคงนนั คนต้องเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร
เนืองจากความรู้นนัไม่มันคง โรเจอร์ เน้นกระบวนการเรียนรู้ (learning process) เป้าหมาย
การศึกษา คือ การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้บุคคลมีพัฒนาการและเจริญเติบโตไปสู ่ 
การทํางานได้เตม็ศกัยภาพ   
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                   หลกัการพืนฐานของการศกึษาแบบมนษุยนิยม ทีทําให้ผู้ เรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียนรู้นนั สรุปได้จากแนวคิดของ Maslow, Roger and Coombs (สรุางค์  โค้วตระกูล 2536, 
อ้างถึงใน ทองสขุ คําธนะ 2538 : 51-53) ดงันี 
       1  ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีตอ่เมือความจําเป็นพืนฐาน 4 ประการแรก ตามหลกัของ   
มาสโลว์ (Maslow) ของผู้เรียนได้รับการตอบสนอง 
       2  ความรู้สึก (feeling) มีความสําคญัเท่ากับความจริง (fact) ฉะนนัการเรียนรู้
ควรคํานึงถึงความรู้สกึของผู้เรียน 
       3  ผู้เรียนจะเรียนรู้ก็ตอ่เมือบทเรียนทีผู้ เรียนสนใจและต้องการจะเรียนรู้ 
       4  การเรียนรู้เรืองกระบวนการเรียนรู้ ว่าควรจะเรียนรู้อย่างไร มีความสําคัญ
มากกวา่การเรียนรู้เนือหาความจริงตา่ง ๆ 
       5  การเรียนรู้จะเกิดขนึได้ตอ่เมือผู้ เรียนไมรู้่สกึวา่ตนถกูคกุคามหรือหวาดกลวั 
       6  การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มีความหมายและมีประโยชน์
มากกวา่การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยผู้ อืน 
  ในการเรียนรู้ทีมีความสําคญัในการศกึษา ครูควรมีกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี 
                    1  ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้ เรียนได้รับรู้ สมัผสักับปัญหาทีเกียวข้อง
กบัผู้ เรียนเป็นสําคญั 
                    2  ครูจะเปิดเผย ยอมรับความรู้สกึของตนเอง จริงใจในการสร้างสมัพันธภาพกับ
ผู้ เรียน 
                    3  ครูยอมรับผู้ เรียนอย่างทีเขาเป็น เข้าใจความรู้สกึของผู้เรียน 
                    4  จัดทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ให้พร้อม ครูต้องจัดสรรเอกสาร ตํารา เครืองใช้
สถานทีปฏิบตัิงานให้มีความพร้อมให้ผู้ เรียนได้เลือกใช้ แตไ่มบ่งัคบั 
                    5  ครูไม่ใช้การบรรยาย ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียน โดยใช้เกณฑ์
ภายนอกมาตดัสิน 
                    6  สร้างบรรยากาศในชนัเรียนและสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ เรียนทีสง่เสริมแรงจงูใจ
พืนฐานของผู้เรียน 
                    7  ผลลพัธ์ทีเกิดขนึในตัวผู้ เรียน คือ มีการปรับตวั ริเริมด้วยตนเอง มีความ
รับผิดชอบในตนเอง มีการสร้างสรรค์งาน ซึงการเรียนการสอนทียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางนี             
มีการกระตุ้นสนบัสนนุใช้ความคิดของผู้เรียนและเห็นความสําคญัของการยอมรับผู้เรียน 
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 2.  การเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (individualized learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนทีนําไปสูว่ตัถปุระสงค์ของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล หรือการจัดการเรียนการสอนทีคล้ายคลึงกัน
ให้แก่ผู้ เรียน เทคนิคการสอน อาจใช้อย่างเดียวหรือหลายอย่างร่วมกนัโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนระบุ
เป้าหมาย เลือกวิธีสอน เลือกสือและอปุกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละคน  (Gange 
1988, อ้างถึงใน มนสภรณ์  วิทูรเมธา 2545 : 51)  จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นหลกั ใช้หลกัการเรียนรู้แบบยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ   ซึงใน     
การจดัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกันี ผู้ เรียนจะได้สมัผสัจริงกับปัญหาทีจะพบได้ใน
สถานการณ์จริง เป็นสิงทีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะเป็นผู้ กําหนดเนือหาทีต้องการเรียนรู้
อย่างอิสระ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลกัใหญ่ในวิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
                   ดงันัน ในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักจะต้องให้ผู้ เรียนผ่านกลไก
พืนฐานในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัอย่างครบถ้วน 3 ประกา ร (ทองจันทร์  หงส์ลดารมภ์  
2537, อ้างถึงใน มนสภรณ์ วิทรูเมธา 2544 : 52) 
 
                                     Problem – Based Learning 
   
 
Self – Directed Learning                                    Small – Group Learning 
 
แผนภาพที 2  กลไกพืนฐานในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ทีมา : ทองจันทร์  หงษ์ลดารมภ์ 2537,  “ผลการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัทีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้สูงอายุของนักเรียนพยาบาล ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), 
53-55. 
 
กลไกพืนฐานในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากความหมายและลกัษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะพบวา่สิงสําคญัทีต้อง
คํานึงถึงคือ การให้นกัเรียนได้ผา่นกลไกอย่างครบถ้วน 3 ประการ คือ 
 1.  problem-based learning การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  คือ
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้ เรียนใช้ “ปัญหา” เป็นหลกัในการแสวงหาความรู้ด้วยกลวิธีหาข้อมลูเพือ
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พิสจูน์สมมติฐานอนัเป็นการแก้ปัญหานนัโดยผู้เรียน จะต้องนําปัญหามาเชือมโยงกับความรู้เดิม 
ความคิดทีมีเหตุผลและการแสวงหาความรู้ใหม่ กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
สามารถเกิดขนึได้กบัการเรียนรายบคุคลหรือการเรียนรู้กลุม่ย่อยแตก่ารเรียนแบบกลุม่ย่อย จะช่วย
ให้รวบรวมความคิดในการแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากกวา่ 
 2.  self-directed learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนทีผู้ เรียนมีเสรีภาพ 
ในการใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้ เรียนจะต้องบริหารเวลาของ
ตนเองกําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลตนเอง ซึงการเรียนรู้ด้วยตนเองนี มีความแตกต่างจากการเรียน        
การสอนทีเน้นครูเป็นหลกั 
 3.  small-group learning การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เป็นวิธีการทีผู้ เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการทํางานร่วมกับ ผู้ อืนเป็นทีมและยอมรับประโยชน์ของการทํางานร่วมกันให้
ค้นคว้าหาแนวความคิด 
 จากการศกึษาข้อมลูเกียวกบักลไกพืนฐานพอสรุปได้ คือ การจดัการเรียนการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ทีประกอบด้วย ปัญหาทีเกิดขนึนนัโดยผู้ เรียนต้องนํา
ปัญหาทีเกิดขนึมาวิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้
เป็นกลุม่ย่อยเพือผู้ เรียนจะได้พฒันาความสามารถเพือเป็นทียอมรับในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 
 

ตารางที 7   เปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตกตา่งจากการสอนรูปแบบอืน 
 

ปัจจยัการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครู 
เป็นฐาน 

การสอนโดยใช้ตํารา 
เป็นฐาน 

การสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

การจัดเตรียมสภาพ 
แวดล้อมในการ
เรียนรู้และสอื 
การสอน 

ครูเป็นผู้ เตรียมการ
และเป็นผู้นําเสนอ 

 

ครูเป็นผู้ เตรียมการและ 
เป็นผู้นําเสนอ 

 

- ครูเป็นผู้นําเสนอ 
สถานการณ์การเรียนรู้ 
- นกัเรียนเป็นผู้ เลอืกสอื 
การเรียนรู้ 

การจดัลาํดบั 
การเรียนรู้ 

ครูเป็นผู้ กําหนด  นกัเรียนเป็นผู้ กําหนด  นกัเรียนเป็นผู้ กําหนด 

การจดัเวลาใน 
การทําแบบฝึก/ 
ปัญหา 

ครูให้แบบฝึกหดัหลงั 
จากเสร็จสนิการสอน 

ครูนําเสนอสอืการสอน 
ตงัแต่ต้น แต่จะใช้สอื 
ตามลาํดบัของเนือหา 

ครูนําเสนอปัญหาก่อน 
เสนอสอืการสอนอืน ๆ 

ความรับผิดชอบต่อ 
การเรียนรู้ 

ครูเป็นผู้ รับผิดชอบ นกัเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบ นกัเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบ 
(เรียนรู้ด้วยตนเอง) 
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ตารางที 7   (ตอ่)
 

ปัจจยัการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครู 
เป็นฐาน 

การสอนโดยใช้ตํารา 
เป็นฐาน 

การสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

ความเป็นมืออาชีพ ครูแสดงภาพลกัษณ์ 
ความเป็นมืออาชีพ 

ครูแสดงภาพลกัษณ์ความ 
เป็นมืออาชีพได้ไม่เต็มที 

ครูไม่แสดงภาพลกัษณ์ 
ความเป็นมืออาชีพ 

การประเมินผล ครูจดัทําแบบ 
ประเมินและเป็น 
ผู้ประเมิน 

ครูอาจให้นกัเรียนประเมิน 
ตนเองสว่นหนงึ 

นกัเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง 

การควบคมุ ครูควบคมุนกัเรียน นกัเรียนควบคมุตนเอง นกัเรียนควบคมุตนเอง 
 
ทีมา : มณัฑรา ธรรมบุศย์, “การพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้โดยใช้  PBL (Problem Based 
Learning),”  ใน  วารสารวิชาการ  5, 2 (กมุภาพนัธ์ 2545) : 20. 
 
ข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นกัวิชาการหลายท่านสรุปข้อดีโดยการใช้ปัญหาเป็นฐานและข้อเสียไว้ดงันี 
 มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2549 : 45) ได้กล่าวถึงอปุสรรคของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานวา่ถึงแม้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีข้อดีมากมาย แตผู่้สอนบางคน
ไมนิ่ยมนําไปใช้ เนืองจากผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่เปลียนแปลงตนเองจากผู้ เชียวชาญการบรรยาย
ไปสู่การเป็นผู้ อํานวยความสะดวก ไม่คุ้มค่าเรืองเวลา เนืองจากต้องใช้เวลามาก และไม่ได้รับ    
การสนับสนุนจากผู้มีอํานาจในการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหารทีไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เรือง     
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจมองว่าครูไม่สอนหนังสือ ปล่อยให้นักเรียนค้นคว้า
กนัเอง ซึงอาจทําให้ผู้สอนเกิดความท้อแท้และหมดกําลงัใจทีจะใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน นอกจากนนัผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนจํานวนมากพอใจทีจะเรียนรู้อย่างผิวเผิน
มากกวา่ทีจะเรียนรู้แบบเจาะลกึ บางคนเกิดความวิตกกงัวล บางคนรู้สกึขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจเมือรู้
วา่ผู้สอนจะใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 มนสภรณ์ วิทรูเมธา (2544 : 59) กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานคือ 
                   ข้อดี ประกอบด้วย 
   1.  ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ทําให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สามารถ
ถ่ายโยงไปสูก่ารแก้ปัญหาทีซบัซ้อน ในวิชาชีพและชีวิตประจําวนัได้ 
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 2.  พฒันาทกัษะการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 3.  พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ การติดตอ่สือสารและการทํางานร่วมกบัผู้ อืน 
 4.  พฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ 
 5.  ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สิงใหม่ ซึงในหลกัสตูรไมไ่ด้เปิดโอกาสให้ 
 6.  ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้อย่างมีโครงสร้างง่ายตอ่การระลกึได้และการนํามาใช้ 
 

  ข้อเสีย ได้แก่ 
 1.  อาจารย์จะต้องเปลียนแปลงรูปแบบการสอนใหม่ เปลียนบทบาทเป็นผู้ อํานวยการ
สอนจําเป็นต้องมีการอบรมก่อนทีจะวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา    
เป็นหลกั 
   2.  อาจารย์ต้องมีความชํานาญในการเตรียมและเลือกสือการเรียนทงัทีเป็นเอกสาร
โสตทศันปูกรณ์ตา่ง ๆ จึงทําให้การเรียนการสอนบรรลวุตัถปุระสงค์ 
 3.  มีการเปลียนแปลงสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียนต้องมีห้องประชุม
กลุม่ย่อย ห้องสมดุ อปุกรณ์ช่วยสอน ดงันนั สถาบนัการศกึษาต้องเตรียมในสิงเหล่านี ถ้าสถาบัน
ขาดปัจจยัในการพฒันาครังนี การจดัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั คงประสบผลสําเร็จ
ได้ยากจากการศกึษาด้านการจดัการเรียนรู้เป็นฐาน 
 พอสรุปได้ดงันีคือการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนั ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
รู้จักแก้ปัญหาได้โดยตรง ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ในสิงใหม่ๆซึงครูและผู้ เรียนมีความรู้สึกทีดี    
โดยครูเป็นผู้แนะนําสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ซึงในทางกลบักันย่อมมีผลเสียคือครูต้องมีรูปแบบ
การสอนทีแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาซึงต้องมีความชํานาญในเรืองทีสอน ทังยังต้องใช้เวลาใน      
การสอนมากอาจเกิดความเบือหน่ายหรือไมเ่ข้าใจในเนือหาทีเรียน 
 

ข้อแนะนําในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสําหรับครู 
 ข้อแนะนําในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสําหรับครูมีดงันี (วชัรา   เรียนดี   
2550 : 98-99) 
   1.  ให้เดก็ได้รู้จกัคุ้นเคยและมีประสบการณ์เกียวกบัวิธีแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 5 
ขนั ซึงประกอบด้วยปัญหาและนิยามปัญหา สมมตุิฐานและการตงัสมมตุิฐาน การทดลองและ   
การหาข้อมลู รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปเสนอผลงาน นักเรียนควรรู้และเข้าใจ
กระบวนการนีเป็นอย่างดี 
 2.   เลือกสถานการณ์ทีนําไปสูปั่ญหาทีน่าสนใจและหลากหลาย และทีสอดคล้องกับ
สาระความรู้ 
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 3.   เตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมสําหรับนกัเรียน 
 4.   เตรียมพร้อมด้านสือ สาระความรู้เพิมเติมสําหรับนักเรียน 
   5.   เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีระบกิุจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขนัตอนอย่างชดัเจน 
   6.   กําหนดวิธีการวดัประเมินผลทีหลากหลายเพือพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุด้าน 
                    

 บทบาทของครูผู้สอน การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั อาจารย์ผู้สอนจะมี
บทบาททีแตกต่างไปจาก การเรียนการสอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผู้ เชียวชาญทีทําหน้าทีให้ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน เพียงอย่างเดียว แตจ่ะเป็นผู้จดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนรักในวิชาชีพนนั 
ให้มีวิธีทีถกูวิธีและเสริมสร้างสติปัญญาในระดบัสูง นอกจากนีอาจารย์ยังมีบทบาทเป็นผู้ อํานวย
ความสะดวกในการเรียน สร้างบทเรียนทีเป็นสถานการณ์ปัญหาทีจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้    
ในเนือหาทีเป็นแนวคิดสําคญัของปัญหานัน   ตลอดจนการประเมินผลการเรียน  (ทองจันทร์         
หงส์ลดารมภ์ 2537, อ้างถึงใน มนสภรณ์ วิทรูเมธา 2544 : 57-59) 
 บทบาทของผู้เรียนรู้ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นสิงกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการทีจะแสวงหาความรู้เพือแก้ปัญหา ดงันนัลกัษณะผู้ เรียน
ทีเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นหลกั จะประสบความสําเร็จผู้ เรียนจะต้องมีลกัษณะ 5 C ดงันี           
(ทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ์ 2537, อ้างถึงใน มนสภรณ์  วิทรูเมธา 2544 : 57-59)         
 1.  ความรู้ความสามารถ (competence) 
  ความรู้ความสามารถเดิมทีเหมาะสมกับปัญหาทีจะเรียน  เป็นสิงทีอาจารย์ต้อง
ตระหนกัเพราะถ้าผู้สอนเตรียมปัญหาทียุ่งยากซับซ้อน ไม่สมัพันธ์กับความรู้เดิมของผู้ เรียนแล้ว   
จะทําให้ผู้ เรียนเกิดความลําบากและเสียเวลามากในการกําหนดทิศทางการแสวงหาความรู้เพือ
นํามาแก้ปัญหานนั        
 2.  ความสามารถในการติดต่อกับผู้อืน (communication) 
  ความสามารถในการติดตอ่สือสารความหมายกบัผู้ อืน เนืองจากการเรียนการสอน
เป็นกลุม่ย่อย การติดตอ่สือสารจะช่วยให้การเรียนรู้ในกลุม่มีประสิทธิภาพ      
 3.  ความตระหนักในความสําคัญ (concern) 
  ผู้เรียนควรตระหนักถึงความสําคญัในความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
และดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย      
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 4.  ความกล้าในการตัดสินใจ (courage) การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั 
การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและการตดัสินใจในข้อมลูนนั ดงันนัผู้ เรียนจะต้องมีความ
กล้าในการตดัสินใจ เช่น ตดัสินใจตงัสมมติฐานเพือนํามาแก้ปัญหา 
 5.  ความคดิริเริมสร้างสรรค์ (creativity) 
  ลกัษณะนีมีความสําคญัยิงทีจะต้องสร้างให้เกิดขึน    และต้องใช้เวลานานใน       
การพัฒนาอย่างไรก็ดี  การเรียนการสอนแบบนี  จะช่วยพัฒนาให้เกิดได้ต่อเมือผู้ เ รียน                   
มีประสบการณ์เพิมขนึนอกจากบทบาททีผู้ เรียนต้องเรียนด้วยวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ผู้ เรียนจะต้อง
เรียนเป็นกลุม่ย่อยประมาณ 6-8 คน ดงันนับทบาทของผู้ เรียนในกลุ่มย่อยจึงเป็นเรืองสําคญัมาก   
ทีจะทําให้การทํางานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
 บทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อย บทบาทของผู้เรียนในกลุม่ย่อยเป็นกระบวนการหนงึ
ของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยผู้ เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมกันเพือแก้ปัญหาที
ได้รับ ให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม เพือสร้างวตัถุประสงค์การศึกษา ถกเถียง ต่อรองเพือสร้าง
กฎเกณฑ์ของกลุ่ม ร่วมกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทีให้คําติชมอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมาตอ่สมาชิกของกลุม่ทกุคนและต้องมีความซือสตัย์ตอ่กลุม่ โดยทกุคนทํางานที
กลุม่มอบหมายให้ตรงเวลาทีกําหนดจดุมุง่หมายของการเรียนการสอนแบบกลุม่ย่อย คือ การเรียน
การสอนในระหว่างสมาชิกด้วยกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันทํางานทงัในชันเรียนและนอกชันเรียน  
จะต้องมีผู้ ทําหน้าทีเป็นผู้นํากลุม่ในการดําเนินการเรียนการสอน ได้แก่ ประธานและเลขาของกลุ่ม 
ดงันนั สมาชิกทกุคนในกลุม่จะต้องผลดักนัเป็นผู้นํากลุม่ เพือเพิมพนูประสบการณ์ในการเป็นผู้ นํา
กลุม่ได้ทวัทกุคน 
 จากการศกึษาพอสรุปได้วา่การเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนนนัเป็น
เพียงผู้คอยแนะนําสนับสนุนและเป็นผู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่รู้ในเนือหาทีเป็นแนวคิดสําคัญของ
ปัญหานนั ๆ ได้ 
 

แนวทางการวัดและประเมินการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   มีดังนี   (วัชรา           
เลา่เรียนดี 2550 : 99) 
 1.  ให้เสนอรายงานการดําเนินการแก้ปัญหา ทงัทีเป็นงานเดียวและงานกลุม่ 
                 2.  ตรวจการเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ของตนเอง ของนกัเรียนแตล่ะคน 
                 3.  ใช้แบบประเมินโดยให้เพือนประเมินกนัและกนั ซึงต้องกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ให้ชดัเจน 
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 4.  ใช้แบบสงัเกตประเมินผลระหวา่งการเรียนรู้ 
                 5.  ทดสอบด้วยการให้วิเคราะห์ปัญหา คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาและดําเนินการ
แก้ปัญหา เป็นรายบคุคลโดยกําหนดปัญหาให้ปฏิบตัิตามขนัตอน 
                 6.  สมัภาษณ์เป็นรายบคุคล 
                 7.  ใช้ข้อสอบ 
 สรุปได้วา่การเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  PBL เป็นการจัดการเรียนจะ
เห็นได้วา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นการใช้ปัญหาเป็นสือ
ในการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือทีเรียกว่าการสอน 
การแก้ปัญหา problem solving method นนัเอง การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นอกจาก
จะฝึกทกัษะการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการแล้ว ยงัฝึกทกัษะการคิดประเภทตา่ง ๆ เช่น ศกึษาศพัท์ 
สงัเคราะห์และประเมินผล ซึงหมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์นันเอง      
การปฏิบตัิกิจกรรม นกัเรียนอาจไมคุ่้นเคยกบัวิธีการเรียนรู้แบบดงักลา่ว ครูจึงควรติดตามดแูลและ
สง่เสริม การปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิด (วชัรา  เลา่เรียนดี 2550 : 99)  
  

การคดิ 
 ไบเออร์  (1987, อ้างถึงใน สวิุทย์  มลูคํา 2547: 13)  กล่าวว่า  การคิด  หมายถึง      
การค้นหาความหมาย ผู้ทีคิดคือผู้ทีกําลงัค้นหาอะไรบางอย่างนนัคือกําลงัใช้สติปัญญาของตนทํา
ความเข้าใจกับการนําความรู้ใหม่ทีได้เข้ารวมกับความรู้เดิมหรือประสบการณ์ทีมีอยู่ เพือหา
คําตอบวา่คืออะไรหรือกลา่วอีกแบบหนึงวา่เป็นการเอาข้อมลูทีเพิงรับเข้ามาใหม่ไปรวมกับข้อมลู
เก่าทีระลกึได้เพือสร้างความคิดอา่นเหตผุลหรือข้อตดัสินใจ 
 ชาติ  แจ่มนชุ (2545, อ้างถึงใน สวิุทย์  มลูคํา 2547 : 13)  กล่าวว่า การคิด หมายถึง  
เป็นกระบวนการทํางานของสมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมผัสกับสิงเร้าและข้อมูลหรือ
สิงแวดล้อมเพือแก้ปัญหา   
 เกรียงศักดิ  เจริญวงศ์ศกัดิ  (2545, อ้างถึงใน สุวิทย์  มูลคํา 2547 : 13)   ได้ให้
ความหมายวา่ การคิดคือ กิจกรรมทางความคิดทีมีวตัถปุระสงค์เฉพาะเจาะจง เรารู้วา่เรากําลงัคิด
เพือวตัถปุระสงค์อะไรบางอย่าง และสามารถควบคมุให้คิดจนบรรลเุป้าหมายได้ 
 

ทักษะการคดิ 
 วชัรา  เลา่เรียนดี (2550 : 4-8) กลา่ววา่ ทกัษะการคิดคือ ความสามารถ ความชํานาญ
ในการคิดทกุประเภท เริมตงัแตค่วามสามารถในการจดัการกบัความรู้และนําความรู้ไปใช้ การคิด
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วิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์และการประเมินคา่ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค์ 
 ทกัษะการคิด (thinking skills) ทีสําคญัมีดงันี 
 1.  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking skills) 
 2.  ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking skills) 
 3.  ทกัษะในการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking skills) 
 4.  ทกัษะในการประเมินผล (evaluative thinking skills) 
 5.  ทกัษะในการคิดแก้ปัญหา (problem thinking skills) 
 6.  ทกัษะในการคิดแบบบรูณาการ (integrative thinking skills) 
 7.  ทกัษะในการคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิด (introspective/reflective thinking 
skills) 
 

 1.  ทักษะในการคดิวเิคราะห์ (analytical thinking skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกย่อยแนวคิดข้อโต้แย้ง ปรากฏการณ์ตา่งๆ ให้เป็นสว่นย่อย คําถามทีใช้เพือส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ เช่น  จริง ๆ แล้วเกิดอะไรขนึ ? การฝึกปฏิบตัิเพือสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ เช่น การให้
สงัเกต เหตกุารณ์หรือวตัถุสิงของ การระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อคิด ข้อโต้แย้ง การระบุข้อ
สนันิษฐาน การพฒันารูปแบบการทํางาน การมองความแตกตา่งระหวา่งสิงของ 2 สิง หรือแนวคิด 
2 แนวคิด การออกแบบวิธีการศกึษาและการวิเคราะห์ผลของการศกึษา 
 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (critical thinking skills)  หมายถึง 
ความสามารถในการคิดระดบัสงู ซึงรวมถึง การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินผล จากการ
สงัเกตจากประสบการณ์ตรง การคิดไตร่ตรอง การให้เหตผุลและการพูดจาสือความหมาย เพือจะ
ให้ได้แนวทางในการตดัสินใจว่าควรเชือ ควรปฏิบัติตามหรือไม่ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นลกัษณะทีจําเป็นอย่างยิงของชีวิตมนุษย์ ซึงเป็นทักษะการคิดทีสําคญัทีต้องมี
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  จากความสําคัญของทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จึงได้มีผู้ ทีสนใจทําการศึกษาวิจัยและให้นิยาม  ลกัษณะและวิธีสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากมาย ซึงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถศึกษาเพิมเติมได้จาก 
Internet อาทิเช่น เมเยอร์ (Meyer 1995) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เข้าใจง่ายวา่ หมายถึงการตดัสินอย่างมีเหตผุล เพราะเมเยอร์มองว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คือ การใช้เกณฑ์ในการตดัสินคณุภาพ คณุคา่ของบางสิงบางอย่าง หรือตดัสินความน่าเชือถือของ
บางสิงบางอย่างหรือบางเรือง เป็นต้น 
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 3.  ทักษะในการคดิสร้างสรรค์ (creative thinking skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย การฝึกปฏิบัติเพือส่งเสริมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์คือการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหา การออกแบบผลงาน ผลผลิต การนําทฤษฎี 
ไปใช้ในการตดัสินใจ การนําเสนอโครงการแนวคิดใหม่ ๆ การออกแบบการเรียนรู้ การเขียน
โครงการเสนอเพือขอทนุตา่ง ๆ เป็นต้น 
 4.  ทักษะในการประเมินผล หรือการคิดแบบมีวิจารณญาณ (evaluative 
thinking skills) หมายถึง ความสามารถในการประเมินจุดเด่นและจุดอ่อนของแนวคิดต่าง ๆ     
การออกแบบตา่ง ๆ หรือวตัถตุา่ง ๆ ทีสร้างขนึ การฝึกปฏิบตัิเพือสง่เสริมทกัษะการคิด ประเมินผล 
หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การให้แสวงหาวิธีการปรับปรุงบางสิงบางอย่าง เปรียบเทียบ
แนวคิดใหม่แบบต่าง ๆ หรือวตัถุต่าง ๆ ทีมีมาตรฐาน การทดลองความล้มเหลว การประเมิน
หลกัฐานทีอยู่เบืองหลงัแนวคิด การแสดงความคิดเห็นตอ่มมุมองของคนอืน การเขียนข้อจํากัดใน
บทความตา่ง ๆ เป็นต้น 
 5.  ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (problem thinking skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตขุองปัญหาและผลทีจะเกิดขนึจากปัญหานนั รวมทงัสามารถ
คิดหาวิธีการแก้ปัญหานนั ๆ ได้อย่างมีเหตมุีผล ทักษะการแก้ปัญหาประกอบด้วย ทักษะการคิด
หลายประเภทเช่น ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคาดคะเนเหตแุละผล รวมทงัทักษะใน
การประเมินผลซึงการดําเนินการแก้ปัญหานนัต้องปฏิบัติตามลําดบัขนัตอน เช่น ทําความเข้าใจ
กบัปัญหา คิดหาทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้หลายแนวทาง ประเมินผลแนวทางแก้ปัญหา นําแบบ
การแก้ปัญหาทบทวนวิธีการแก้ปัญหาและประเมินผลการแก้ปัญหา  เป็นต้น ซึงขนัตอนใน         
การแก้ปัญหาอาจใช้ขนัตอนการวิจยัหรือขนัตอนแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้ 
 6. ทักษะในการคิดแบบบูรณาการ (integrative thinking skills) เป็นความ 
สามารถในการสังเคราะห์หลายมุมมองเข้าด้วยกัน  สร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลเดิม  และทํา          
การวิเคราะห์หลายระดบัชนั การฝึกปฏิบตัิเพือพฒันาทกัษะนีคือ เชือมโยงเรืองใหม ่ความรู้ใหมก่บั
ความรู้ทีมีอยู่ก่อนอธิบายได้ว่า 2 สิงนีแตกต่างกัน มีอะไรบ้างทีเหมือนกัน สร้างทฤษฎีตาม
หลกัฐานหรือเหตกุารณ์ทีปรากฏ เข้าใจบริบทของการโต้วาที เขียนทบทวนบทความ เขียนคํานํา 
หรือเขียนอภิปรายบทความ 
 7.  ทักษะในการคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิด (introspective/reflective 
skills) เป็นความสามารถในการเชือมโยงแนวคิดกบัประสบการณ์สว่นตวั หรือเหตกุารณ์ทีเกิดขนึ
ภายนอก การฝึกปฏิบัติเพือพัฒนาทักษะนี คือ การเขียนบันทึกประจําวนั นําบทความทีเป็นสือ  
การเรียนมาเชือมโยงกับรายวิชาทีเรียน การอ้างอิงถึงเหตกุารณ์ตวัอย่างทีเกิดขนึในปัจจุบันใน  
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การสอนและฝึกทกัษะการคิดเหลา่นีจําเป็นอย่างยิงทีครูควรแสดงแบบหรือยกตวัอย่างให้ผู้ เรียนได้
รู้ได้เห็น รวมทงัสง่เสริมการคิดทกุ ๆ ประเภท สว่นทักษะการคิดประเภทใดควรส่งเสริมนนั อยู่กับ
มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของแต่ละกลุ่มสาระการเ รียนรู้ โดยครูสามารถ
จัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดด้วยการบูรณาการกับการสอนสาระความรู้
(infusion approach) แทนการสอนคิดโดยตรง (direct instruction of thinking skills) 
 สรุปได้ว่า ทักษะการคิดนันประกอบด้วยกัน 7  ขัน แต่ละขันจะมีทักษะการคิด
วิเคราะห์จนถึงขนั ทกัษะคิดไตร่ตรองซึงในแตล่ะขนัตอนจะมีวิธีการดําเนินการในการคิด ซึงจะเป็น
พืนฐานในการคิดแก้ปัญหาทีเกิดขึน ครูควรมีวิธีการและบทบาทในการแนะนําผู้ เ รียนให้มี          
การพฒันาในด้านความรู้และการแก้ปัญหาได้ 
 

ประเภทของการคดิ 
 ทกัษะการคิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  ทกัษะการคิดพืนฐาน แบ่งเป็นทักษะการสือความหมายและทักษะการคิดทีเป็น
แกนหรือทักษะการคิดทัวไป ทักษะการสือความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสารทีแสดงถึง
ความคิดของผู้ อืนเข้ามาเพือรับรู้ ตีความแล้วจดจําเมือต้องการทีจะระลกึ เพือนํามาเรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผู้ อืน  โดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปของภาษาต่าง  ๆ ทังทีเป็น 
ข้อความ คําพดูศิลปะ ดนตรี หรือคณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึงทักษะการสือความหมายประกอบด้วย
ทักษะย่อย ๆ ทีสําคญั คือ การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจดจําสิงทีเรียนไปแล้วไว้ได้ ภายหลงั       
การเรียนนนั การบอกความรู้ทีได้จากตวัเลือกทีกําหนดให้ การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง การ
ใช้ข้อมูล การบรรยายการอธิบาย การทําให้กระจ่าง การพูด การเขียนและการแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง 
 2.  ทกัษะการคิดขนัสงูหรือทกัษะการคิดทีซบัซ้อน หมายถึง ทกัษะการคิดทีมีขนัตอน
หลายขนัและต้องอาศยัทกัษะการสือความหมายและทกัษะการคิดทีเป็นแกนหลาย ๆ ทักษะมาใช้
ในแต่ละขนั  ทักษะการคิดขนัสูงจะพัฒนาได้เมือเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพืนฐานจนมี          
ความชํานาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขนัสงู ประกอบด้วย ทักษะการสรุปความ การให้คํา
จํากดัความ การวิเคราะห์ การผสมผสานข้อมลู การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่        
การกําหนดโครงสร้างความรู้ การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ใหม่ การค้นหาแบบแผน          
การหาความเชือพืนฐาน การคาดคะเนหรือพยากรณ์ การตงัสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน 
การตงัเกณฑ์ การพิสจูน์ความจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้  (ศิริกาญจน์  โกสมุภ์   และดารณี  
คําวจันงั  2544, อ้างถึงใน สวุารี คงมนั  2545 : 16-17) 
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การคดิแก้ปัญหา 
 การคิดแก้ปัญหาได้ศกึษาแนวคิดจากนักวิจัยและจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้มีผู้ ให้
ความหมายไว้ดงันี 
 สวิุทย์  มลูคํา (2547 : 15)   ได้ให้ความหมายว่า การคิดแก้ปัญหา   หมายถึง   ความ 
สามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไม่สมดุลทีเกิดขึน โดยพยายามปรับตัวเองและ
สิงแวดล้อมให้ผสมผสานกลมกลืนกลบัเข้าสูส่ภาวะสมดลุหรือสภาวะทีเราคาดหวงั  
 วชัรา  เลา่เรียนดี (2548 : 8) ได้ให้ความหมายการแก้ปัญหาว่าเป็นความสามารถใน
การเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตขุองปัญหาและผลทีจะเกิดขนึจากปัญหานนั รวมทงัสามารถคิด
หาวิธีการแก้ปัญหานนั ๆ ได้อย่างมีเหตผุล ทกัษะการแก้ปัญหาประกอบด้วย ทักษะการคิดหลาย
ประเภท เช่น ทกัษะการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคาดคะเนเหตผุล รวมทงัทักษะการเข้าใจกับ
ปัญหา คิดหาทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้หลายแนวทาง ประเมินผลแนวทางการแก้ปัญหา นําแบบ
การแก้ปัญหา ทบทวนวิธีการแก้ปัญหาและประเมินผลการแก้ปัญหา เป็นต้น ซึงขนัตอนในการ
แก้ปัญหาอาจใช้ขนัตอนการวิจยัหรือขนัตอนแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้ 
 เบญจวรรณ  อ่วมมณี (2549 : 63)  การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการคิดหา
แนวทางปฏิบตัิเพือขจดัปัญหาตา่งๆทีเกิดขนึให้หมดไป โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์มาช่วย
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์นนั ๆ 
 สวุารี  คงมนั (2545 : 11)  ได้ให้ความหมายวา่การแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เป็นกระบวนการทีต้องอาศยัความรู้ ความคิด การสงัเกต ประสบการณ์เดิม การใช้
หลกัเกณฑ์ วิธีการและขนัตอนมาใช้ในการแก้ปัญหาทีประสบหรือขจัดอปุสรรคให้หมดไปเพือให้
บรรลเุป้าหมายทีต้องการ 
 อรรณพ  ชุ่มเพ็งพนัธ์ (2550 : 39) หมายความว่า  ความสามารถในการเข้าใจปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาตลอดจนผลทีจะเกิดขึนจากปัญหาได้อย่าง
สมเหตสุมผลบนพืนฐานของความรู้ทีมีอยู่ 
 จากการศึกษาการคิดแก้ปัญหาสรุปได้ว่า หมายถึง ความสารถในการคิดและแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขนึซึงมีความแตกตา่งกนัออกไปโดยพยายามทีจะคิดค้นวิธีทีดีทีสดุ การคิดอาจได้มา
โดยจากการศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ เพือได้ข้อสรุปจากการแก้ปัญหาทีเกิดขนึ 
 

การสอนการคดิแก้ปัญหา 
 การสอนการคิดแก้ปัญหาเป็นวิธีการสอนทีเป็นพืนฐานทีสําคัญทีสุดของความคิด      
ทงัมวล การคิดแก้ปัญหาเป็นสิงสําคญัต่อวิถีการดําเนินชีวิตในสงัคมมนุษย์ ซึงจะต้องใช้การคิด
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เพือแก้ปัญหาทีเกิดขนึตลอดเวลา ทกัษะการคิดแก้ปัญหา เป็นทกัษะทีเกียวข้องและมีประโยชน์ตอ่
การดํารงชีวิตทีวุน่วายสบัสนได้เป็นอย่างดี  ผู้ทีมีทกัษะการคิดแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จัก
ความและรู้จกัการใช้สมองหรือเป็นทกัษะทีมุง่พัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านนั แต่ยัง
เป็นทักษะทีสามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของ
สงัคมไทยได้ดีอีกด้วย (Eberle and Slanish 1996, อ้างใน ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ 2543 : 103) 
 สวิุทย์  มลูคํา (2547 : 16) กลา่ววา่  การคิดแก้ปัญหา  จึงเป็นทกัษะสําคญัและจําเป็น
ของมนษุย์ทีอยู่ในภาวะสงัคมปัจจุบันซึงในระบบการศึกษาจะต้องให้ความสําคญัในการพัฒนา  
ฝึกฝนเยาวชนทงัในชนัเรียนและนอกชนัเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มาก ดงันนั
การสอนการคิดแก้ปัญหาจึงมีความจําเป็นอย่างยิง ทีผู้มีหน้าทีรับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระดบั
จะต้องร่วมมือกันฝน พัฒนาให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา     
ในรูปแบบทีหลากหลายเพือประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 
 เปลว  ปริุสาร (2543 : 28) กลา่ววา่ การแก้ปัญหาเป็นสว่นสําคญัของการศกึษา เพราะ
สภาพสงัคมในปัจจบุนัล้วนเกียวข้องกบัปัญหา ดงันนัการแก้ปัญหาจึงมีความสําคญัยิงต่อเด็กใน
อนาคต ช่วยลดความกลวัในการเผชิญปัญหาและสามารถนําสิงทีตนเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 วารี  ถิระจิตร (2541 : 75)  ทีกลา่ววา่ การฝึกทกัษะการแก้ปัญหาให้กบัเดก็ มีความจํา
เป็นมากตอ่การจดัการเรียนการสอน ให้เดก็ได้มีโอกาสเคยชินกับการแก้ปัญหาครูจึงเป็นบุคคลที
สําคญัผู้หนึงทีจะปลกูฝังความรู้ในเรืองวิธีแก้ปัญหาให้แก่เด็ก  เพือให้เด็กได้เตรียมตวัเผชิญกับ
ปัญหาและทราบขนัตอนตา่ง ๆ ในการแก้ปัญหา 
 จากการวิเคราะห์งานวิจัยการคิดแก้ปัญหาพอสรุปได้ดังนี คือ การคิดแก้ปัญหาที
เกิดขนึในมนุษย์นนัจะต้องเริมจากระดบัเล็ก ๆ จนถึงวัยเจริญเติบโต เพือสามารถแก้ปัญหาที
เกิดขนึได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นขนัตอน อย่างมีระบบในการแก้ปัญหาได้จริง 
 

ลักษะของผู้สอนทีดีในการสอนการคดิแก้ปัญหา 
 ลกัษะของผู้สอนทีดีในการสอนการคิดแก้ปัญหา มีขนัตอนกระบวนการดงันี  สวิุทย์    
มลูคํา (2547 : 18) 
               1. ผู้สอนทีดีควรเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กมองเห็นปัญหา ขบคิด วิธีแก้ปัญหาในรู้แบบที
สร้างสรรค์ ไมใ่ช้คําตอบเดียวตายตวัแล้วพอใจ 
               2. ทัศนคติของผู้สอนเป็นสิงจําเป็นต้องมีลักษณะทีชอบคิดสร้างสรรค์  และชอบ     
การขบคิดปัญหา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

               3. เป็นคนทีมีการเตรียมปัญหาให้นกัเรียนได้ฝึกฝนอยู่เป็นประจํา 
               4. เป็นคนทีรู้จกัปรับปรุงเปลียนแปลงตามสถานการณ์ 
               5. เป็นผู้ รู้ขีดความสามารถของผู้ อืน 
               6. เป็นผู้มีความเชือมนัใจตนเอง มีความศรัทธาตอ่งานของตนเอง 
                       

การจัดการเรียนรู้กับการคดิแก้ปัญหา 
 การจดัการเรียนรู้กบัการคิดแก้ปัญหา   สายหยดุ  สมประสงค์ (2523, อ้างถึงใน สวิุทย์ 
มลูคํา 2547 : 20) ได้กล่าวไว้ว่า การทีเด็กสามารถแก้ปัญหาได้นนั ผู้สอนต้องจัดสภาพการณ์
ภายนอก เพือยวัยใุห้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการเหลา่นนัแก้ปัญหาเช่น 
 1. จดัสถานการณ์ใหม ่ๆ ทีมีวิธีการแก้ปัญหา  ได้หลากหลายวิธี เพือให้ผู้ เรียนฝึกฝน
ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 
 2. ปัญหาทีผู้สอนนํามาให้ฝึกฝนนนั นอกจากจะเป็นปัญหาแปลกใหม่ทีผู้ เรียนยังไม่
เคยประสบมาก่อนแล้ว ก็ควรเป็นปัญหาทีไมพ้่นวิสยัของผู้เรียนทีจะแสดงความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้ 
 3. การฝึกแก้ปัญหา ผู้สอนควรจะแนะนําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาให้    
ถ่องแท้เสียก่อนว่าเป็นปัญหาเกียวกับอะไรและถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็แตกออกเป็นปัญหาย่อย  ๆ 
แล้วคิดแก้ปัญหาย่อยแตล่ะปัญหา 
 4. จดับรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิงแวดล้อมซึงเป็นสภาพภายนอกของผู้ เรียน
ให้เป็นไปในทางทีเปลียนแปลงได้ไม่ตายตัว ผู้ เ รียนจะเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดค้น
เปลียนแปลงอะไรได้บ้างในบทตา่ง ๆ 
 5. ให้โอกาสผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอ โดยผู้สอนไมควรบอกวิธีแก้ปัญหาตรง ๆ แก่ผู้ เรียน 
 สรุปได้วา่ ในการจดัการเรียนรู้ผู้สอนควรเปลียนบรรยากาศในการเรียนการสอน โดย
พยามใช้ปัญหาทีมีอยู่เป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายามแสวงหาความรู้ใหมอ่ยู่เสมอ โดยการคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 

งานวจิัยทีเกียวข้อง 
 

 จากการค้นคว้างานวิจัยทีเกียวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ วิจัยได้ศึกษา 
รายงานการวิจยัเกียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทงัในประเทศและต่างประเทศเพือเป็น
แนวทางประกอบการศกึษาในการวิจยัครังนี 
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งานวจิัยในประเทศ 
 รังสรรค์ ทองสกุนอก (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง ชดุการเรียนการสอนทีใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนรู้ (problem based learning) เรืองทฤษฎีจํานวนเบืองต้นระดบัชนัมธัยม 
ศึกษาปีที 4 ขนัตอนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) กําหนดกรอบของปัญหา 2) กําหนดและ
สร้างปัญหา 3) สร้างคําถามและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 4) กําหนดแหล่งข้อมลูจากปัญหา 
และ 5) กําหนดการประเมินผล ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 4 ทีเรียนเรืองทฤษฎี
จํานวนเบืองต้น โดยใช้ชดุการเรียนการสอนทีใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้สงูขนึ 
 อาภรณ์  แสงรัศมี (2543 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง ผลการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลกัตอ่ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและ
ความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 4 กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 ขนัตอนการสอนประกอบด้วยการนําเสนอสถานการณ์ปัญหา  ระบุปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา กําหนดประเด็นการเรียน อภิปรายแลกเปลียนความรู้ รวบรวมความรู้วิเคราะห์
และใช้ความรู้แก้ปัญหา สรุปความรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหามีคะแนนเฉลียลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตวัเอง หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และมีคะแนน
เฉลียหลงัการเรียนสงูกวา่นกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ นกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลกั มีคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมหลงั 
การเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน แตค่ะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั ไมแ่ตกตา่งจากนกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ มีความพึง
พอใจตอ่การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัอยู่ในระดบัมาก 
 สรพงษ์  สมสอน (2546 : บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาเรือง ผลการเรียนแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   
ผลของการวิจยัปรากฏวา่ นกัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมการเรียน คือ การนําเสนองานตามเวลา    
ทีกําหนด การตอบคําถามนําอย่างครบถ้วนและการประเมินผลงานของตนเองเพิมขนึในหน่วย   
การเรียนรู้ที 2 และ 3 และหลงัการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์  นักเรียนทีมี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนในระดับตํา มีคะแนนเพิมมากขึนอย่างชัดเจน       
หลังการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน   และนักเรียนทีมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน         
การเรียนในระดบัสงู มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิมขนึเลก็น้อย 
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 ศภิุสรา  โททอง (2547 : 88)  ได้ศกึษาเรือง เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหวา่งการสอน
โดยปัญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการสอนตามคูม่ือครูของ สสวท.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรืองการวดัความยาว  ในระดบัชนัประถมศกึษาปีที 4 พบวา่  
 1. นักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL) มีผลการเรียนรู้สาระ        
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรืองความยาว สงูกว่านักเรียนทีได้รับการสอนตาม คู่มือครูของ  สสวท.
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั.05 
 2. นกัเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรืองความยาว มีความพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 สมบัติ  เผ่าพงค์คล้าย (2546 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเรือง การส่งเสริมความรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 เรืองเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
โดยการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึงมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงันี  1) การเชือมโยงสู่ปัญหา    
2) การกําหนดกรอบการศึกษา 3) การดําเนินการศึกษาค้นคว้า 4) รวบรวมความรู้ ตัดสินใจ     
เลือกแนวทางแก้ปัญหา 5) สร้างผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก และ 6) ประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) คา่เฉลียของคะแนนความรู้เรืองเศรษฐกิจชุมชุนพึงตนเองหลงัการทดลองสงู
กว่าก่อนการทดลอง  และ 2) ค่าเฉลียของคะแนนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
 เบญจวรรณ  อว่มมณี (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง การพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เรืองการอนรุักษ์แม่นําท่าจีนทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ผลการเรียนรู้เรืองการอนุรักษ์แม่นําท่าจีนของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5 ก่อนและหลงั
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 โดย
คะแนนเฉลียหลงัการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  3) ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวม
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดบัสงูโดยมีความสามารถในการระบุปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้สงูทีสดุในระดบัทีเท่ากนัเป็นลําดบัทีหนึงและความสามารถ
ในการนําเสนอโครงงานอยู่ในระดบัสงูเป็นลําดบัสดุท้าย และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมนกัเรียนเห็นด้วยมาก  
 วิชนีย์  ทศศะ (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง
สิงแวดล้อมของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัและแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ขนัตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบด้วย  1) ขนัเสนอ
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สถานการณ์ปัญหา 2) ขนัระบุและวิเคราะห์ปัญหา 3) ขนัตงัสมมติฐานและกําหนดจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 4) ขนัดําเนินการ 5) ขนันําเสนอผลงาน 6) ขนัอภิปรายและร่วมกันสรุป  และ 7) ขนั
ประเมินผลการเรียนรู้ ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 1) ขนัสร้าง
ความเข้าใจ 2)ขนัสํารวจและค้นหา 3) ขนัอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขนัขยายความรู้ และ  5) ขนั
ประเมินผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ทีจัดโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัและแบบสืบเสาะหาความรู้
แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยนักเรียนทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา        
เป็นหลกัมีผลการเรียนสงูกว่านักเรียนทีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ความสามารถใน         
การแก้ปัญหาเรืองสิงแวดล้อมของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา   
เป็นหลักอยู่ในระดบัดี ส่วนความสามารถในการแก้ปัญหาเรืองสิงแวดล้อมของนักเรียนทีจัด      
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดบัพอใช้ ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก นักเรียนทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มีความคิดเห็นต่อปัญหาสิงแวดล้อม
อนัดบัที 1 คือ การแก้ปัญหานําเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชาเป็นสิงทีทุกคนในชุมชนต้องร่วมแรง    
ร่วมใจกนัจึงจะสําเร็จ นอกจากนีนักเรียนยังมีความคิดเห็นทีสอดคล้องกันว่าปัญหาสิงแวดล้อม  
ในชมุชนสว่นใหญ่ คือ ปัญหาขยะ นําเน่า ควนัพิษ และเสียงรบกวน ซึงปัญหาเหล่านีเกิดจากคน
ในชมุชนโดยทกุคนควรช่วยกนัแก้ไข 
 สภุาวดี ดอนเมือง (2544 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง ประสิทธิผลการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลกัวิชาเคหะพยาบาล โรงเรียนอายรุเวท กรุงเทพมหานคร กระบวนการจดัการเรียน
การสอน มีดงันี 1) เตรียมแผนการสอน 2) การบริหารการเรียนการสอน ได้แก่ การระบุปัญหา   
การเรียนการสอนเป็นกลุม่ย่อย และการแสวงหาความรู้ดวัยตนเอง และ 3) การประเมินผลกาเรียน
การสอนภายหลงัการทดลองนกัศกึษาทีได้รับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั มีคะแนน
เฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ มีเจตคติทางบวก
ต่อวิธีการสอน ส่วนพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจากการสงัเกต พบว่า นักศึกษามีความเป็นผู้ นํา      
มีการวางแผนร่วมกันในการทํางาน กล้าเสนอความคิดเห็น ยอมรับมติกลุ่ม รู้จักแบ่งงานให้ทํา 
ความร่วมมือช่วยเหลือเพือนและมีความเสียสละและแนะนําให้นําวิธีนีไปใช้กบัโรงเรียนทกุระดบั 
 ภกัดิ  ภมิูมาลา (2538 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง การสอนเอดส์ศกึษาโดยใช้วิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ผลของการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเอดส์ศกึษาโดยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติทีระดับ .01 และนักเรียนมีพฤติกรรมในด้านความสนใจ และความชอบในการเรียน
สว่นมากอยู่ในระดบัดี 
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 อรรณพ  ซุ่มเพ็งพนัธ์ (2550 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง ผลการจัดการเรียนรู้ เรืองสาร
ในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 6 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนและ
หลงัเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนการเรียนรู้หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน 
 

งานวจิัยต่างประเทศ 
 คอฟแมน  และคณะ (Kaufman and others 1989, อ้างถึงใน อดุม  รัตนอมัพรโสภณ 
2544 : 63) ได้ศึกษาเรือง เปรียบเทียบการเรียนแบบปกติและการใช้ปัญหาเป็นหลกัของนิสิต
แพทย์ ของมหาวิทยาลยันิวเมก็ซิโก พบวา่ นิสิตแพทย์ทีใช้หลกัสตูรด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นหลกั 
มีความสามารถในการรักษาคนไข้มากกว่านิสิตแพทย์ทีเรียนหลักสูตรแบบปกติและยังมี
ความสามารถในการเผชิญกบัปัญหาของผู้ป่วยได้ดีกวา่ 
 ฟอล์คเน  (Faulkne 1999 , อ้างถึงใน อาภรณ์  แสงรัศม ี2543 : 55)  ได้ศกึษาเรือง ผล
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัต่อลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตวัเอง  ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 
กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ขนัตอน การสอนประกอบด้วยการนําเสนอ
สถานการณ์ปัญหาระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา กําหนดประเด็นการเรียน อภิปรายแลกเปลียน
ความรู้ รวบรวมความรู้วิเคราะห์และใช้ความรู้แก้ปัญหา สรุปความรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลียลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตวัเอง หลงัการ
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติและมีคะแนนเฉลียหลงัการเรียนสงูกว่านักเรียนที
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกตินักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั  มีคะแนน
เฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมหลัง การเรียนสูงกว่าก่อนเรียน           
แตค่ะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั 
ไม่แตกต่างจากนักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ  มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลกัอยู่ในระดบัมาก 
 ชิโทคาส (Chikotas 2005 : 1242-A)  ได้ศกึษาเรือง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานใน
การศกึษาของพยาลฝึกหดัในคลินิก : จากมมุมองของผู้ ฝึกหัดของนักศึกษาพยาบาล จํานวน 13 
คนพบวา่ กลุม่ตวัอย่างทงัหมดมีความ พึงพอใจในการฝึกหดัวิชาชีพของเขาในคลินิก  โดยพวกเขา
ยอมรับวา่ ความชํานาญของการทํางานในคลินิกนนัมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ซึงมีประโยชน์มาก (PBL เป็นหลกัการทีผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง) และพบว่า ข้อมลู
ของบทเรียนต่าง ๆ ทีได้จากห้องเรียนทีมีการใช้ หลกัสตูร PBL เข้าไปสอนสามารถนําข้อมลูนัน   
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ไปประยุกต์ในวิชาชีพพยาบาลได้จริง รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยโรคของ
คนไข้ในคลินิก  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังสนับสนุนว่าหลักสูต ร PBLนี คือ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ เรียน และเป็นการเรียนรู้ทีต้องใช้เวลานานตลอดชีวิต จากมมุมองของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบวา่ มีความสมัพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทีดี ระหวา่งการใช้หลกัสตูร PBL กบัการ ฝึกหดัวิชาชีพในคลินิกของพยาบาลฝึกหดั 
   แคนเดลา (Candela 1998 : 77) ได้ศกึษาผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการ 
เรียนแบบบรรยาย ทีมีผลตอ่คะแนนสอบในข้อสอบแบบตวัเลือกของนกัศกึษาผู้ช่วยพยาบาล กลุม่ 
ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาผู้ช่วยพยาบาลชนัปีที 2 จํานวน  73   คนซึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียว 
กนัแตอ่ยู่คนละวิทยาเขต โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัและกลุม่ที
เรียนแบบบรรยาย ทงัสองกลุม่ได้รับการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยข้อสอบชดุเดยีวกนั 10 
รายการ ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาผู้ช่วยพยาบาลทีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัมีคะแนนสงู
กวา่กลุม่ทีเรียนแบบบรรยาย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แตจ่ากการวดัความพงึพอใจ
ตอ่วิธีการเรียนทงัสองแบบพบวา่ กลุม่ทีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัมีความคิดเหน็วา่โครงสร้าง
ของการเรียนสบัสนมากกวา่ ทงันีผลมาจากนกัศกึษา ผู้ช่วยพยาบาลไมคุ่้นเคยกบัการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลกัมาก่อน 
 

สรุป 
 

 จากการศกึษาวิจยัในด้านวรรณกรรมทีเกียวข้อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเรือง การพัฒนาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ประกอบด้วย  เนือหาทีเกียวข้อง  
ดงัตอ่ไปนี  1) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีวดั 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  ระดบัการศกึษา การจดัเวลาเรียน  โครงสร้างเวลาเรียน  สาระ
มาตรฐานและตวัชีวัดการเรียนรู้  2) หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ        
พลศกึษาของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ อําเภอ เมือง จังหวดัสมทุรปราการ  การวิเคราะห์หลกัสตูร
สถานศกึษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 4  โรงเรียนนาคดี
อนสุรณ์ หน่วยการเรียนรู้/เรืองความปลอดภยัในชีวิต ได้ศกึษาค้นคว้าศกึษาข้อมลูซึงประกอบด้วย 
ความหมายของยา หลักการใช้ยา การเก็บรักษา ข้อแนะนํา อันตรายจาการใช้ยา  การปฐม
พยาบาลเบืองต้น  สารเคมีภายในบ้าน  แมลงสัตว์กัดต่อย   การบาดเจ็บจาการเล่นกีฬา            
การป้องกนั ความหมายของบหุรี  ลกัษณะของบหุรี โทษของบหุรี การป้องกนั ความหมายของสรุา 
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โทษของสรุา  การป้องกนั  3) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการวิจัยครังนีเพือศึกษา
ถึงวิธีการดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึงจะต้องประกอบด้วย  ประวตัิความ
เป็นมา ความหมายของการจัดการเรียนรู้ ขนัตอนการจัดการเรียนรู้ แนวคิดในการใช้ปัญหา     
เป็นฐาน  กลไกลพืนฐาน ข้อดีและข้อเสีย  ข้อแนะนํา   บทบาทของครูผู้สอน   บทบาทของผู้ เรียนรู้ 
แนวทางการวัดและประเมินผล  และ 4) งานวิจัยทีเกียวข้องในครังนี   ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา
งานวิจัยทงัในประเทศและต่างประเทศ    โดยระบุว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สามารถแก้ปัญหาด้านผู้ เรียนได้ดี  โดยมีขนัตอนดังนี  1) นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุ
ปัญหา  2) วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 3) กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 4)รวบรวมข้อมลูและเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหา  และ  5) สรุปผล/ประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที 3 
 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 การวิจัยเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (pre- 
experimental research) แบบแผนการวิจัยทดลองแบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลงั (one 
group pretest-posttest design) โดยมีขนัตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย 
ดงัตอ่ไปนี 
               เพือให้การดําเนินการวิจัยเกิดผลสมัฤทธิทางการเรียนและมีประสิทธิภาพตรงตาม
วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ ซึงกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการวิจยัเป็นขนัตอนดงันี 
              ขนัดําเนินการที 1  การจัดเตรียม ขนัดําเนินการเป็นการจัดเตรียมการวิจัยโดยมี
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมลูต่าง ๆ จากวารสาร  เอกสาร  หนังสือเรียน  ตํารา  วิทยานิพนธ์ 
การสัมภาษณ์และระบบอินเตอร์เน็ต  งานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศทีเกียวข้องกับ    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องของเครืองมือหา
คณุภาพของเครืองมือ 
              ขนัดําเนินการที 2   การวจิัย ขนัดําเนินการวิจยันีเป็นขนัทดลองมีการเก็บข้อมลูจาก 
เครืองมือทีได้รับการพัฒนาจากขนัดําเนินการที 1 แล้วนําไปใช้ทดลองสอนกับกลุ่มตวัอย่างที
กําหนดไว้แล้วเก็บรวบรวมข้อมลู แล้วนํามาตรวจสอบความถกูต้องของเนือหา วิเคราะห์ข้อมลูทาง
สถิติและผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
              ขนัดําเนินการที 3  การรายงานผลการวิจัย ขนัดําเนินการรายงานผลการวิจัย 
เพือเสนอตอ่กรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์เพือปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามทีกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ได้เสนอแนะ แล้วจัดพิมพ์รายงานฉบับร่าง
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

              การวิจยัครังนีเกิดผลสมัฤทธิในการวิจยัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยได้
กําหนดขนัตอนตา่ง ๆ เกียวกบัการวิจยั  กลุม่ประชากร  ตวัแปร  แผนการวิจยั  เครืองมือ การสร้าง
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมเครืองมือ  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ดัง
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ในการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  โรงเรียนนาคดีอนสุรณ์ 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ   ในภาคเรียนที 1  ปีการศกึษา 2553  จํานวน 3 ห้องเรียน  คือ  
ชนัประถมศกึษาปีที 4/1 จํานวน 54 คน ชนัประถมศกึษาปีที 4/2 จํานวน 53 คน ชนัประถมศึกษา
ปีที 4/3  จํานวน 53 คน  รวม 160 คน นักเรียนทงั 3 ห้อง  มีลกัษะใกล้เคียงกันทางการเรียน คือ         
แตล่ะห้องประกอบด้วยนกัเรียน  เก่ง  ปานกลาง  และออ่น 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มโดยการจับฉลากห้องเรียน 1 ห้องเรียน จาก 3 
ห้องเรียน ได้นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 ซึงใช้เป็นกลุ่มทดลองในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
2553 จํานวน 54 คน     
  

แบบแผนการวจิัย 
 การวิจัย ใช้แบบการทดลองขนัพืนฐาน (pre-experimental design) แบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนและหลงั one-group pretest-posttest design (Truck Man 1999 : 160) ดงันี 

 

O1                                         X                  O2 

 

        สญัลกัษณ์ทีใช้ในแบบแผนการวิจยัมีความหมายดงัตอ่ไปนี 
       O1 แทน   ทดสอบก่อนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                   
       X  แทน   การจดักระทํา (treatment) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                   
      O2 แทน    ทดสอบหลงัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 

เครืองมือในการดําเนินการวจิัย 
              เครืองมือในการดําเนินการวิจยั  ประกอบด้วย 
   1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชนัประถมศึกษา   
ปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 6 แผน ๆ ละ 1ชวัโมงตอ่สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 
6 สปัดาห์   
                 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน เรือง ความปลอดภยัใน
ชีวิต ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน  คือ ตอนที 1 เป็น
แบบทดสอบปรนยั วดัความรู้ เรืองความปลอดภยัในชีวิต มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก  กําหนดการให้ค่า
คะแนนโดยตอบ ถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 20 ข้อ ข้อละ  1 คะแนน รวม  20 
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คะแนน  และตอนที 2 คือ แบบทดสอบอตันัยวดัความสามารถในการแก้ปัญหาเรืองความ
ปลอดภยัในชีวิต  จํานวน 1 ข้อ รวม 15 คะแนน รวมคะแนนทงัผลสมัฤทธิทางการเรียน 35 คะแนน 
                3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรืองความ
ปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 
1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที 1 แบบสอบถามด้านสถานภาพและข้อมลูทัวไปของ
นกัเรียนเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  และตอนที 2  แบบสอบถามด้านความคิดเห็นทีมี
ตอ่การจดัการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    
 

การสร้างและหาคุณภาพของเครืองมือในการวจิัย 
 ดําเนินการสร้างเครืองมือและหาคณุภาพเครืองมือในการวิจัยของโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้  เ รือง  ความปลอดภัยในชี วิต  ของนักเ รียนชัน
ประถมศกึษาปีที 4/1  จํานวน 6 แผน ๆ ละ 1 ชวัโมงตอ่สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์  มีลําดบั
การสร้างและแบบแผนการจดัการเรียนรู้ดงันี 
                    1.1  ศกึษาวิเคราะห์   หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551   
หลกัสตูรสถานศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สขุศกึษาและพลศกึษา  แนวคิดกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้   ด้านเอกสารงานวิจัย
เกียวข้อง โดยศึกษาจาก  หนังสือ เอกสาร และ ตํารา การเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ เกียวกับ
ด้านความปลอดภยั ซึงเป็นแนวทางในการใช้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
                    1.2  นําข้อมูลมาวิเคราะห์และลําดับการพัฒนาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ     
พลศกึษา เพือนํามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  เรืองความปลอดภยัในชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
                    1.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ซึงมุ่งเน้นทีพัฒนา
ผลสมัฤทธิการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยมีรายละเอียดดงัตารางที 8 
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ตารางที 8  แผนการจดัการเรียนรู้          
    

แผนการจัดการเรียนรู้ เรือง เวลา (ชวัโมง) 
1-2 1.  ความสําคญัของการใช้ยาและใช้ยาอย่าง 

     ถกูวิธี 
2 

3-4 2.  วิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจาก 
     การใช้ยาผิดสารเคมี แมลงสตัว์กดัตอ่ยและ 
     การบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 

2 

5-6 3.  ผลเสยีของการสบูบหุรีและการดืมสรุาทีมีผล 
     ตอ่สขุภาพและการป้องกนั 

2 

รวม 6 

                      
  1.4  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภัยในชีวิต  ทีจัดการเรียนรู้     
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์และผู้ เชียวชาญตรวจสอบ จํานวน              
3  ท่าน  เพือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) 
แล้วนํามาหาคา่ดชันีความสอดคล้องโดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี  (มาเรียม  นิลพันธุ์  
2547 : 177) 
   คะแนน  +1  แน่ใจวา่สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทางการเรียน             
                         คะแนน   0    ไมแ่น่ใจวา่สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทางการเรียน          
                         คะแนน  -1   แน่ใจวา่ไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์ทางการเรียน                 
 

จากสตูร       IOC  =          
                                    

   เมือ  IOC   หมายถึง คะแนนเฉลียสอดคล้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้ได้ค่า
ดชันีความสอดคล้อง 0.67-1.00 (รายละเอียดภาคผนวก ข : 112-114)  
                      R   แทน ผลคะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทงัหมด 
                           N       แทน  จํานวนผู้เชียวชาญ 
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  1.5  แก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์
โดย แก้ไขเนือหาทีผู้ วิจัยกําหนดขนึและปรับปรุงเกณฑ์ให้คะแนน แต่ละแผนให้สอดคล้องกับ
จดุประสงค์การเรียนรู้ 
  1.6  ดําเนินการนําแผนการจัดการเรียนรู้เรือง  ความปลอดภัยในชีวิต ทีจัด         
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปทดลองสอนกบันกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/3  โรงเรียนนาคดี
อนสุรณ์  ในภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 53 คน และไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั
ครงันี ซึงชนัเรียนนีครูผู้สอนได้จดัการสอนเนือหา เรืองความปลอดภยัในชีวิต ตามเนือหาทีระบุไว้
ในหลกัสตูรของสถานศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
   1.7  นําแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงไปใช้เป็นเครืองมือในการวิจัยขนัทดลอง 
โดยทดลองกับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  อําเภอเมือง  จังหวัด  
สมทุรปราการ 
 

  สรุปขนัตอนในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 มีขนัตอนในการสร้างดงัแผนภาพที 3 
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 ขนัตอนที 1 ดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

1.  ศกึษาวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551  หลกัสตูร 
     สถานศกึษาโรงเรียนนาคดีอนสุรณ์  กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา แนวคิด 
     กระบวนการจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ ด้านเอกสารงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 
 2. นําข้อมลูมาวิเคราะห์ และลําดบัการพฒันาสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา  
     เพือนํามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ทีจดัการเรียนรู้ 
     โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
 3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
     เป็นฐาน 

 
 4. นําแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสนอตอ่ 
     อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน และผู้เชียวชาญตรวจสอบ จํานวน  3  ท่าน   
     เพือตรวจสอบหาคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
     แล้วนํามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC 

 
 5. ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์และ 
     ผู้เชียวชาญ 

 
 6.  ดําเนินการนําแผนการจดัการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
     ปัญหาเป็นฐานไปทดลองสอนนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/3  โรงเรียนนาคดีอนสุรณ์    
     ในภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2553 ไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่างและปรับปรุงแก้ไข 

  
 7. นําแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองสอนกบันกัเรียนชนัประถมศกึษา 
     ปีที 4/1 โรงเรียนนาคดีอนสุรณ์ซึงเป็นกลุม่ตวัอย่างในการทดลอง 

 
แผนภาพที 3   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 ขนัตอนที 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนรู้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดเรียนรู้ เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 จํานวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที 1 
เป็นแบบทดสอบปรนยั  มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก  วดัความรู้ความเข้าใจ เรืองความปลอดภัยในชีวิต  
กําหนดการให้ค่าคะแนนโดยตอบ ถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 20 ข้อ                  
20 คะแนน    และตอนที 2  เป็นแบบทดสอบอตันัยวดัความสามารถในการแก้ปัญหาเรือง          
ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 จํานวน 1 ข้อ  รวม 15 คะแนน โดยมี
ขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงัตอ่ไปนี 
 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผลการเรียนรู้ตามตัวชีวัด   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ชนัประถมศึกษาปีที 4  หน่วยที 5  เรือง  ความ
ปลอดภยัในชีวิต และศกึษาทฤษฎี  หลกัสตูรการศกึษา  เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้องต่าง  ๆ
วิธีการเขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยัและอตันยั 
 2. ดําเนินการวิเคราะห์เนือหา สาระและผลการเรียนรู้ตามตวัชีวดัให้ครบทกุเนือหาใน
การจดักิจกรรมทางการเรียน เรืองความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 
ดงัตารางที 9  
 

ตารางที 9  วิเคราะห์หลกัสตูรเพือสร้างเครืองมือวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยั 
 ในชีวิต (ข้อสอบปรนยัและอตันยั)     
 

 
ชนั 

 
จดุประสงค์ 

 
ตัวชวีัด 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ความรู้ ความ

เข้าใจ 
นําไป 
ใช้ได้ 

วิเคราะห์ 
 

รวม 
 

ป.4 1. ความ 
สําคญัและการใช้ยา 

1. อธิบายความสําคัญของ
การใช้ยาและใช้ยาอย่างถกูวิธี 

1 1 4 1 
 

7 

2.วิธี 
ปฐมพยาบาล 
-การใช้ยาผิด 
-สารเคม ี
-แมลงสตัว์ 
กัดต่อย 
-การบาดเจ็บ 
จากการเล่นกีฬา 

2. แสดงวิธีปฐมพยาบาล 
เมอืได้รับอนัตรายจากการใช้ 
ยาผิด สารเคม ีแมลงสตัว์ 
กัดต่อยและการบาดเจ็บ 
จากการเล่นกีฬา 

2 - 5 - 
 
 

7 
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ตารางที 9  (ตอ่)  
 

 
ชนั 

 
จดุประสงค์ 

 
ตัวชวีัด 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ความรู้ ความ

เข้าใจ 
นําไป 
ใช้ได้ 

วิเคราะห์ 
 

รวม 
 

ป.4 
 
 

3. ผลเสียของการ 
สบูบหุรี  การดืมสรุา 
  และการป้องกัน 

3.  วิเคราะห์ผลเสียของการ 
สบูบหุรีและการดืมสรุา ทีมผีล 
ต่อสขุภาพและการป้องกัน     

2 - 1 3 6 

 

รวม 
 

5 
 

1 
 

10 
 

4 
 

20 

            
 3. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
จํานวน1 ฉบับ จํานวน 25  ข้อคดัเลือกข้อสอบทีมีค่าความเชือมนัได้ข้อสอบจํานวน 20 ข้อโดย
กําหนดคะแนนเตม็ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน กําหนดเกณฑ์ให้คะแนน คือ  ถกูได้ 1 คะแนน  
ผิดได้0 คะแนน และการสร้างแบบทดสอบแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอตันัย
จํานวน 1 ข้อ  รวม 15 คะแนน  ได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี 
 

ตารางที 10  กําหนดเกณฑ์คะแนนของการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 

การแก้ปัญหา เกณฑ์คะแนนในการประเมิน 
กําหนดปัญหา 3 คือ สามารถกําหนดปัญหาได้ถกูต้อง ชดัเจน 

2 คือ สามารถกําหนดปัญหาได้ถกูต้อง แต่ไมช่ดัเจน 
1 คือ กําหนดปัญหาไมถ่กูต้องเลย 

อธิบายสาเหตทีุเกิดขึน 
ของปัญหา 

3 คือ อธิบายสาเหตทีุเกิดขึนของปัญหาได้ถกูต้อง เหมาะสม 
2 คือ สามารถอธิบายสาเหตทีุเกิดขึนของปัญหาได้ถกูต้องแต่ไมเ่ข้าใจ 
1 คือ อธิบายสาเหตทีุเกิดขึนของปัญหาไมเ่ข้าใจ 

ดําเนินการแก้ปัญหา 3 คือ กําหนดการดําเนินการแก้ปัญหาได้ถกูต้องชดัเจนและเหมาะสม 
2 คือ ดําเนินการแก้ปัญหาได้ถกูต้องแต่ยงัไมเ่หมาะสม 
1 คือ ดําเนินการแก้ปัญหาไมถ่กูต้อง 

ระบผุลทีได้รับ 
โดยการแก้ปัญหา 

3 คือ ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหาเหมะสม ถกูต้อง  
2 คือ ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหาเหมาะสมแต่ไมช่ดัเจน  
1 คือ ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหาไมเ่หมาะสม 

สรุปผลการแก้ปัญหา 3 คือ สามารถสรุปผลการแก้ปัญหาได้ถกูต้อง เหมาะสม กับเหตผุล 
2 คือ สรุปผลการแก้ปัญหาได้ถกูต้องแต่ไมเ่มาะสมกับเหตผุล 
1 คือ สรุปผลการแก้ปัญหาไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน 
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  เกณฑ์ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ข้อสอบ
อตันยั) 
           3   หมายถึง  ผลคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ สงู 
           2 หมายถึง  ผลคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
           1 หมายถึง  ผลคะแนนความสามารถในการการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ ตํา/
ปรับปรุง 
                       คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (15 คะแนน) 
                      11  - 15  หมายถึง  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ สงู 
                       6   - 10  หมายถึง  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
                       0  -  5    หมายถึง  คะแนนความสามารถในการการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ ตํา/
ปรับปรุง 
 4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 เสนอต่อผู้ เชียวชาญ ทัง 3 คนเพือตรวจสอบหาค่าดชันีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence) : IOC โดยผู้ เชียวชาญ 
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence) : IOC เลือกข้อสอบทีมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 (รายละเอียดภาคผนวก ข : 114-115) โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินผล ดงันี 
  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
    0  หมายถึง  ไมแ่น่ใจวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์นนัหรือไม ่
  -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ข้อสอบไมค่วามสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
 5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางเรียนไปทดลองใช้ (tryout)  เพือตรวจสอบ
คณุภาพของเครืองมือกับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/3  ของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  จํานวน   
53  คน ทีไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี  ซึงชนัเรียนนีได้จัดการสอนเนือหา เรืองความ
ปลอดภยัในชีวิต ตามเนือหาทีระบไุว้ในหลกัสตูรของสถานศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
 6. หาค่าความเชือมัน (reliability) ของแบบทดสอบปรนัยการตรวจสอบผลที
สมําเสมอและคงที ซึงผู้ วิจยัเลือกแบบทดสอบปรนยัทีผา่นเกณฑ์ จํานวน 20 ข้อ นํามาหาคา่ความ
เชือมนัของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีการของ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั จากสตูร KR-20 (Kuder Richardson 
-20, อ้างถึงใน  มาเรียม  นิลพันธุ์ 2549 : 182)  ค่าความเชือมนัเท่ากับ .78   (รายละเอียด
ภาคผนวก ข : 115-116) และหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
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แก้ปัญหา  โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ( - coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ผลการตรวจสอบได้คา่ความเชือมนั .83  (รายละเอียดภาคผนวก ข : 118) 
 7. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง  ความปลอดภยัในชีวิต ซึงใช้เป็น
เครืองมือในการวิจัยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน  มีขนัตอนในการสร้าง          
ดงัแผนภาพที 4 

1. ศกึษาหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ เรือง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุ
ศกึษาและพลศกึษา ชนัประถมศกึษาปีที 4 โดยศกึษาหลกัการวดัผลประเมินผลตามตัวชีวัดชนัปี วิธีการสร้าง
เครืองมือให้มีประสทิธิภาพ 

 
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  ให้ตรงกับแผนเรืองความ
ปลอดภัยในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
3. ดําเนินการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชนั
ประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
4. เสนอแบบทดสอบเรืองความปลอดภัยในชีวิต ต่อกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์   3 คน เพือตรวจสอบ
ความถกูต้องในเนือหาและปรับปรุงแก้ไข 

 
5. นําแบบทดสอบเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน เพือตรวจสอบ
ความถกูต้องด้านเนือหา และภาษาโดยหาค่า IOC 

 
6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ทีไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 53 คน 
 
7.นําผลการทดสอบตามข้อ 6 มาวิเคราะห์ข้อมลูเป็นรายข้อ เพือหาค่าความเชือมัน (reliability) ค่าความยาก
ง่าย ค่าอํานาจจําแนก คัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์ โดยหาค่าความเชือมัน KR-20และค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ของครอนบคั 

 
8. นําแบบทดสอบไปใช้กบันกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 

 
แผนภาพที 4  แสดงขนัตอนสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยั 
  ในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 
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               2. แบบสอบถาม  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวิตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
                        ตอนที 1  แบบสอบถามด้านสถานภาพทัวไปของนักเรียน เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 5 ข้อ 
                        ตอนที 2  แบบสอบถามด้านความคิดเห็น ในการจัดการเรียนรู้ เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 10 ข้อ มีขนัตอนการสร้างดงันี 
                1 ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการจัด          
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
                2  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้  ประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยกําหนดเกณฑ์วดัระดบัความคิดเห็นซึงมีแบบสอบถามดงันี 
                  คะแนน   1  คะแนน    เห็นด้วยน้อย 
                  คะแนน   2  คะแนน    เห็นด้วยปานกลาง        
                  คะแนน   3  คะแนน    เห็นด้วยมาก                
   เทียบเกณฑ์โดยใช้ระดบัความคิดเห็นของเบสท์ (วิชนีย์  ทศศะ 2547 : 104) 
ตอ่ไปนี 
                เฉลียระหวา่ง  1.00-1.49   ระดบั   เห็นด้วยน้อย 
                เฉลียระหวา่ง  1.50-2.49   ระดบั   เห็นด้วยปานกลาง 
                เฉลียระหวา่ง  2.50-3.00    ระดบั   เห็นด้วยมาก 
              3  ประสิทธิภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา  
เป็นฐานระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4/1 เสนอผู้ เชียวชาญตรวจด้านเนือหาความถูกต้อง  และนํา
ความคิดเห็นผู้ เชียวชาญแล้วหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีคา่ความสอดคล้องตงัแต ่.50      
ขนึไป แสดงวา่ประสิทธิภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถไปใช้วิจยัได้ซึงได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1 (ภาคผนวก ข : 119-120) 
                4  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษาและผู้ เชียวชาญในด้าน
เนือหา  ในแตล่ะข้อคําถามให้ถกูต้องชดัเจน 
                5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปถามกลุม่ตวัอย่างเพือแสดงความคิดเห็นทีมี
ตอ่การจดัการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิตทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียน 
ชนัประถมศกึษาปีที 4 มีวิธีการดงันีแผนภาพที 5 
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ศกึษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนตอ่การเรียนรู้ ประกอบด้วย บรรยากาศในการจดั 
การเรียนรู้  ประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน    

 
ประสิทธิภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานระดบั 
ชนัประถมศกึษาปีที 4/1 เสนอผู้เชียวชาญตรวจด้านเนือหาความถูกต้อง  และนําความคิดเห็น
ผู้ เชียวชาญแล้วหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

 
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษาและผู้เชียวชาญในด้านเนือหา ภาษา  
ในแตล่ะข้อคําถามให้ถกูต้องชดัเจน 

                                                                  
นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปถามกลุม่ตวัอย่างเพือแสดงความคิดเห็นทีมีตอ่การจดั 
การเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิตทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนกัเรียน 
ชนัประถมศกึษาปีที 4 

  
แผนภาพที 5   ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 
 
ขนัตอนการดําเนินการวจิัย 
        การดําเนินการวิจยั  ได้แบ่งออกเป็น 3 ขนัตอน  ดงันี  
 1.  ขนัวางแผน  เป็นขนัทีผู้ วิจยัวางแผนเตรียมความพร้อมในการวิจยั  
  1.1  การสร้างเครืองมือในการวิจยั  ได้แก่  
   1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
               2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนรู้  
               3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ 
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       1.2 แนะนําวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในห้องเรียน 
  1.3  ดําเนินการทําข้อสอบก่อนเรียน (pretest) โดยทําทงัแบบปรนัยและข้อสอบ
อตันยั 
 2.  ขันการทดลอง ผู้ วิจัยทําการทดลองสอนด้วยตนเองตามขนัตอนแผนการจัด   
การเรียนรู้ทีได้ดําเนินการไว้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4/1
จํานวน 54  คน   
  2.1  แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 6 แผน แผนละ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ เป็น
ระยะเวลาในการทดลอง  6 สปัดาห์ จดัการเรียนรู้ในวนั พธุ ชวัโมงสอนเวลา 10.30-11.30 น.   
  2.2  เนือหาเนือหาในการวิจัยครังนี เป็นเนือหาเรือง ความปลอดภัยในชีวิต            
มีเนือหาดงันี 
            1  อธิบายความสําคญัของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี 
            2  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลง
สตัว์กดัตอ่ยและการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
           3 วิเคราะห์ผลเสียของการสบูบุหรีและการดืมสุรา ทีมีผลต่อสุขภาพและ 
การป้องกนั     
  2.3  กระบวนการทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีลําดบัดงันี 
        1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา  ครูผู้ สอนเตรียมเสนอ
สถานการณ์ ด้านบรรยากาศ ในการเรียนรู้และร่วมกนั โดยการกระตุ้น และการเสนอแนะแนวทาง
เพือให้ผู้ เรียนมีความต้องการทีจะเรียนรู้ในปัญหาทีมีความสนใจในการเรียนรู้เช่น การสนทนา
พดูคยุถึงปัญหา จากโทรทศัน์ หรือวีดิทศัน์ หนงัสือ เอกสารต่าง ๆ ขนัตอนนี ครูผู้สอนต้องกระตุ้น
นกัเรียนให้นกัเรียนเข้าใจถึงปัญหาสามารถระบุปัญหาทีเกิดขนึว่ามีความสําคญัอย่างไร  สาเหตุ
เกิดจากอะไร ปัญหาสําคญัทีสดุคืออะไร 
        2 วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน       
โดยวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนจริงเพือนําไปสู่การแก้ปัญหาทีเหมาะสม  ขันตอนนีครูผู้ สอน            
จึงจําเป็นต้องกระตุ้นนกัเรียนให้นกัเรียนเข้าใจถึงปัญหาและช่วยกนัคิดวิเคราะห์ปัญหาวา่มีผลเสีย
อย่างไรบ้าง มีวิธีการแก้ไขและป้องกนัอย่างไรบ้าง เป็นต้น  
                         3  กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หลังจากวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนแล้ว
นกัเรียนต้องกําหนดแนวทางเพือแก้ไขปัญหาสูค่วามกระจ่าง โดยให้นกัเรียนเขียนวิธีการแก้ปัญหา
เป็นขนัตอนอย่างละเอียดว่ากลุ่มใดจะเป็นผู้ กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา วิธีการดําเนินงาน
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อย่างไร การปฏิบตัิงานควรปฏิบตัิทีไหน  ขนัตอนนีครูต้องคอยกระตุ้น แนะนํา ให้ความช่วยเหลือ
ด้านคําปรึกษาแก่นักเรียน เช่น นักเรียนมีขนัตอนการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนอย่างไรบ้าง และ
สามารถปฏิบตัิได้จริงหรือไม ่อย่างไร                                                                                                                    
      4  รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา  นักเรียนดําเนินการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมลูจากแหลง่ความรู้ตา่งๆตามขนัตอนทีกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากขนัที 3 
เช่น เอกสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์หรือจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมลูเพิมเติมในการแก้ไขปัญหาที
เกิดขนึจริงโดยครูเป็นผู้ให้คําปรึกษา ชีแนะ และคอยกระตุ้นให้นกัเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมลูได้ 
หลังจากนักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาร่วมกันนําเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขนึหน้าชนัเรียนเพือให้เพือนๆในกลุม่อืนๆเข้าใจในปัญหาและการแก้ปัญหา 
                 5 สรุปผล/ประเมินผล ขนัสรุปผลนนันักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขนึและประเมินผลการเรียนรู้วิธีการทํางานตามขนัตอนทีกําหนดไว้ในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ซึงจะช่วยพฒันาตนเองและเพือนในกลุม่อืน ๆ โดยครูผู้สอนจะทําหน้าทีคอยแนะนําในการสรุปผล
ประเมินของนกัเรียนในแตล่ะกลุม่ด้วย รายละเอียดในแผนภาพที 6 
 

1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหา ครูและนกัเรียนสนทนาพดูคยุถงึปัญหาทีเกิดขนึ จากโทรทศัน์  
หนงัสอืพิมพ์ หรือวีดิทศัน์ หนงัสอืและเอกสารต่าง ๆ นกัเรียนเข้าใจถงึปัญหาสามารถระบปัุญหาทีเกิดขนึว่า 
มีความสาํคญัอย่างไรสาเหตเุกิดจากอะไร ปัญหาสาํคญัทีสดุคืออะไร 

 
2. วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ   นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึจริงเพือนําไปสูก่ารแก้ปัญหาทีเหมาะสม 

 
3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  นกัเรียนกําหนดแนวทางเพือแก้ไขปัญหาสูค่วามกระจ่างโดยให้นกัเรียนเขียน 
วิธีการแก้ปัญหาเป็นขนัตอนอย่างละเอียด 

 
4. รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา นกัเรียนรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ความรู้ต่าง ๆ ตามขนัตอน 
ทีกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากขนัที 3 โดยนกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมาร่วมกนันําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
ทีเกิดขนึหน้าชนัเรียนเพือให้เพือน ๆ ในกลุม่อืน ๆ เข้าใจในปัญหาและการแก้ปัญหา 

 
5.สรุปผล/ประเมินผล  ร่วมกันอภิปรายผลการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึและประเมินผลการเรียนรู้วิธีการทํางาน
ตามขนัตอนทีกําหนดไว้ในกลุม่แต่ละกลุม่ 

      
แผนภาพที 6  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 
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 3. ขันทดสอบหลังเรียน (posttest)  หลังจากการทดลองการจัดการเรียนรู้เรือง
ความปลอดภยัในชีวิต  ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ทําการทดสอบหลังจากการ
เรียนรู้ (post-test) วัดผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4/1  และให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสําหรับการทดลองวิจัยซงึมีรายละเอียด
ดังนี 
       1.1 การหาคา่ดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยั
ในชีวิต ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Index  of  Item  Objective  Congruence) : IOC 
การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 4 ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t–test) แบบ 
dependent     
  1.2 ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนดําเนินการตาม
ขนัตอนดงันี  
                      1.2.1 ตรวจสอบความเ ทียงตรงโดยหาค่าดัช นีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน (Index of Item Objective Congruence) : IOC ค่าดชันี
ความสอดคล้อง 1 (รายละเอียดภาคผนวก ข : 114-115) 
                      1.2.2  ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .29-
.71 คา่อํานาจจําแนก (r) คา่อํานาจจําแนก (r) ได้คา่ .21-.67(รายละเอียดภาคผนวก ข :115-116)   
                      1.2.3 ตรวจสอบคา่ความเชือมนัของแบบวดัผลทางการเรียน โดยใช้สตูร KR -
20 (Kuder Richardson-20)  ได้คา่ความเชือมนัเท่ากบั .78 (รายละเอียดภาคผนวก ข :115-116)   
  1.3 ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีตอ่การจดัการ
เรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิตทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ โดยนําคะแนนทีได้จากการวดัความคิดเห็น มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1 และใช้คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของครอนบคั (รายละเอียด
ภาคผนวก ข : 119-120) 
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           2. การทดสอบสมมุติฐาน 
  2.1  วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ผู้ วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์       การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองความปลอดภยัในชีวิตของนักเรียนชนั
ประถมศกึษา  ปีที 4/1 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของคา่เฉลียคะแนนทดสอบก่อนและ
หลงัเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใช้ค่า (t–test แบบ dependent)  และความรู้ทีได้รับจากการ
เรียนรู้ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย  ( ) ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเ รียนต่อ         
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านกิจกรรมทางการเรียน  สภาพบรรยากาศ และ
ประโยชน์ทีได้รับจากการเรียน                         
      2.2.1 การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมลูทวัไปของนกัเรียนใช้คา่ร้อยละ (%)  
                 2.2.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม  ใช้ค่าเฉลีย  ( ) และค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 

ตารางที 11   สรุปการดําเนินการวิจยัการพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยั 
   ในชีวิตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  
 

วัตถปุระสงค์ในการวิจยั ลําดับการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง เครืองมือ/สถติิ 
1. เพือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง
ความปลอดภัยในชีวิตของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษา 
ปีที4 ก่อนและหลงั 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

1. การทดสอบก่อน
จดัการเรียนรู้ 
2. ดําเนินการสอน 
3. ทดสอบหลงั 
จดัการเรียนรู้ 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 4/1
โรงเรียนนาคดี
อนสุรณ์ จํานวน  
54 คน 

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ 
การเรียนรู้แบบปรนยัและ
แบบอตันยั  ค่าเฉลีย ( ) 
ค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ทดสอบค่าที (t–test 
แบบ dependent) 

2.เพือศกึษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 4  
 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

สอบถามความคิด 
เห็นของนกัเรียนทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 แบบสอบถามความคิดเห็น
ค่าเฉลยี ( ) 
ค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 
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สรุป 
 
                 การวิจัยเรืองการพัฒนาผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง  ความปลอดภัยในชีวิตของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (pre-
experimental research) แบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุม่สอบก่อนสอบหลงั one group pretest-
posttest design กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 โรงเรียน
นาคดีอนุสรณ์ อําเภอเมือง  จังหวดัสมทุรปราการ  จํานวน 54 คน ผู้ วิจัยดําเนินการทดลองวิจัย
และเก็บข้อมลูด้วยตนเอง จากนันนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิทาง       
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใช้การทดสอบ
ค่าที (t–test) แบบ dependent  ความสามารถในการแก้ปัญหา ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นนํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีย ( ) คา่เบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที 4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

               การวิจัยเรืองการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิตของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลู
และวิเคราะห์ข้อมูลของนักเ รียนชันประถมศึกษาปีที  4  โดยมีรายละเอียดตามขันตอน               
การดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี 
               ตอนที 1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ก่อนและหลงัจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย
ความรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิต และความสามารถในการแก้ปัญหาประกอบด้วย กําหนด
ปัญหา  อธิบายสาเหตทีุเกิดขนึของปัญหา  ดําเนินการแก้ปัญหา ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหา 
สรุปผลการแก้ปัญหา 
               ตอนที 2  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ตอนที 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภัยในชีวติของ 
 นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
 เป็นฐาน 
              การวเิคราะห์ข้อมูลเพือตอบคาํถามของการวจัิยข้อที 1 
               การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4 ก่อนและหลงัจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผู้ วิจัยนําแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  54  คน  ภาคเรียนที 1              
ปีการศกึษา 2553  โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รายละเอียดดงัตารางที 12 
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ตารางที 12   การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนและและคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหา    เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ก่อนและหลงั 
   จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D t-test Sig. (2 tailed) 
ก่อนเรียน 54 35 19.56 2.77  

-14.099 
 

.000 
หลังเรียน 54 35 27.39 3.73 

 
               จากตารางที 12 พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน และคะแนนความสามารถใน         
การแก้ปัญหา เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ยอมรับสมมตุิฐานการวิจัย     
ทีกําหนดไว้ โดยก่อนเรียนรู้มีคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิ ( = 19.56, S.D. = 2.77)  และมีคะแนน
เฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้  หลงัเรียน ( = 27.39, S.D. = 3.73)  โดยคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
 

ตารางที 13   การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนด้านความรู้ เรือง ความปลอดภยัใน 
                    ชีวิตนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D t-test Sig. (2 tailed) 
ก่อนเรียน 54 20 10.39 1.97  

-12.698 
 

.000 
หลังเรียน 54 20 14.67 2.24 

 
 จากตารางที 13 พบวา่ คะแนนเฉลียผลสมัฤทธิด้านความรู้ทางการเรียน เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ยอมรับสมมตุิฐานการวิจัยทีกําหนดไว้ โดยก่อนจัดการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิ ( = 10.39, S.D. = 1.97) และคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการ
เรียนหลงัจดัการเรียนรู้ ( = 14.67, S.D. = 2.24) โดยคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงั
จดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนเรียน 
 พิจารณาผลสมัฤทธิด้านความสามารถในการแก้ปัญหา เรือง ความปลอดภยัในชีวิต
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4  ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ด้านคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้จากแบบทดสอบแบบอตันยั  รายละเอียดดงัตารางที 14 
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ตารางที 14   คะแนนผลสมัฤทธิด้านความสามารถในการแก้ปัญหา เรือง  ความปลอดภยัในชีวิต 
   ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  หลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   (คะแนนอตันยั) 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D ระดับ t-test Sig. (2 tailed) 
ก่อนเรียน 54 15 8.83 1.29 ปานกลาง  

-13.02 
 

.000 
หลังเรียน 54 15 12.72 1.89 สูง 

 
 

 จากตารางที 14  คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิด้านความสามารถในการแก้ปัญหาเรือง  
ความปลอดภยัในชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน         
ก่อนจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ( = 8.83, S.D. = 1.29)  หลังจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัสงู  ( = 12.72 , S.D. = 1.89)  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  โดย
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
               

ตอนที 2  การวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาความคดิเหน็ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4  
 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
               การวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบคําถามการวิจัยข้อที  2 จากการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัใด ซึงมีรายละเอียดของสถานภาพทัวไปของกลุ่มตวัอย่างดงัตาราง      
ที 15 
 

ตารางที 15  สถานภาพทวัไปของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  
 

 

สถานภาพและข้อมูลทัวไป จาํนวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
% 

1. อายขุองนกัเรียน 
        9    ปี             
       10  ปี 
       11  ปี 

 
7 

44 
3 

 
13.00 
81.00 
  6.00 

2. เพศของนกัเรียน 
         ชาย 
         หญิง 

 
32 
22 

 
59.00 
41.00 
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ตารางที 15  (ตอ่) 
 

 

สถานภาพและข้อมูลทัวไป 
จาํนวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
% 

3. ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง 
         ระดบัประถมศกึษา 
         ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
         ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
         ระดบัปริญญาตรี 
         ระดบัปริญญาโท  
         อืน ๆ  (โปรดระบ)ุ  ปวช. 

 
15 
7 

11 
9 
8 
4 

 
27.80 
13.00 
20.40 
16.60 
14.80 
7.40 

4. สถานทีตงับ้านและชมุชน 
          ใกล้ชมุชน 
          ห่างจากชมุชนเกินกว่า 1 กิโลเมตร 

 
44 
10 

 
81.00 
19.00 

5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (นบันกัเรียนด้วย) 
           มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 
           มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
           มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน 
           มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 6 คน 

 
5 

24 
13 
12 

 
  9.30 
44.40 
24.00 
22.30 

 
 จากตารางที 15 พบว่านักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 นักเรียนส่วนใหญ่อายุ 10 ปี 
จํานวน  44  คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาตามลําดบัอาย ุ 9 ปี  จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
13.00 อาย ุ11 ปี  จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 เพศของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาย
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และเป็นนกัเรียนหญิง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
ระดบัการศกึษาของผู้ปกครองสว่นใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จํานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.00  รองลงมาจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
20.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ16.60 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ14.80 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จํานวน  
7 คน  คิดเป็นร้อยละ13.00 และจบการศึกษาระดบั ปวช. จํานวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.40 
สถานทีตงับ้านและชมุชนของนกัเรียนสว่นใหญ่อยู่ใกล้ชมุชน จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 
และอยู่ห่างจากชมุชนเกินกวา่ 1 กิโลเมตร จํานวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.00 นกัเรียนสว่นใหญ่
มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40  รองลงมามีสมาชิกใน
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ครอบครัว 5-6 คน จํานวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.00  สมาชิกในครอบครัวมากกว่า 6 คน 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 และสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จํานวน 5 คน  คิดเป็น   
ร้อยละ 9.30  
 

ตารางที 16   การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการจัด
   การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
ความคดิเหน็ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดบั 
ความคิดเหน็ 

 S.D ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

 

ลําดบั 
ที 

เห็นด้วย
ปาน 
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

     
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     เห็นด้วย  
1. นกัเรียนปฏิบติัตามขนัตอนโดยการกําหนดปัญหา   11 43 2.80 0.41 มาก 5 
อธิบายสาเหตทุีเกิดขนึของปัญหาดําเนินการ
แก้ปัญหา ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหา  สรุปผลการ
แก้ปัญหา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. นกัเรียนได้ฝึกระบปัุญหา วิเคราะห์ปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึจากสถานการณ์จริง 

9 45 2.83 0.38 มาก 3 

3. นกัเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขนึจริงใน
ชมุชน บ้าน โรงเรียน 

10 44 2.81 0.39 มาก 4 

รวม   2.81 0.19 มาก  
บรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4. นกัเรียนมีอิสระด้านการคิด วิเคราะห์   
ในการศกึษาค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูต่าง ๆ 

 
9 

 
45 

 
2.83 

 
0.38 

 
มาก 

 
3 

5. นกัเรียนมีความพงึพอใจในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ 

10 44 2.81 0.39 มาก 4 

6. การจดัชนัเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ 6 49 2.89 0.32 มาก 1 
7. นกัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ 8 46 2.85 0.36 มาก 2 

รวม   2.85 0.16   
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ตารางที 16   (ตอ่) 
 

 
ความคดิเหน็ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

 S.D ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

 

ลําดบั 
ที 

เห็นด้วย
ปาน 
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

  

       
ประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
8. นักเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการศกึษาวิชาอืนได้ 

 
 

12 

 
 

42 

 
 

2.78 

 
 

0.42 

เห็นด้วย 
 

มาก 

 
 
6 

9. การจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถวางแผนตาม
ขนัตอนทีกําหนดได้ถกูต้องเหมาะสม 

12 42 2.78 0.42 มาก 
 

6 

10.นกัเรียนมีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

11 43 2.80 0.41 มาก 
 

5 

รวม   2.78 0.24 มาก  
รวมทุกความคิดเห็น   2.82 0.11 มาก  

 

 
                 จากตารางที 16 พบวา่ นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ( = 2.82, S.D. = 0.11)  พิจารณาเป็นรายด้าน
นกัเรียนเห็นด้วยมากทีสดุเรียงตามลําดบัดงัตอ่ไปนี นกัเรียนสว่นใหญ่เห็นด้วยมากด้านบรรยากาศ
ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นลําดบัทีหนึง ( = 2.85, S.D. = 0.16)  รองลงมาด้านการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( = 2.81, S.D. = 0.19)  และด้านประโยชน์ทีได้รับ
จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยนักเรียนเห็นด้วยเป็นอนัดบัสดุท้าย ( = 2.78, S.D. = 
0.24)  เมือพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( = 2.85, S.D. = 0.16)  พิจารณาเป็นรายประเดน็คําถามพบวา่ นกัเรียน
เห็นด้วยมากทกุคําถาม  โดยเห็นด้วยมากด้านการจดัชนัเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ ( = 
2.89, S.D. = 0.32)   นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ( = 2.85, S.D. = 0.36)   
นกัเรียนมีอิสระด้านการคิด วิเคราะห์ ในการศกึษาค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ( = 2.83, S.D. 
= 0.38) ลําดบัสดุท้าย  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้( = 2.81, S.D. = 
0.39)     
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              ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 2.81, S.D. = 0.19)  เมือพิจารณาเป็นรายประเดน็ข้อคําถาม พบวา่ นักเรียนเห็น
ด้วยมากทกุประเดน็ โดยเห็นด้วยมากทีสดุคือ นกัเรียนได้ฝึกระบุปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึจากสถานการณ์จริง  ( = 2.83, S.D. = 0.38) รองลงมานักเรียน        
เห็นด้วยมากเรือง นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขนึจริงในชุมชน  บ้าน โรงเรียน ( = 
2.81, S.D. = 0.39)    ลําดับสดุท้าย เรือง นักเรียนปฏิบัติตามขนัตอนโดยการกําหนดปัญหา  
สาเหตทีุเกิดขนึของปัญหา  การดําเนินการแก้ปัญหา  ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหา สรุปผลการ
แก้ปัญหา ( = 2.80, S.D. = 0.41)  
               ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( = 2.78, S.D. = 0.24) 
เมือพิจารณาจากคําถามพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดบัมากทีสดุ คือ นักเรียนมีความสนใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( = 2.80, S.D. = 0.41)  นักเรียนสามารถนําวิธีการ
เรียนรู้    โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการศึกษาวิชาอืนได้และการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถ
วางแผนตามขนัตอนทีกําหนดได้ถกูต้องเหมาะสมเป็นลําดบัรองลงมา  ( = 2.78, S.D. =0.42)   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที 5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

               การวิจัยเรืองการพัฒนาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  4  ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(pre-experimental research) แบบแผนการวิจัยทดลอง แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง      
(one group pretest–posttest design)  โดยมีวตัถุประสงค์การวิจัยดงันี  1) เพือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง  ความปลอดภยัในชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ก่อน     
และหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ 2) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน          
ชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีมีตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประชากรในการวิจัยครังนี 
คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที4  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ      
ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4/1 
จํานวน 54 คน ชนัประถมศกึษาปีที 4/2 จํานวน  53 คน  ชนัประถมศึกษาปีที 4/3 จํานวน 53 คน  
รวมจํานวนนกัเรียน 160 คน   กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  โรงเรียนนาคดี
อนุสรณ์    ได้มาจากการสุ่มโดยการจับฉลากห้องเรียน 1 ห้องเรียน  (cluster sampling)   จาก           
3 ห้องเรียน ได้นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 ซึงนักเรียนทงั 3 ห้อง  มีลกัษะใกล้เคียงกันทาง    
การเรียน คือ ประกอบด้วยนกัเรียน  เก่ง   ปานกลาง  และออ่น คล้ายกนัโดยใช้เป็นกลุม่ทดลองใน
ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 54 คน  
               เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้แผนการจัด       
การเรียนรู้ จํานวน  6 แผน ๆ ละ 1 ชัวโมงต่อสปัดาห์  เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4/1 จํานวน 1 ฉบับ   แบ่งเป็น 2 ตอน  คือ  ตอนที 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย            
วดัความรู้ความเข้าใจ เรืองความปลอดภยัในชีวิต มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก  กําหนดการให้ค่าคะแนน 
โดยตอบ ถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 20 ข้อ 20 คะแนน  และตอนที 2 คือ 
แบบทดสอบอตันยัวดัความสามารถในการแก้ปัญหาเรือง  ความปลอดภยัในชีวิต  จํานวน 1 ข้อ    
รวม 15 คะแนน  รวมคะแนนทงัผลสมัฤทธิทางการเรียน 35 คะแนน 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัใน
ชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4/1 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความเทียงตรงเชิง
เนือหา วิเคราะห์ข้อมลูด้วย คา่เฉลีย ( ) คา่สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และ
การทดสอบคา่ที (t-test) แบบ dependent  

 

สรุปผลการวจิัย 
 

 การวิจัยเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลการวิจยัดงันี      
 1. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 4 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ซึงยอมรับสมมติฐานข้อที 1 โดยคา่เฉลียของคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง             
ความปลอดภยัในชีวิตและความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนเรียนรู้ ( = 19.56, S.D. = 2.77) 
และหลงัเรียนรู้ ( = 27.39, S.D. = 3.73)   โดยคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน 
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ( = 2.82, S.D. = 0.11) เมือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นกัเรียนเห็นด้วยมาก   ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นลําดบัแรก ( = 2.85, S.D. = 0.16) รองลงมาคือ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน. ( = 2.81, S.D. = 0.19)  และลําดบัสดุท้ายคือ ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. ( = 2.78, S.D. = 0.24)   
 

อภปิรายผล 
 

               การวิจัยเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้ วิจัยได้ทําการอภิปราย
ผลการวิจยัดงันี 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อน และ หลงัจัดการเรียนรู้ 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน   ทังนีอาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
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กระบวนการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ค้นพบปัญหาทีเกิดขนึจริงด้วยตนเอง ซึงมีขนัตอนจัดการเรียนรู้
ดงันี 1) ขนันําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา ครูผู้สอนเตรียมเสนอสถานการณ์ ด้าน
บรรยากาศ ในการเรียนรู้และร่วมกัน โดยการกระตุ้น และการเสนอแนะแนวทางเพือให้ผู้ เรียนมี
ความต้องการทีจะเรียนรู้ในปัญหาทีมีความสนใจในการเรียนรู้   2) ขนัวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 
นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึโดยวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึจริงเพือนําไปสูก่ารแก้ปัญหา
ทีเหมาะสม 3) ขนักําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หลงัจากวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึแล้วนักเรียนต้อง
กําหนดแนวทางเพือแก้ไขปัญหาสูค่วามกระจ่าง 4) ขนัรวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา  
นกัเรียนดําเนินการศกึษาค้นคว้ารวบรวมข้อมลูจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ ตามขนัตอนทีกําหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากขนัที 3  และ  5) ขนัสรุปผล/ประเมินผล ขนัสรุปผลนันนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายผลการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึและประเมินผลการเรียนรู้วิธีการทํางานตามขนัตอนทีกําหนด
ไว้ในกลุม่แตล่ะกลุม่ซึงจะช่วยพฒันาตนเองและเพือนในกลุ่มอืน ๆ ซึงส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ พฒันาทกัษะการคิด การแสวงหาความรู้และทกัษะการทํางานร่วมกัน   ซึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วชัรา  เล่าเรียนดี (2548 : 98) ทีกล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
ยทุธวิธีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัแบบหนึงทีช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา ผู้ เรียนสามารถนําไปใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิตตลอดชีวิต สอดคล้องกบัแนวคิดของ  อมรทิพย์ ณ บางช้าง (2543 : 24)  ทีกล่าวว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนการสอนทีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยใช้
ปัญหาหรือสถานการณ์ทีเป็นอยู่ตามสภาพจริง กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความต้องการทีจะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์ แสงรัศมี (2543 : 63) ทีได้ศึกษาผลการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และสิงแวดล้อมและความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนของนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  
ปีที 4 พบว่า นักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลียลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  ซึงสอดคล้องกับ มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2549 : 43-45)    
ทีได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีสามารถ
นําไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลกัการสําคญัคือ ผู้สอนจะใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้เพือ
นํามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยผู้ เ รียนเป็นฝ่ายกําหนดทิศทางการเ รียนรู้ด้วยตนเอง                 
ซึงสอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2545 : 136) ทีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนทีให้ผู้ เรียน     
ได้เผชิญกับสถานการณ์จริงหรือผู้สอนอาจจัดสถานการณ์ให้ผู้ เ รียนเผชิญปัญหา  หรือฝึก
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กระบวนการคิด การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานนัอย่างชดัเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการทีหลากหลาย รวมทงัช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
ทกัษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อ    
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทกุด้าน เมือพิจารณา
รายด้านความคิดเห็นพบว่า ด้านที 1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   ซึง
ประกอบด้วย  นักเรียนมีอิสระด้านการคิด วิเคราะห์ในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดชนัเรียนมีความสะดวก เหมาะสม  
นกัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการจัดการเรียนรู้   ด้านที 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ซึงประกอบด้วย นกัเรียนปฏิบตัิตามขนัตอนโดยการกําหนดปัญหา  สาเหตทีุเกิดขนึของ
ปัญหา  การดําเนินการแก้ปัญหา  ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหา  สรุปผลการแก้ปัญหา นักเรียนได้
ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา  นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์          
ทีเกิดขนึจริงอย่างหลากหลาย    และด้านที 3 ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา  
เป็นฐาน  ซึงประกอบด้วยนกัเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการศกึษา
วิชาอืนได้   การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนตามขนัตอน    
ทีกําหนดได้  สามารถนําทักษะกระบวนการคิดทีได้ฝึกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้  ทงันี   
อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือ             
หาคําตอบจากสถานการณ์ทีเกิดขนึจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในชนัเรียน  
โดยครูทําหน้าทีคอยกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกหรือคอยให้คําแนะนําในสิงทีนักเรียน          
ยงัสงสยัอยู่ ทงัยงัเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้ อืน  ด้านบรรยากาศใน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์   มีความพึงพอใจ
จึงทําให้ผู้ เรียนมีความพยามอยากเรียนรู้มากขนึ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  รุ่ง  แก้วแดง (2550) 
ทีกลา่ววา่การจดัการศกึษาต้องให้ความสําคญัสงูสดุกบัผู้ เรียน ซึงมีศกัยภาพทางสมองทีสามารถ
เรียนรู้และพฒันาได้ ต้องให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียน โดยครูเป็นผู้ อํานวยความสะดวก และ  
มีวิธีสอนทีจะทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ   สอดคล้องกบั  วชัรา  เลา่เรียนดี  (2548 : 94) 
ทีกลา่วไว้วา่การเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นฐานสําคญัสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้นัน ซึงปัญหานันจะต้องเป็นปัญหาทีมาจากตัวนักเรียนเป็นปัญหาที
นักเรียนสนใจต้องการแสวงหาคําตอบ และหาเหตุผลมาแก้ปัญหา ทํา ให้ปัญหานันชัดเจน          
จนมองเห็นแนวทางแก้ไขได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

              การวิจัยเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิตของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้ วิจัยได้ทําการสรุปผล
แนวความคิดรวมทงัข้อเสนอแนะเกียวกับประเด็นต่อไปนี คือ ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัย 
ไปใช้  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้   
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิตของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลงัจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อน
จดัการเรียนรู้ ดงันนัสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูนําวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไป
ทดลองใช้กบัเนือหาสาระในวิชาอืนๆ เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน 
 2.  จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิด้านความสามารถใน          
การแก้ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   ดังนัน         
ครูควรนําวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาให้สงูขนึ          
 3.  จากผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนเห็นประโยชน์จากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยคา่เฉลียน้อยกวา่ด้านอืนๆดงันนัครูควรชีแนะให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์ของ
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพราะนกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขนึ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยครังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัย เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัใน
ชีวิตของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัวิธีการจดัการเรียนแบบอืนๆ เช่น การใช้
เทคนิคกระบวนการกลุม่สมัพนัธ์หรือการเรียนรู้โดยร่วมมือกนั 
 2. ควรมีการวิจยั เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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ศภุิสรา  โททอง.  “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
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 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัในนกัเรียนพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ.”  
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อาภรณ์  แสงรัศมี.  “ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัตอ่ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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อุดม  รัตนอมัพรโสภณ.  “ผลของการสอืสารในเวลาเดียวกนัและตา่งเวลากนัในการเรียนรู้ผา่นเว็บ 
 โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัทีมีตอ่ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัปริญญาตรี.” 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสอืสารการศกึษา 
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 ชนัประถมศกึษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.”   วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการนิเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
 2549. 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายชือผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบเครืองมือวจิัย 
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รายชือผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบเครืองมือวจิัย 
............................ 

 
1.  ดร. สรีุย์       แก้วเศษ           ศกึษานิเทศก์   สํานกัเขตพืนทีการศกึษาสมทุรปราการ  เขต 1 
                                                 จงัหวดัสมทุรปราการ    ผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจเครืองมือวิจยั 
                                                 ด้านวดัผลประเมินผล 
 
2.  นาย อะกีบ    สะไหน              ศกึษานิเทศก์   สํานกัเขตพืนทีการศกึษาสมทุรปราการ  เขต 1 
                                                 จงัหวดัสมทุรปราการ    ผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจเครืองมือวิจยั 
                                                 ด้านแบบสอบถามความคดิเห็น 
 
3.  นายสนุนัท์     วงศ์ทองเหลือ   ศกึษานิเทศก์   สํานกัเขตพืนทีการศกึษาสมทุรปราการ  เขต 1 
                                                 จงัหวดัสมทุรปราการ    ผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจเครืองมือวิจยั 
                                                ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 
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ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 
……………. 

 
 1.   แผนการจัดการเรียนรู้เรือง  ความปลอดภยัในชีวิตทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
                       ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 2.   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
                       2.1 คา่ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
                       2.2 คา่ความยากง่าย และคา่อํานาจจําแนก 
                       2.3 คา่ความเชือมนั 
 3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา    
เป็นฐาน 
                        หาคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
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 1. แผนการจดัการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิตทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
      ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 

ตารางที 17  การหาคา่ดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
   ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
รายการประเมิน 

 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

 
ความหมาย 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 
1. องค์ประกอบแนวการสอน ได้แก่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั 
สาระสาํคญั จดุประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ สอืและแหลง่การ
เรียนรู้ เครืองมือวัดผล ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคล้อง 

2. องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ที 1 ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สาระสาํคญั จดุประสงค์  
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอืและแหลง่การเรียนรู้ เครืองมือ
วดัผล ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคล้อง 

3. องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ที 2 ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สาระสาํคญั จดุประสงค์ 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอืและแหลง่การเรียนรู้ เครืองมือ
วดัผล ประเมินผล  

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคล้อง 
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ตารางที 17  (ตอ่) 
 

 
รายการประเมิน 

 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

 
ความหมาย 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 
4..องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ที 3 ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สาระสาํคญั จดุประสงค์ 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอืและแหลง่การเรียนรู้ เครืองมือ
วดัผล ประเมินผล 

+1 0 +1 0.67 มีความ
สอดคล้อง 

5. องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ที 4 ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สาระสาํคญั จดุประสงค์ 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอืและแหลง่การเรียนรู้ เครืองมือ
วดัผล ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคล้อง 

6. องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ที 5 ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สาระสาํคญั จดุประสงค์ 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอืและแหลง่การเรียนรู้ เครืองมือ
วดัผล ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคล้อง 

7. องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ที 6 ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สาระสาํคญั จดุประสงค์ 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอืและแหลง่การเรียนรู้ เครืองมือ
วดัผล ประเมินผล 

+1 0 +1 0.67 มีความ
สอดคล้อง 
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ตารางที 17  (ตอ่) 
 

 
รายการประเมิน 

 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

 
ความหมาย 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 
8. ความสอดคล้องของเนอืหาเวลา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคล้อง 

9.ความสอดคล้องของการวดัผล
ประเมินผลในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แผนการจดัการเรียนรู้ แนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 
 
 

 

1.00 มีความ
สอดคล้อง 

 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ทีจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
                2.1 คา่ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 

ตารางที 18  ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ความ 
   ปลอดภยัในชีวิต  ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
ตวัชีวดั 

 
ข้อที 

 
ประเภท 

จํานวนผู้ เชียวชาญ ค่าดชันี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 
1 2 3 

1. ความสาํคญัของการใช้ยาและ 
ใช้ยาอย่างถกูวิธี 
 
 

1 ความรู้ความจํา +1 +1 +1 1 
2 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 
3 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
4 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
5 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
6 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
7 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
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ตารางที 18  (ตอ่) 
 

 
ตวัชีวดั 

 
ข้อที 

 
ประเภท 

จํานวนผู้ เชียวชาญ ค่าดชันี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 
1 2 3 

2. วิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับ
อนัตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี 
แมลงสตัว์กดัต่อยและการบาดเจ็บ
จากการเลน่กีฬา 
 
 
 

8 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
9 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 

10 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
11 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
12 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
13 ความรู้ความจํา +1 +1 +1 1 
14 ความรู้ความจํา +1 +1 +1 1 

3.  ผลเสยีของการสบูบหุรีและ 
การดืมสุรา ทีมีผลต่อสุขภาพและ
การป้องกนั 

15 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 
16 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 
17 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 
18 ความรู้ความจํา +1 +1 +1 1 
19 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 
20 นําไปใช้ +1 +1 +1 1 

 
  2.2  คา่ความยากง่าย และคา่อํานาจจําแนก 
 
ตารางที 19  คา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบแบบปรนยัวดัผลสมัฤทธิ 
   ทางการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  
   ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้สตูร KR-20 ((Kuder Richardson-20) วิเคราะห์ข้อมลู 
   โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 

 
ข้อ 

ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

(r) 

ข้อ ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ 
จาํแนก 

(r) 
1 0.41 0.21 11 0.58 0.25 
2 0.50 0.38 12 0.42 0.25 
3 0.65 0.25 13 0.46 0.25 
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ตารางที 19  (ตอ่) 
 

 
 
  2.3  คา่ความเชือมนั 
   คา่ความเชือมนั  KR-20  =  .78 
   1. คา่p  มีคา่ตํากวา่  .20 เป็นข้อสอบที ยาก 
   2. คา่ p มีคา่ระหวา่ง  .29 - .71  คา่ p สงูกวา่ .80 เป็นข้อสอบทีง่าย 
   3. คา่ r  มีคา่ระหวา่ง  .21 - .67  คา่ r ตํากวา่ .20 เป็นข้อสอบทีมีคา่อํานาจ
จําแนกตํากวา่เกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

(r) 

ข้อ ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ 
จาํแนก 

(r) 
4 0.46 0.28 14 0.69 0.67 
5 0.60 0.54 15 0.54 0.33 
6 0.53 0.33 16 0.71 0.42 
7 0.63 0.27 17 0.69 0.23 
8 0.48 0.46 18 0.56 0.38 
9 0.54 0.25 19 0.29 0.42 

10 0.56 0.38 20 0.56 0.55  
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ตารางที 20 ประเมินผลความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบแบบอตันยั  วดัความสามารถใน 
  การแก้ปัญหา เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4  
  ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อที 

 
ประเภท 

ผู้เชยีวชาญ ดัชนี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 
1 2 3 

1. ความสามารถในการกําหนด
ปัญหาจากสถานการณ์ที 
เกิดขนึจริง 

1 การ
นําไปใช้ 

+1 +1 +1 1 

2. ความสามารถในการอธิบาย 
สาเหตทีุเกิดขนึของปัญหาจาก 
สถานการณ์ในปัจจบุนั 

2 การ
นําไปใช้ 

+1 +1 +1 1 

3. ความสามารถในการดําเนิน 
การแก้ปัญหาทีเกิดขนึได้อย่าง
เหมาะสมถกูต้อง 

3 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

4. ความสามารถในการคิด
วิธีการแก้ปัญหาผลทีได้รับโดย
การแก้ปัญหา 

4 สงัเคราะห์ +1 +1 +1 1 

5. ความสามารถในการสรุปผล
การแก้ปัญหาได้ถกูต้อง
เหมาะสมกบัเหตผุล 

5 สงัเคราะห์ +1 +1 +1 1 
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ตารางที 21 คา่ความเชือมนัของแบบทดสอบแบบอตันยั วดัความสามารถในการแก้ปัญหา เรือง 
  ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
  ปัญหาเป็นฐาน ใช้สตูร  – coefficient ของ Cronbach 
 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 

Item Mean Std Dev Cases 
1. K1 2.4815 .5043 54.0 
2. K2 2.3333 .4758 54.0 
3. K3 2.5926 .4960 54.0 
4. K4 2.6852 .4688 54.0 
5. K5 2.6296 .4874 54.0 

                                                                                                      N of 
Statisfics for                           Ment                       Variance             Std Dev       Variables 
SCALE                                  12.7222                    3.6006                 1.8975            5 

 
 

Item – total Statistics 
 

Item Scale Mean if 
item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item –total 
Correlation 

 

Alpha if Item 
Deleted 

K1 10.2407 2.3749 .6249 .8113 
K2 10.3889 2.6195 .4900 .8458 
K3 10.1296 2.1527 .8259 .7523 
K4 10.0370 2.3760 .6953 .7922 
K5 10.0926 2.4630 .5883 .8209 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 54.0                                      N of Items = 5                        Alpha = .8389 
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 3. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
                 หาคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 

ตารางที 22  คา่ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้ เชียวชาญ 

ค่าดชันี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 

 
ความหมาย 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
1. นกัเรียนปฏิบติัตามขนัตอนโดย 
การกําหนดปัญหา  อธิบายสาเหตทุี
เกิดขนึของปัญหา  ดําเนินการแก้ปัญหา  
ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหา  สรุปผล
การแก้ปัญหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

มีความ
สอดคล้อง 

2. สง่เสริมให้นกัเรียนได้ฝึกระบปัุญหา 
วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 

3. นกัเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที
เกิดขนึจริงอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 

บรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน   
4. นกัเรียนมีอิสระด้านการคิด วิเคราะห์  
ในการศกึษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

มีความ
สอดคล้อง 

5. นกัเรียนมีความพงึพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 

6. การจดัชนัเรียนมีความสะดวก 
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 

7. นกัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 
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ตารางที 22  (ตอ่) 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้ เชียวชาญ 

ค่าดชันี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 

 
ความหมาย 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 
ประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
8. นกัเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการศกึษา
วิชาอืนได้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

มีความ
สอดคล้อง 

9. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานช่วยให้นักเรียนสามารถ
วางแผนตามขนัตอนทีกําหนดได้ 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 

10. สามารถนําทักษะกระบวนการคิด 
ทีได้ฝึกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั
ได้ 

+1 +1 +1 1 มีความ
สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ค 
 

การวเิคราะห์สมมติฐาน 
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ตารางที 23  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน เรือง ความปลอดภยัใน 
   ชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
เลขท ี

ก่อนเรียน   
เลขท ี

หลังเรียน 
ปรนัย20 อัตนัย 

15 
คะแนน 
รวม35 

ปรนัย 
20 

อัตนัย 
15 

คะแนน 
รวม35 

1 8 7 15 1 12 15 27 
2 14 10 24 2 15 15 30 
3 14 11 25 3 19 15 34 
4 10 8 18 4 17 14 31 
5 9 7 16 5 15 14 29 
6 8 8 16 6 12 14 26 
7 10 10 20 7 18 14 32 
8 9 8 17 8 12 14 26 
9 10 9 19 9 15 15 30 
10 9 7 16 10 12 15 27 
11 11 10 21 11 12 12 24 
12 9 6 15 12 17 14 31 
13 11 11 22 13 17 14 31 
14 10 10 20 14 12 14 26 
15 11 9 20 15 12 15 27 
16 10 9 19 16 16 14 30 
17 14 11 25 17 19 15 34 
18 11 8 19 18 16 15 31 
19 11 9 20 19 12 12 24 
20 7 7 14 20 12 10 22 
21 14 9 23 21 16 15 31 
22 8 8 16 22 15 14 29 
23 7 10 17 23 14 11 25 
24 11 8 19 24 18 13 31 
25 10 9 19 25 12 10 22 
26 14 12 26 26 17 15 32 
27 14 9 23 27 19 14 33 
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ตารางที 23  (ตอ่) 
 

 
เลขท ี 

ก่อนเรียน   
เลขท ี 

หลังเรียน 
ปรนัย 

20 
อัตนัย 

15 
คะแนน 
รวม 35 

ปรนัย 
20 

อัตนัย 
15 

คะแนน 
รวม35 

28 9 9 18 28 12 15 27 
29 9 10 19  29 16 14 30 
30 11 10 21  30 12 10 22 
31 10 9 19 31 14 12 26 
32 11 10 21 32 16 14 30 
33 12 10 22 33 13 11 24 
34 12 11 23 34 15 10 25 
35 12 8 20 35 13 10 23 
36 11 9 20 36 13 14 27 
37 13 10 23 37 14 14 28 
38 11 8 19 38 15 10 25 
39 11 9 20 39 15 12 27 
40 16 8 24 40 18 12 30 
41 13 6 19 41 14 12 26 
42 10 9 19 42 13 11 24 
43 10 9 19 43 17 10 27 
44 12 8 20 44 14 14 28 
45 13 10 23 45 15 10 25 
46 12 9 21 46 14 11 25 
47 11 8 19 47 18 10 28 
48 13 7 20 48 18 11 29 
49 11 9 20 49 13 12 25 
50 10 8 18 50 14 10 24 
51 11 9 20 51 12 13 25 
52 13 7 20 52 15 13 28 
53 8 9 17 53 12 10 22 
54 11 8 19 54 14 10 24 
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ภาคผนวก  ง 

 
เครืองมือการวจิัย 

 
          -  วิเคราะห์กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ตวัชีวดัชนัปีและเวลา 
               -  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
               -  แบบประเมินวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ข้อสอบอตันยั 
               -  แบบสอบถามความคิดเหน็ทีมตีอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
               -  แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
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ตารางที 24 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามตวัชีวดัชนัปีและเวลาทีทําการสอน 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ สาระสาํคญั ตวัชีวดัชนัปี เวลา/ชวัโมง 
1 ความสาํคญัของการใช้ยา ความสาํคญัของการใช้ยา 1 
2 หลกัการใช้ยา ใช้ยาอย่างถกูวิธี 1 
3 วิธีปฐมพยาบาล 

การบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
วิธีปฐมพยาบาลและจาก 
การบาดเจ็บจากการเลน่ 
กีฬา 

1 

4 การใช้ยาผิด 
สารเคม ี
แมลงสตัว์กดัต่อย 

อนัตรายจากการใช้ยาผิด 
สารเคมี แมลงสตัว์กดัต่อย 

1 

5 ผลเสยีของการสบูบหุรี   ผลเสยีของการสบูบหุรี 1 
6 การดืมสรุา  และการป้องกนั    การดืมสรุา ทีมีผลต่อ 

สขุภาพและการป้องกนั 
1 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน 
วัดความรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 

ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (35คะแนน) 
 

ตอนที 1  (20 คะแนน ) 
คาํชแีจง ให้นกัเรียนเขยีนเครืองหมาย ( X) ทบัตวัอกัษรหน้าคําตอบทีถกูต้องทีสดุเพียงข้อเดียว 
 

1.  หลกัการใช้ยาข้อใดปลอดภยัทีสดุ 
     ก. ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา 
     ข. ปฏิบตัิตามคําแนะนําของคนขายยา 
     ค. ปฏิบตัิตามคําแนะนําของพี 
     ง. ซือยามารับประทานเอง 
2.  ถ้านกัเรียนไมป่ฏิบตัติามคําแนะนําบนฉลากยาจะสง่ผลอย่างไร 
     ก. ทําให้รับประทานอาหารได้น้อยลง 
     ข. ได้รับอนัตรายจากการรับประทานยา 
     ค. ยาออกฤทธิดีกวา่ปกต ิ
     ง. หายจากอาการเจ็บป่วยเร็วขนึ 
3.  การกระทําในข้อใดเสียงตอ่การได้รับอนัตรายจากการใช้ยามากทีสดุ 
     ก. รับประทานยากบันม 
     ข. รับประทานยาไมเ่ขย่าขวด 
     ค. รับประทานยาทีหมดอาย ุ
     ง. รับประทานยาไมต่รงเวลา 
4.  การปฏิบตัิตนในการใช้ยาข้อใดถกูต้องทีสดุ 
     ก. ไมด่ืมนําหลงัรับประทานยา 
     ข. รับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย์ 
     ค. หยิบยาของผู้ อืนมารับประทานเอง 
     ง. รับประทานยาทีมีสีเปลียน 
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5.  ก่อนการใช้ยาควรปฏิบตัิตนอย่างไรเป็นขนัตอนแรก 
    ก. ทดลองชิมยาก่อนกิน 
     ข. นํายาไปล้างนําให้สะอาด 
     ค. รับประทานยาทนัที 
     ง. อา่นฉลากก่อนใช้ยาทกุครัง 
6.  เมือได้รับยาจากแพทย์ควรปฏิบตัิตนอย่างไร 
     ก. ให้ยาแก่ผู้ป่วยทีมีอาการเหมือนกนั 
     ข. เมือหายแล้วรับประทานยาตอ่ไป เพือไมใ่ห้เป็นอีก 
     ค. เมือหายแล้วเก็บยาทีเหลือไว้ใช้ได้อีก 
     ง. รับประทานยาจนครบกําหนดทีแพทย์ 
7. นกัเรียนไมค่วรนํายาทีมีลกัษณะแบบใดมาใช้   
     ก. ยาบรรจแุคปซูลปิดผนึก   
     ข. ยาทีระบวุนัหมดอายบุนฉลากยา   
 ค. ยามีสีสนัสดใส    
        ง. ยามีสีซีด แตก ร่วน มกีลิน 
8.  ถ้าเพือนเกิดเป็นลมขณะเลน่กีฬานกัเรียนควรปฏิบตัิอย่างไร 
     ก. หานําอุน่มาให้เพือนดืม 
     ข. รีบห่มผ้าให้เพือน 
     ค. พาไปทีอากาศถ่ายเทคลายเสือผ้าออก 
     ง. พยายามนวดกล้ามเนือให้เพือน 
9.  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเลือดกําเดาออกควรปฏิบตัิตนอยา่งไร 
     ก. นํานําอุน่มาวางบนหน้าผากของผู้ป่วย 
     ข. นําผ้าเย็นหรือถงุนําแขง็วางบนหน้าผากผู้ป่วย 
     ค. นํานําร้อนมาวางบนหน้าผากของผู้ป่วย 
     ง. นําผ้าเช็ดหน้าวางบนหน้าผากผู้ป่วย 
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10. เมือนกัเรียนรบัประทานยาผิดควรปฏิบตัตินอย่างไร 
     ก. ดืมนําตามเข้าไปมาก ๆ 
     ข. บ้วนปากหลาย ๆ ครงั 
     ค. รีบเข้าห้องนําเพือปัสสาวะ 
     ง. ใช้นิวล้วงคอให้อาเจียนออกมาแล้วนําสง่โรงพยาบาล 
11.  ข้อใดเป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบืองต้นผู้ทีรับประทานสารพิษประเภทกรด-ดา่ง 
     ก. ให้อาเจียน  ให้ดืมนําตามมาก ๆ  ให้นอนพกั 
     ข. ห้ามให้อาเจียน  ให้ดืมนมสดหรือนําสะอาดมาก ๆ   รีบนําสง่โรงพยาบาล 
     ค. ให้อาเจียน   ให้ดืมนมสด   รีบนําสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 
     ง. ห้ามให้อาเจียน   ให้ดืมนําปนูใส   รีบนําสง่โรงพยาบาล 
 
อ่านสถานการณ์ต่อไปนีแล้วตอบคาํถามข้อ 12-13 
 

                  เดก็ชาย ต้น เทนํายาขดัพืนห้องนําโดยไมใ่สถ่งุมือ ทําให้
นํายาขดัพืนห้องนําถกูมือและแขนทําให้ผิวหนงัเป็นผืนแดง มีรอยไหม้
และคนับริเวณผิวหนงั 

 
12.  ถ้านกัเรียนมีอาการเหมือนเดก็ชายต้นควรปฏิบตัิอย่างไร 
     ก. ใช้แอลกอฮอลเ์ช็ด 
     ข. ล้างด้วยนําอุน่ 
     ค. ล้างมือด้วยนําสะอาดหลาย ๆ ครงั 
     ง. ถหูลงัมือแรง ๆ 
13.  ถ้าถกูนํายาขดัพืนห้องนําถกูมือในปริมาณมากจะมีอาการอย่างไร 
     ก. คนัตามร่างกาย 
     ข. อาเจียน 
     ค. หายใจไมอ่อก 
     ง. ผิวหนงัเป็นผืนแดง 
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14.  บริเวณใดทีเสียงตอ่การถกูสตัว์มีพิษกดัตอ่ยมากทีสดุ 
     ก. บริเวณใต้ร่มไม้ใหญ่ 
     ข. บริเวณพืนทีโลง่กว้าง 
     ค. บริเวณสนามเดก็เลน่ 
     ง. บริเวณทีมหีญ้ารกร้างและชืน 
15. นกัเรียนมีวิธีการป้องกนัตนเองจากควนับหุรีอย่างไร 
     ก. ไมอ่ยู่ใกล้คนทีสบูบหุรี 
     ข. ขอร้องให้เลิกสบูบหุรี 
     ค. แจ้งตํารวจจบัผู้สบูบหุรี 
     ง.  แจ้งตํารวจจบัผู้ขายบหุรี 
16.  ข้อใดทําให้เกิดผลเสียตอ่สขุภาพมากทีสดุ  
     ก. อยู่ในชมุชนแออดั 
     ข. อยู่ในชนบท 
     ค. อยู่ใกล้ชิดคนทีสบูบหุรี 
     ง. อยู่ใกล้ถนน 
17.  ถ้าเพือนชวนให้ดืมสรุาควรปฏิบตัิตนอย่างไร 
     ก. รีบดืม แล้วดืมนําตามทนัที 
     ข. ดืมทนัที เพราะต้องการทดลอง 
     ค. ปฏิเสธ แล้วแอบดืมทีหลงั 
     ง. ไมด่ืม เพราะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
18.  ผู้สบูบหุรีเสียงตอ่การเป็นโรคใดมากทีสดุ 
       ก.  โรคมะเร็งตบั 
       ข.  โรคมะเร็งปอด 
 ค.  โรคมะเร็งกระเพราะอาหาร 
       ง.  โรคมะเร็งในลําไส้ 
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19.  ใครมีโอกาสเสียงตอ่การดืมสรุามากทีสดุ 
      ก. โกชอบเลน่เกม 
      ข. เก๋ชอบเลน่อยู่คนเดยีว 
      ค.  ไก่ชอบไปเทียวห้าง 
      ง.   ก้องชอบคบเพือนทีดืมสรุา 
20.  การปฏิบตัิตนในข้อใดเป็นการป้องกนัตนเองจากบหุรีและสรุา 
     ก. ไมท่ดลองสบูบหุรีและดืมสรุาโดยเดด็ขาด 
     ข. แจ้งตํารวจจบัผู้ทีสบูบหุรีและดืมสรุา 
     ค. เลิกคบกบัเพือนทีสบูบหุรีและดืมสรุา 
     ง. ไมซื่อสินค้าร้านค้าทีขายบหุรีและสรุา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



131 

แบบทดสอบแบบอัตนัย 
 

ตอนที 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย 
คาํชแีจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ทีกําหนดให้แล้วตอบคาํถาม (15 คะแนน) 
 

สถานการณ์ทีเกิดขนึจริง 
 

5 วนัตาย 279 ทยอยแห่กลบั ร้านริมทางแสบแอบขายเหล้า  ปภ. สรุปสถิติอบุตัิเหตทุางถนน
ช่วง 5 วนัของการหยดุยาวฉลองเทศกาลปีใหม ่2553 เกิดอบุตัิเหตทํุาให้มีคนเจบ็ตายลดลงกวา่
ปีกลาย แตส่าเหตทีุทําให้เกิดอบุตัิเหตยุงัเป็นการดืมสรุาแล้วขบัรถยนต์ 
 

(ทีมา : หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบบัวนัที 4 มกราคม 2553) 
 
1. สถานการณ์ดงักลา่วทีเกิดขนึมีปัญหาอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. สาเหตขุองปัญหาทีเกิดขนึมาจากอะไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. จากสถานการณ์ทีกําหนดให้นกัเรียนมีวิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4. จากข้อ 3 นกัเรียนคดิวา่ผลทีได้รับจากการแก้ปัญหาทีเกิดขนึเป็นอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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5. ถ้าปัญหาทีเกิดขนึไมไ่ด้รับการแก้ไขจะเกิดผลอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
กําหนดเกณฑ์คะแนนของการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : ตอนที 2 ข้อสอบแบบ
อัตนัย 
  

การแก้ปัญหา เกณฑ์คะแนนในการประเมิน 
กําหนดปัญหา 3 คือ สามารถกําหนดปัญหาได้ถกูต้อง ชดัเจน 

2 คือ สามารถกําหนดปัญหาได้ถกูต้อง แตไ่มช่ดัเจน 
1 คือ กําหนดปัญหาไมถ่กูต้องเลย 

อธิบายสาเหตทีุเกิดขนึ
ของปัญหา 

3 คือ อธิบายสาเหตทีุเกิดขนึของปัญหาได้ถกูต้อง เหมาะสม 
2 คือ สามารถอธิบายสาเหตทีุเกิดขนึของปัญหาได้ถกูต้อง 
         แตไ่มเ่ข้าใจ 
1 คือ อธิบายสาเหตทีุเกิดขนึของปัญหาไมเ่ข้าใจ 

การดําเนินการแก้ปัญหา 3 คือ กําหนดการดําเนินการแก้ปัญหาได้ถกูต้องชดัเจนและ 
         เหมาะสม 
2 คือ ดําเนินการแก้ปัญหาได้ถกูต้องแตย่งัไมเ่หมาะสม 
1 คือ ดําเนินการแก้ปัญหาไมถ่กูต้อง 

ผลทีได้รับ 
โดยการแก้ปัญหา 

3 คือ ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหาเหมะสม ถกูต้อง  
2 คือ ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหาเหมาะสมแตไ่มช่ดัเจน  
1 คือ ผลทีได้รับโดยการแก้ปัญหาไมเ่หมาะสม 

สรุปผลการแก้ปัญหา 3 คือ สามารถสรุปผลการแก้ปัญหาได้ถกูต้อง เหมาะสม กบัเหตผุล 
2 คือ สรุปผลการแก้ปัญหาได้ถกูต้องแตไ่มเ่มาะสมกบัเหตผุล 
1 คือ สรุปผลการแก้ปัญหาไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 
ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวติโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 
………………………………… 

 
คาํชแีจง  
 
 แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งคําถามออกเป็น 2 ตอน จํานวน 15 ข้อ 
 ตอนที 1  แบบสอบถามด้านสถานภาพทัวไปของนักเรียน เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 5 ข้อ 
 ตอนที 2  แบบสอบถามด้านความคิดเห็น ในการจดัการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยั
ในชีวิต ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้านการจดักิจกรรม  บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 
และด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ จํานวน 10 ข้อ 
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ตอนที 1  สถานภาพและข้อมูลทัวไปของนักเรียนชันประถมศกึษาปีที 4 

คาํอธิบาย  นกัเรียนจงตอบคําถามตอ่ไปนีให้ครบ โดยให้กาเครืองหมาย  √ ลงในช่องวา่ง �  
  ตามความเป็นจริงของนกัเรียน 
 

สถานภาพและข้อมลูทัวไปของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 สาํหรับผู้วิจยั 
1. อายขุองนกัเรียน 
                  �  9    ปี             
                  �  10  ปี 
                  �  11  ปี 

 

2. เพศของนกัเรียน 
                 � ชาย 
                 � หญิง 

 

3. ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง 
                  � ระดบัประถมศึกษา 
                  � ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
                  � ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                  � ระดบัปริญญาตรี 
                  � ระดบัปริญญาโท  
                  � อืน ๆ (โปรดระบ)ุ................................................ 

 

4. สถานทีตงับ้านและชุมชน 
                   � ใกล้ชุมชน 
                   � ห่างจากชุมชนเกินกว่า 1 กิโลเมตร 

 

5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว(นบันกัเรียนด้วย) 
                   � มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 
                   � มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
                   � มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน 
                   � มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 6 คน  
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ตอนที 2   แบบสอบถามด้านความคดิเหน็ ในการจัดการเรียนรู้เรือง ความปลอดภัย 
 ในชีวติ ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 คาํชแีจง  
    1.  แบบสอบถามด้านความคิดเห็น ในการจัดการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิต   
ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้านการจัดกิจกรรม  บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ จํานวน 10 ข้อ ซึงถามเกียวกับความคิดเห็นของนักเรียนทีมี
ตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึงกําหนดเกณฑ์ดงันี 
                        คะแนน         1      คะแนน             เห็นด้วยน้อย 
                        คะแนน         2      คะแนน             เห็นด้วยปานกลาง        
                        คะแนน         3      คะแนน             เห็นด้วยมาก      
 

ตัวอย่าง  แบบสอบถามด้านความคดิเหน็ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 

ความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
1. นกัเรียนปฏิบติัตามขนัตอนโดยการกําหนด
ปัญหา  อธิบายสาเหตุทีเกิดขึนของปัญหา   
ดําเนินการแก้ปัญหา  ระบุผลทีได้รับโดยการ
แก้ปัญหา  สรุปผลการแก้ปัญหา 
 2. นกัเรียนได้ฝึกระบปัุญหา วิเคราะห์ปัญหา
และหาวิ ธีการแ ก้ไขปัญหาทีเ กิดขึนจาก
สถานการณ์จริง 
3. นกัเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขนึ
จริงในชมุชน บ้าน โรงเรียน 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 ข้อ 1  หมายความวา่ นกัเรียนเหน็ด้วยมากตรงกบัข้อความว่า นักเรียนปฏิบัติตาม
ขนัตอนโดยการกําหนดปัญหา  สาเหตทีุเกิดขนึของปัญหา   การดําเนินการแก้ปัญหา  ผลทีได้รับ
โดยการแก้ปัญหา  สรุปผลการแก้ปัญหา 
 ข้อ 2  หมายความวา่ นกัเรียนเหน็ด้วยมากตรงกับข้อความว่า  นักเรียนได้ฝึกระบุ
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึจากสถานการณ์จริง 
  ข้อ 3  หมายความว่า นักเรียนเห็นด้วยปานกลางตรงกับข้อความว่า  นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขนึจริงในชมุชน บ้าน โรงเรียน 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียน 
ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานชันประถมศึกษาปีที 4 

 
คาํชแีจง   กรุณาอา่นข้อความอย่างละเอียดแล้วพิจารณาวา่เมือนกัเรียนเรียนรู้เรืองความ 
 ปลอดภยัในชีวิตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการจดักิจกรรมการเรียนนกัเรียนมคีวาม 
 คิดเหน็ตามข้อความนีอยูใ่นระดบัใด โปรดใสเ่ครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบั 
 ความคิดเหน็ 
 

 
ที 

 
ความคิดเห็นทีมีต่อการจดักากรเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น 
เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย 
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

 
1 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
นกัเรียนปฏิบติัตามขนัตอนโดยการกําหนดปัญหา  อธิบายสาเหตุ
ทีเกิดขนึของปัญหา   ดําเนินการแก้ปัญหา  ระบผุลทีได้รับโดย
การแก้ปัญหา  สรุปผลการแก้ปัญหา 

   

2 นกัเรียนได้ฝึกระบปัุญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขนึจากสถานการณ์จริง 

   

3 นกัเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขนึจริงในชุมชน บ้าน 
โรงเรียน 

   

 
4 

บรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
นกัเรียนมีอิสระด้านการคิด วิเคราะห์  ในการศึกษาค้นคว้าจาก
แหลง่ข้อมูลต่าง ๆ 

   

5 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
6 การจัดชนัเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนรู้    
7 นกัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้    
 
8 

ประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
นกัเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
การศึกษาวิชาอืนได้ 

   

9 การจัดการเรียนรู้นกัเรียนสามารถวางแผนตามขนัตอนทีกําหนด
ได้ถกูต้องเหมาะสม 

   

10 นกัเรียนมีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา               ชนัประถมศกึษาปีที  4                 
หน่วยการเรียนรู้ที 4  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต                     เวลาเรียนทงัหมด   6  ชวัโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 1เรือง  ยา และความสําคญัของการใช้ยา                 เวลาเรียน 1   ชวัโมง 
สปัดาห์ที 1                     วนัที                    เดือน                                                พ.ศ. 2553 
.............................................................................................................................................. 
 
1.  สาระที 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้  พ  5.1 
 ป้องกนัและหลกีเลยีงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงตอ่สขุภาพ  อบุตัิเหต ุ การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

3.  ตัวชวีัด 
  พ 5.1 ป.4/1  อธิบายความสําคญัของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถกูวิธี 
 

4.  สาระสาํคัญ 
 ยา เป็นสิงทีใช้ในการบรรเทา บําบัด รักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ยาจึงมี
คณุประโยชน์อย่างมากถ้าใช้อย่างถูกต้อง และในชีวิตประจําวนันักเรียนอาจมีการเจ็บป่วยและ
จําเป็นต้องใช้ยาในการรักษาโรค จึงต้องเรียนรู้หลกัการใช้ยาอย่างถกูต้อง และปฏิบตัิตามหลกัการ
ใช้อย่างเคร่งครัดเพือสขุภาพชีวิตทีดี 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้ ครังที 1 เรือง ยาและความสําคัญของการใช้ยา (เวลาเรียน 
1  ชวัโมง ) 
 1. นําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ บทบาทสมาชิกในกลุ่มให้
นกัเรียนทราบครูนํารูปภาพเกียวกับยาประเภทต่างๆมาให้นักเรียนดแูละร่วมกันสนทนาเพือเป็น
การกระตุ้นให้นกัเรียนทราบถึงปัญหาเกียวกบัยาและสาเหตขุองการใช้ยาผิด 
   1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
                 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
                 1.2.1 นกัเรียนแบ่งเป็นกลุม่คละความสามารถเก่ง ปานกลาง ออ่น กลุม่ละ 8-
10 คนโดยนกัเรียนเลือก ประธาน รองประธาน คณะกรรมการกนัเองภายในกลุม่          
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   1.2.2 นกัเรียนศกึษารายละเอียดเกียวกับความสมัพันธ์ระหว่างสิงแวดล้อม
กบัสขุภาพ ดงัรายละเอียดในใบความรู้ที 1 เรือง ความสําคญัของการใช้ยา 
  1.3 ครูแสดงตวัอย่างภาพยาสามญัประจําบ้านชนิดต่าง ๆ เช่น   ยาแก้ปวดลดไข้  
ยาธาตนํุาแดง ทิงเจอร์ไอโอดีน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามเป็น
การกระตุ้นนกัเรียน ดงันี 

   - นกัเรียนเคยใช้ยาเหลา่นีหรือไม ่ 
   - นกัเรียนคิดวา่ยามีประโยชน์ตอ่สขุภาพอย่างไร 
   -นกัเรียนเคยใช้ยาในการรักษาโรคอะไรบ้าง 
   - นกัเรียนเคยรับประทานยาโดยไมอ่า่นฉลากหรือไม่ 
   - นกัเรียนเคยรับประทานยาไมต่รงเวลาหรือไม ่

  1.4 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาความสําคญัของการใช้ยาทีเกิดขนึในปัจจุบัน 
เช่น การกินยาหมดอาย ุการกินยาโดยไมอ่า่นฉลากยา โดยครูใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ
สถานการณ์การใช้ยาทีเพิมขนึและการใช้ยาทีไมถ่กูต้องนําไปสูอ่นัตรายตอ่ชีวิต 
  1.5 นักเรียนนําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาจากสถานการณ์เพือ
นําไปสูก่ารวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 
               2.  วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

   นกัเรียนแตล่ะกลุม่วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึจริงในชีวิตประจําวนัในใบความรู้เรือง 
ความหมายของยา อนัตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้องเพิมเติมเกียวกับผลทีเกิดขนึจากพฤติกรรม
เสียงในการใช้ยา โดยรับประทานยาโดยไม่อ่านฉลากทําให้เกิดผลเสียคือ ใช้ยาไม่ถูกวิธีโรคไม่
หายขาดและอาจได้รับอนัตรายจากยานนัได้ แล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม เป็นการกระตุ้น
นกัเรียน เช่น 
   -  ผลทีเกิดจากการรับประทานยาโดยไมอ่า่นฉลากยาคืออะไร 
   -  ผลทีเกิดจากการรับประทานยาไมต่รงเวลาคืออะไร 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
   นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนเพือป้องกัน
อนัตรายทีเกิดจากพฤติกรรมเสียงในการใช้ยาโดยครูใช้คําถามช่วยในการกระตุ้นนกัเรียน ดงันี 
                   -  เราควรนํายาของผู้ อืนมารับประทานหรือไม ่เพราะเหตใุด 
                   -  ข้อปฏิบตัิในการใช้ยาและเก็บรักษายามีอะไรบ้าง  
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                4.1  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ที 1  หนังสือพิมพ์  เอกสาร   เกียวกับ
ความหมายของยา อันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้องโดยให้นักเรียนทําใบงานที 1  เรือง 
ความสําคญัของการใช้ยา โดยรวบรวมข้อมลูแล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
ทีเกิดขนึหน้าชันเรียน ซึงครูคอยใช้คําถามกระตุ้นและช่วยเหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษา โดยใช้
คําถามเช่น 
                 -  นกัเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึอย่างไร 
                 -  นกัเรียนมีวิธีการใดบ้างทีนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
                4.2  กลุม่นกัเรียนนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชนัเรียน 
 5. สรุปผล/ประเมินผล                                                                 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล/ประเมินผลการแก้ไขปัญหาการใช้ยาทีเกิดขนึจริง
โดยสรุปความรู้เรือง ความหมายของยา อนัตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้องร่วมกัน  ซึงแต่ละกลุ่ม
เลือกปัญหาทีต้องการเน้นและวิธีการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึแตกตา่งกนั 
 

สือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ ยาสามญัประจําบ้าน  

2. ใบความรู้ที 1 
 3. ใบงานที 1 
 4. หนงัสือพิมพ์/เอกสารตา่ง ๆ  
 

การวดัและประเมินผล 
               วธีิการวดั 
 1. ผลการศกึษาจากใบความรู้ 
                2.  ผลการทดสอบความรู้จากใบงานที 1 
                 3. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุม่              
              เครืองมือวัด 

    1. แบบทดสอบประเมินผลหลงัเรียน 
    2. แบบประเมนิใบงานที 1 
    3. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
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บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.  ปัญหา/อปุสรรค 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3.  แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชือ........................................................ผู้สอน 
                                                                                 (ว่าทีเรือตรี ทรงธรรม   พลบัพลา) 
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 1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
            นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีนกัเรียนสงสยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2. วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

             วิเคราะห์ปัญหาเพือนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                 รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 5. สรุปผล/ประเมินผล   
                   สรุปผล/ประเมินผลจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  ปัญหาทีนกัเรียนต้องการเน้นเพือนําไปสู้การแก้ไขจริง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที 1 
เรือง ความสําคัญของการใช้ยา 

 

 ยา หมายถึง สิงทีใช้ในการแก้ไขและป้องกนัโรคทีเกิดขนึกับร่างกาย โดยมีทงัสารเคมี
และพืชสมนุไพรหรือวตัถุทีรับรองไว้ในยาตํารายา มีจุดมุ่งหมายเพือรักษา บําบัด บรรเทา หรือ
ป้องกนัโรค เพือรักษาความเจ็บปวดของมนษุย์และสตัว์ได้ 
 

ประเภทของยา 
 ยาสามัญประจําบ้าน หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณทีกระทรวง

สาธารณสขุประกาศให้เป็นยาสามญัประจําบ้าน  โดยมุ่งหมายทีจะให้ประชาชนได้ใช้ยาเหล่านี
รักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก  ๆน้อย ๆ และไม่มีอาการรุนแรง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกนําร้อนลวก 
ท้องอืดท้องเฟ้อ ถกูมีดบาด เป็นต้น  ยาสามญัประจําบ้าน เรียกอีกชือหนึงว่า ยาตําราหลวง เป็น
ยาทีสามารถหาซือได้ มีจําหน่ายตามร้านขายยาทวัไป สว่นใหญ่จะมีราคาถกู สามารถซือได้โดยไม่
ต้องมีใบสงัแพทย์  ยาสามญัประจําบ้าน  ซึงกําหนดชนิดของยา สรรพคณุ วิธีใช้  ขนาดบรรจุของ
ยา และคําเตือนหรือข้อแนะนํา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้สําหรับการ
บําบดัรักษายาเป็นหนึงในปัจจยัทีสําคญัในการดํารงชีวิตของมนษุย์ตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  

 ยาอันตราย มีจําหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคุมของ   
เภสชักรเท่านนั 

 ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาทีบุคคลต้องนําใบสงัยามาซือยา กลุ่มนีเป็นยาทีมีความ   
เป็นพิษภยัสงูอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพได้ง่าย 

 อันตรายจากการใช้ยา 
   เนืองจากยาส่วนใหญ่เป็นสารเคมีทีได้จากการสงเคราะห์  จึงอาจก่อให้เกิดพิษต่อ

ร่างกายได้ อนัตรายจากการใช้ยาทีพบทวัไป ได้แก่ 
 1. การใช้ยาเกินขนาดจนทาํให้เกิดพษิ 
            ปกติขนาดของยาทีใช้ในการรักษาและขนาดทีทําให้เกิดพิษจะมีช่วงทีกว้าง  หาก
ในขนาดทีให้ผลรักษามกัไมค่อ่ยเกิดพิษตอ่ร่างกาย แตห่ากใช้เกินขนาดจนถึงขนาดทีทําให้เกิดพิษ 
 2. อาการแทรกซ้อนของยา 
           ยาบางชนิดแม้ใช้ในขนาดรักษาบางครังอาจก่อให้เกิดฤทธิของยาทีไม่ต้องการ    
ซึงเรียกวา่ อาการข้างเคียงหรืออาการไมพ่ึงประสงค์ (side effect)  เช่น การใช้ยาแก้หวดั ลดนํามกู  
อาการข้างเคียงของยา  คือ ทําให้เกิดอาการง่วงซึม  ดงันนัผู้ทีรับประทานยาชนิดนี  ควรหลีกเลียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144 

การควบคมุเครืองจกัร หรือขบัยานพาหนะเพราะอาจก่อให้เกิดอนัตรายทงัแก่ตนเองและผู้ อืนได้  
การใช้ยาแตล่ะครังจึงควรศกึษาข้อมลูยาแตล่ะชนิดให้ดีก่อนใช้ 
 3. การแพ้ยา 
            การแพ้ยาไมไ่ด้เกิดในทกุคนและทกุชนิด บางครังอาจแพ้ยาได้ในบางชนิด การใช้
ยาทีตนเองแพ้จะทําให้เกิดอาการตา่งๆได้ เช่น เป็นผืนคนับริเวณผิวหนัง เกิดลมพิษ ในบางรายมี
อาการแพ้ขนัรุนแรง เช่น การแพ้ยาเพนิซิลลิน หากได้รับยาจะเกิดอาการช็อค แน่นหน้าอก หายใจ
ไมอ่อก หากไมไ่ด้รับการแก้ไขทนัท่วงที อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิต 
 4.  ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา 
               การใช้ยาหลายชนิดพร้อมๆกนั อาจก่อให้เกิดอนัตรายหรือไมไ่ด้ผลการรักษาเตม็ที
เนืองจากเกิดปฏิกิริยาระหวา่งยา ยาบางชนิดอาจจะทําให้ยาอีกชนิดหมดฤทธิ ซึงทําให้ไมไ่ด้ผลใน
การรักษา หรืออาจทําให้ยาอีกชนิดเกิดพิษมากขนึ 
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ใบงานที 1 
เรืองความสําคัญของการใช้ยา 

 
คาํสัง  นกัเรียนจงสํารวจการปฏิบตัตินทีเสียงในการใช้ยา โดยทําเครืองหมาย   ลงใน 
 ช่องวา่งตามความเป็นจริงแล้วตอบคําถาม 
 

 

การปฏิบติัตนทีเสยีงในการใช้ยา 
ปฏิบติั 

ประจํา บางครัง ไม่เคย 
1. นกัเรียนซือยามารับประทานเอง 
2. นกัเรียนรับประทานยาทีเสอืมคุณภาพและหมดอายุ 
3. นกัเรียนไม่อ่านฉลากก่อนใช้ยา 
4. นกัเรียนรับประทานยาไม่ตรงเวลา 
5. นกัเรียนปฏิบติัตามคําแนะนําของแพทย์ในการรับประทานยา 
6. นกัเรียนรับประทานยาของผู้ปกครอง 
7. นกัเรียนรับประทานยาทีมีลกัษณะคล้ายกนั สเีหมือนกนั 

   

 
คาํถาม 
1.  หมายความของยา หมายถึง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2.  ยามีกีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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3.  อนัตรายจากการใช้ยามีกีประเภท อะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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เฉลยใบงานที 1 
เรืองความสําคัญของการใช้ยา 

 
คาํสัง  นกัเรียนจงสํารวจการปฏิบตัตินทีเสียงในการใช้ยา โดยทําเครืองหมาย   
 ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริงแล้วตอบคําถาม 
 

 

การปฏิบัติตนทเีสยีงในการใช้ยา 
ปฏิบัติ 

ประจาํ บางครัง ไม่เคย 

1. นกัเรียนซือยามารับประทานเอง 
2. นกัเรียนรับประทานยาทีเสอืมคุณภาพและหมดอายุ 
3. นกัเรียนไม่อ่านฉลากก่อนใช้ยา 
4. นกัเรียนรับประทานยาไม่ตรงเวลา 
5. นกัเรียนไม่ปฏิบติัตามคําแนะนําของแพทย์ในการรับประทานยา 
6. นกัเรียนรับประทานยาของผู้ปกครอง 
7. นกัเรียนรับประทานยาทีมีลกัษณะคล้ายกนั สเีหมือนกนั 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คาํถาม 
1.  หมายความของยาหมายถึง 
         สิงทีใช้ในการแก้ไขและป้องกนัโรคทีเกิดขนึกบัร่างกาย โดยมีทงัสารเคมีและพืชสมนุไพรหรือ 
วตัถทีุรับรองไว้ในยาตํารายา มีจดุมุง่หมายเพือรักบําบดั บรรเทา หรือป้องกันโรค เพือรักษาความ
เจ็บปวดของมนษุย์และสตัว์ได้ 
 

2. ยามีกีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
          ยามี 3 ประเภท คือ 
          1. ยาสามญัประจําบ้าน  ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณทีกระทรวงสาธารณสขุ
ประกาศให้เป็นยาสามญัประจําบ้าน โดยมุ่งหมายทีจะให้ประชาชนได้ใช้ยาเหล่านีรักษาอาการ
เจ็บป่วยเลก็ ๆน้อย ๆ และไมม่ีอาการรุนแรง 
 2. ยาอนัตราย   มีจําหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคมุของ
เภสชักรเท่านนั 
          3. ยาควบคมุพิเศษ  เป็นยาทีบคุคลต้องนําใบสงัยามาซือยา กลุ่มนีเป็นยาทีมีความ
เป็นพิษภยัสงูอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพได้ง่าย 
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3.  อนัตรายจากการใช้ยามีกีประเภท อะไรบ้าง 
          4 ประเภท 
          1. การใช้ยาเกินขนาดจนทําให้เกิดพิษ                       
  2. อาการแทรกซ้อนของยา 
          3. การแพ้ยา                                                             
 4.  ปฏิกิริยาตอ่กนัระหวา่งยา 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา              ชนัประถมศกึษาปีที  4      
หน่วยการเรียนรู้ที 4  เรือง   ความปลอดภยัในชีวิต           เวลาเรียนทงัหมด    6   ชวัโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  เรือง     หลกัการใช้ยา                                        เวลาเรียน 1   ชวัโมง 
สปัดาห์ที 2                     วนัที                          เดือน                                          พ.ศ. 2553 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  สาระที 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้  พ  5.1 
 ป้องกนัและหลกีเลยีงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงตอ่สขุภาพ  อบุตัิเหต ุ การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

3.  ตัวชวีัด 
  พ 5.1 ป.4/1  อธิบายความสําคญัของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถกูวิธี 
 

4.  สาระสาํคัญ 
 ยา เป็นสิงทีใช้ในการบรรเทา บําบัด รักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ยาจึงมี
คณุประโยชน์อย่างมากถ้าใช้อย่างถูกต้อง และในชีวิตประจําวนันักเรียนอาจมีการเจ็บป่วยและ
จําเป็นต้องใช้ยาในการรักษาโรค จึงต้องเรียนรู้หลกัการใช้ยาอย่างถกูต้อง และปฏิบตัิตามหลกัการ
ใช้อย่างเคร่งครัดเพือสขุภาพชีวิตทีดี 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้ ครังที 2  เรือง หลักการใช้ยา (เวลาเรียน 1 ชวัโมง) 
 1. นําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ บทบาทสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียน
ทราบครูนํารูปภาพเกียวกบัหลกัการใช้ยามาให้นกัเรียนดแูละร่วมกนัสนทนาเพือเป็นการกระตุ้นให้
นกัเรียนทราบถึงปัญหาเกียวกบัยาและการป้องกนัการกินยาผิด 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 
                2.1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา   

   2.1.1 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกียวกับการใช้ยาอย่าง
ถกูต้อง ดงัรายละเอียดในใบความรู้ที 2 เรือง หลกัการใช้ยา 
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   2.1.2 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาทีเกิดขนึจริง เช่น การใช้ยาเกิน
ความจําเป็น การใช้ยาลดความอ้วนส่งผลให้เสียชีวิต โดยให้นักเรียนเข้าใจถึงสถานการณ์และ
วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึจากการใช้ยา ครูใช้คําถามกระตุ้นเพือให้นกัเรียนเข้าใจมากขนึ 
                   - การกินยาลดความอ้วนมีผลอย่างไรตอ่ร่างกาย 
                   - ถ้านักเรียนกินยามากเกินกว่าทีแพทย์กําหนดมีผลเสียต่อร่างกาย
อย่างไร 
  2.2 นักเรียนกําหนดสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาจากหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจําวนัพร้อมเสนอปัญหาเกียวกบัการใช้ยา 
               2. วเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 
                2.1  นกัเรียนแตล่ะกลุม่วิเคราะห์ปัญหาหลกัการใช้ยาทีเกิดขนึจริงในใบความรู้ที 2 
               2.2 นกัเรียนช่วยกนัคิดวิเคราะห์วิธีการใช้ยาอย่างถกูต้องโดยครูเป็นผู้กระตุ้นใน
การเรียน เชน่   
                 - ก่อนรับประทานยานกัเรียนควรปฏิบติัตนอย่างไร 
                 - หากลืมรับประทานยานกัเรียนควรปฏิบตัิตนอย่างไร 
                 - ยาหมดอายนุกัเรียนควรรับประทานหรือไม ่
                 - เพราะเหตใุดจึงไมค่วรนํายาผู้ อืนมารับประทาน 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
               นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาวิธีการใช้ยาทีถูกต้อง
เพือให้ปลอดภยัจากการใช้ยา โดยครูใช้คําถามคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้านการเรียน 
ดงันี 
                 - ก่อนรับประทานยาอา่นฉลากทกุครังหรือไม ่
                 - แยกประเภทยาแตล่ะชนิดเพืออะไร 
                 - รับประทานยาควรรับประทานให้ตรงเวลาหรือไม ่
 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
               นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที 2  จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เอกสารประกอบ    
การเรียนเกียวกบัหลกัการใช้ยาโดยให้นกัเรียนทําใบงานที 2 เรืองหลกัการใช้ยา  โดยศกึษาข้อมลู/
รวบรวมข้อมูลแล้ว  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอวิธีการแก้ปัญหาทีเกิดขึน   ในปัจจุบัน      
หน้าชนัเรียนโดยครูคอยกระตุ้นหรือตงัคําถามเพือให้นักเรียนมีความสนใจในการแก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือ แนะนํา โดยใช้คําถาม เช่น 
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   - นกัเรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไรก่อนใช้ยา 
   - นกัเรียนมหีลกัการอะไรบ้างทกุครังก่อนการใช้ยา 
   - นกัเรียนมีวิธีการสงัเกตอย่างไรเมือยาหมดอาย ุ
 5. สรุปผล/ประเมินผล 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล/ประเมินผลหลกัการใช้ยาทีเกิดขนึจริงในครอบครัว
หรือชุมชนโดยสรุปความรู้เรือง หลกัการใช้ยา  ซึงกลุ่มนักเรียนเลือกปัญหาของกลุ่มตนเองที
ต้องการเน้นเพราะปัญหาทีเกิดขนึอาจแตกตา่งกนั 
 

สือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพหลกัการใช้ยา 
 2. ใบความรู้ที 2 
 3. ใบงานที 2 
 4. หนงัสือพิมพ์/โทรทศัน์/เอกสารการเรียน 
 

การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 
              1. ผลการศกึษาจากใบความรู้ 
 2.  ผลการทดสอบความรู้จากใบงานที 2 
              3. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ 
 เครืองมือวัด 
            1. แบบทดสอบประเมินผลหลงัเรียน 
              2. แบบประเมนิใบงานที 2 
              3. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
 

บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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2.  ปัญหา/อปุสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3.  แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชือ........................................................ผู้สอน 
                                                                                 ว่าทีเรือตรี ทรงธรรม   พลบัพลา) 
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 1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
               นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีนกัเรียนสงสยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2.  วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

             วิเคราะห์ปัญหาเพือนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                 รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 5. สรุปผล/ประเมินผล   
                    สรุปผล/ประเมินผลจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  ปัญหาทีนกัเรียนต้องการเน้นเพือนําไปสู้การแก้ไขจริง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที 2 
เรือง  หลักการใช้ยา 

 
               ยา  หมายถึง สิงทีเราใช้ในการรักษาเพือบรรเทาความเจ็บป่วย หรือโรคภยัต่าง  ๆ ที
เกิดขนึ ยาจึงมีประโยชน์อย่างมากถ้าเราใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึงนักเรียนจําเป็น ทีต้อง
เรียนรู้เพือนําไปปฏิบตัิในชีวิตประจําวนัได้ 
 

ลักษณะของยา 
 ยาอาจมีหลายรูปแบบได้หลายอย่าง แต่รูปแบบทีนิยมใช้กันอยู่ทัวไป แบ่งได้เป็น

ประเภทใหญ่ ๆ  ได้ดงันี  
          1. ยาของแขง็ มกัพบในรูป ยาเมด็ ยาแคปซูล เป็นต้น 
          2. ยาของเหลว พบในรูป ยานําเชือม ยาแขวนตะกอน ยานําใส เป็นต้น 
         3. ยากึงแขง็ ได้แก่ ครีม ขผีงึ ซึงนิยมเตรียมเป็นยาใช้ภายนอก 
 

วธีิการใช้ยา 
 วิธีการใช้อย่างถกูต้อง ควรจะใช้ให้ถกูโรค ถกูขนาด และถกูวิธี  ซึงนอกจากจะทําให้ยา
ออกฤทธิได้ดีแล้ว ยังช่วยเพิมความปลอดภยัในการใช้ด้วย การใช้ยาทีถูกต้องต้องมีหลกัดงันี     
ควรถามแพทย์ หรือเภสชักรทกุครัง วา่ยาทีได้รับเป็นยาอะไร รับประทานหรือใช้อย่างไร ใช้แล้วจะ
ก่อให้เกิดผลอย่างไรมีข้อห้ามหรือข้อควรระวงัหรือไม่ 
 1. ควรอ่านรายละเอียดบนฉลากยาและปฏิบัติตามทีฉลากยาระบุอย่างเคร่งครัด      
ทกุครัง 
 2. หากลืมรับประทานยา เมือนึกขนึได้ก็ให้รับประทานทนัทีแล้วก็กลบัไปเข้าตารางใช้
ยาทีกําหนดไว้ 
 3. ไมค่วรนํายาของผู้ อืนทีใช้รักษาลกัษณะอาการคล้าย ๆ กนัมาใช้ 
 4. ควรเลือกใช้ยาทีมีสว่นประกอบเป็นตวัยาเดียว ๆ เพือใช้ในการรักษาแตล่ะอาการ 
 5. ตรวจสอบวนัหมดอายขุองยา หากยานนัหมดอายแุล้วก็ไมค่วรใช้ 
 6. ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากมือเดก็ 
 7. ควรจดัแยกประเภทของยาไว้อย่างชดัเจน 
 8. ก่อนซือยาควรศกึษาให้ละเอียดทกุครัง 
 9. ไมค่วรเก็บยาทีเสือมคณุภาพแล้วร่วมกบัยาทีใช้อยู่ 
                10. รับประทานยาให้หมดตามคําแนะนําของแพทย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156 

ข้อแนะนําในการใช้ยา 
 1.  ถ้าต้องการใช้ยารักษาตนเอง ควรมีความรู้เรืองยานันดีพอ  และควรใช้เฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาอนัสนั หากอาการไมด่ีขนึ ควรไปพบแพทย์  
 2.  ในกรณีทีสงสยัว่าแพ้ยา ควรหยุดยาทันที และรีบไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 
อย่าเปลียนยาเอง  

 3. อย่าใช้ยาซึงไมม่ีฉลากระบตุวัยา และวิธีการใช้ยา  
 4.  อย่าหลงเชือคําแนะนําจากผู้ทีไมม่ีความรู้เรืองยาดีพอเป็นอนัขาด  

 5.  ในกรณีตอ่ไปนี อย่ารักษาตนเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา กําลงักินยาชนิดใด
ชนิดหนึงอยู่ก่อนหน้าเป็นประจํา เช่น ยารักษาโรคความดนัโลหิตสงูเบาหวาน ไขข้ออกัเสบ ฯลฯ 
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ใบงานที 2 
เรือง หลักการใช้ยา 

 
คาํสัง  จงสรุปผลทีเกิดขนึจาการปฏิบตัิตนในการใช้ยา ลงในแผนภาพ พร้อมตอบคําถาม 
 ตามความจริงทีเกิดขนึ     
          

การปฏิบติัตนในการใช้ยา ผลจาการปฏิบติั 
รับประทานยาทีเสอืมคณุภาพ   

 
 

นํายาของผู้อืนมารับประทาน  
 
 

วางยาไว้ตามพืนเด็กสามารถหยิบกินได้  
 
 

รับประทานยาโดยไม่ศกึษารายละเอียดจากฉลากยา  
 
 

 
จงตอบคาํถามดังต่อไปนี 
 นกัเรียนเสนอวิธีปฏิบตัิตนเพือป้องกนัอนัตรายทีเกิดจากการใช้ยา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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เฉลยใบงานที 2 
เรือง หลักการใช้ยา 

 
คาํสัง  จงสรุปผลทีเกิดขนึจาการปฏิบตัิตนในการใช้ยา ลงในตาราง พร้อมตอบคําถาม 
 ตามความจริงทีเกิดขนึ     
       

การปฏิบติัตนจากการใช้ยา ผลจาการปฏิบติัจากการใช้ยา 
รับประทานยาทีเสอืมคณุภาพ  ได้รับอนัตรายจากการรับประทานยาทีเสอืมคุณภาพ

หรือยาหมดอายุซงึอาจมีผลต่อร่างกายอาจถงึขนั
เสยีชีวิตได้ 

นํายาของผู้อืนมารับประทาน สง่ผลอนัตรายต่อร่างกายหรืออาจติดเชอืโรคของ
ผู้อืนเช่น การใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาร่วมกนั 

วางยาไว้ตามพืนเด็กสามารถหยิบกินได้ สง่ผลอาจทําให้เด็กเสยีชีวิตเมือรับทานยามากเกินไป 

รับประทานยาโดยไม่ศกึษารายละเอียดจากฉลากยา ใช้ยาโดยไม่อ่านฉลากยาทําให้โรคไม่หายขาดและ
อาจได้รับอนัตรายจากการใช้ยา 

 
จงตอบคาํถามดังต่อไปนี 
 นักเรียนเสนอวธีิปฏิบัติตนเพือป้องกันอันตรายทีเกิดจากการใช้ยา 
 1. ควรอ่านรายละเอียดบนฉลากยาและปฏิบัติตามทีฉลากยาระบุอย่างเคร่งครัด    
ทกุครัง 
 2. หากลืมรับประทานยา เมือนึกขนึได้ก็ให้รับประทานทนัทีแล้วก็กลบัไปเข้าตารางใช้
ยาทีกําหนดไว้ 
 3. ไมค่วรนํายาของผู้ อืนทีใช้รักษาลกัษณะอาการคล้าย ๆ กนัมาใช้ 
 4. ควรเลือกใช้ยาทีมีสว่นประกอบเป็นตวัยาเดียว ๆ เพือใช้ในการรักษาแตล่ะอาการ 
 5. ตรวจสอบวนัหมดอายขุองยา หากยานนัหมดอายแุล้วก็ไมค่วรใช้ 
 6. ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากมือเดก็ 
 7. ควรจดัแยกประเภทของยาไว้อย่างชดัเจน 
 8. ก่อนซือยาควรศกึษาให้ละเอียดทกุครัง 
 9. ไมค่วรเก็บยาทีเสือมคณุภาพแล้วร่วมกบัยาทีใช้อยู่ 
                10. รับประทานยาให้หมดตามคําแนะนําของแพทย์ 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา              ชนัประถมศกึษาปีที  4  
หน่วยการเรียนรู้ที 4  เรือง   ความปลอดภยัในชีวิต           เวลาเรียนทงัหมด    6   ชวัโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 3   เรือง       ความหมายการปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลการ
บาดเจบ็จากการเลน่กีฬา                                                                             เวลาเรียน 1ชวัโมง 
สปัดาห์ที 3                   วนัที                          เดือน                                            พ.ศ. 2553 
.............................................................................................................................................. 
 
1.  สาระที 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้  พ  5.1 
 ป้องกนัและหลกีเลยีงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงตอ่สขุภาพ  อบุตัิเหต ุ การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

3.  ตัวชวีัด 
 พ 5.1 ป.4/2  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  
แมลงสตัว์กดัตอ่ย  และการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
 

4.  สาระสาํคัญ 
 การดําเนินชีวิตในปัจจุบันอาจได้รับอนัตรายจากการเกิดอบุัติเหตโุดยได้รับบาดเจ็บ  
จึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเพือช่วยตนเองและบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาได้  
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้ ครังที 3  เรือง ความหมายการปฐมพยาบาลและการปฐม
พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา (เวลาเรียน 1  ชวัโมง) 
 1. นําเข้าสู่บทเรียน 
                ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ บทบาทสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียน
ทราบครูนํารูปภาพเกียวกบั การปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
มาให้นกัเรียนดแูละร่วมกนัสนทนาเพือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทราบถึงปัญหาเกียวกับวิธีการ
ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา ทีผิดขนัตอนนําไปสูค่วามพิการได้ 
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 2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
                2.1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา   
   2.1.1 มอบหมายให้นกัเรียนศึกษารายละเอียดเกียวกับความหมายของการ
ปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ดงัรายละเอียดในใบความรู้ที 3 
เรือง ความหมายการปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
   2.1.2 นักเรียนสอบถามในประเด็นทีสงสยัและสนใจ เพือสร้างเสริมความ
มนัใจในการปฏิบตัิกิจกรรมโดยนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในคําถามซึงครูเป็นผู้การกระตุ้น
ให้นกัเรียนสามารถคิดและตอบคําถามได้ 

                   - นกัเรียนมีความรู้เรืองปฐมพยาลเบืองต้นหรือไม ่
                   - นกัเรียนเคยได้รับบาดเจ็บจาการเลน่กีฬาหรือไม่ 
                   - ถ้านกัเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลควรปฏิบตัิตนอย่างไร 
                   - ถ้านกัเรียนไมร่ักษาและปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บอย่างถกูต้อง 

จะมีผลอย่างไร 
    2.1.3 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บจาการเรียนกีฬาและการ

ปฐมพยาบาลทีมกัเกิดขนึกับนักเรียน เช่น การวิงแล้วหกล้ม การเป็นลม เลือดกําเดาไหล ซึงมกั
เกิดขนึได้ง่ายในเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

    2.1.4 นักเรียนนําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา หรือวิเคราะห์
สาเหตทีุเกิดการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬาและวิธีการปฐมพยาบาลเบืองต้นได้ 
  2.2 วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 
                นกัเรียนแตล่ะกลุม่วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึจากการการปฐมพยาบาลและการ
บาดเจ็บจากการเลน่กีฬาซึงเป็นการรักษาเบืองต้นเพือไมใ่ห้ผู้ป่วยได้รับอนัตรายจาการบาดเจ็บที
เกิดขนึโดยนกัเรียนช่วยกนัตอบคําถาม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการวิเคราะห์
ปัญหา เช่น  
                 - การปฐมพยาบาลเบืองต้นโดยไมถ่กูวิธีสง่ผลตอ่ผู้ป่วยอย่างไร 
                 - เพราะอะไรจึงต้องมีการปฐมพยาบาล 
                 - ถ้าไมป่ฐมพยาบาลจะมีผลอย่างไร 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
               นักเรียนทุกกลุ่มกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพือป้องกันและปฐมพยาบาลผู้ ที
ได้รับบาดเจ็บจากการเลน่กีฬาซึงช่วยให้อาการบาดเจ็บน้อยลงได้ โดยครูใช้คําถามในการกระตุ้น
นกัเรียน ดงันี 
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                - การปฐมพยาบาลควรปฏิบตัิอย่างไรเพือช่วยชีวิตได้ 
                - เมือบาดเจ็บจากการเลน่กีฬาควรปฏิบตัิตนอย่างไร 
 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
               4.1 นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาหาความรู้จากใบงานที 3   เอกสาร  หนังสือเรียน 
เกียวกบัความหมายการปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
จากการเลน่กีฬา     
                 -  นกัเรียนมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไร 
                 - นกัเรียนมีวิธีการใดบ้างเพือช่วยผู้บาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
                4.2 นกัเรียนทกุกลุม่นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าชนัเรียน 
   5. สรุปผล/ประเมินผล 
                       ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล/ประเมินผลการแก้ปัญหาการปฐมพยาบาลและ  
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬาซึงสามารถนําไปใช้ได้จริงในเหตกุารณ์ปัจจบุนัโดย
สรุปความรู้และวิธีการดําเนินการในการปฐมพยาบาลเป็นขนัตอนอย่างถกูต้อง 
 

สือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพการปฐมพยาบาลเบืองต้นผู้บาดเจ็บจากการเลน่กีฬา 
 2. ใบความรู้ที 3 
 3. ใบงานที 3 
 4. เอกสารตา่ง ๆ/หนงัสือเรียน 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 วธีิการวดั 
              1. ผลการศกึษาจากใบความรู้ 
                 2.  ผลการทดสอบความรู้จากใบงานที 3 
                 3. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ 
 เครืองมือวัด 

 1. แบบทดสอบประเมินผลหลงัเรียน 
 2. แบบประเมนิใบงานที 3 
 3. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
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บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลการการจดัการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.  ปัญหา/อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3.  แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชือ........................................................ผู้สอน 
                                                                                 (ว่าทีเรือตรี ทรงธรรม   พลบัพลา) 
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 1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
                 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีนกัเรียนสงสยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2.  วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

             วิเคราะห์ปัญหาเพือนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                 รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 5. สรุปผล/ประเมินผล   
                    สรุปผล/ประเมินผลจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  ปัญหาทีนกัเรียนต้องการเน้นเพือนําไปสู้การแก้ไขจริง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที 3 
เรือง ความหมายการปฐมพยาบาลและวธีิปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

 
               การปฐมพยาบาล  หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบืองต้นเมือเกิดการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บเพือช่วยลดหรือบรรเทาอาการ ก่อนทีผู้ ป่วยหรือผู้ บาดเจ็บจะได้รับการรักษาจาก
บคุคลากรทางการแพทย์เพือไมใ่ห้ผู้ป่วยได้รับอนัตรายมากกวา่นี 
 การปฐมพยาบาลมีความสาํคัญ ดังนี 
 1.เพือบรรเทาความเจ็บปวด และช่วยให้ร่างกายหายเป็นปกติเร็วขนึ 
               2. เพือลดความรุนแรงทีเกิดจากการบาดเจ็บ 
               3. เพือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความพิการในภายหลงั 
               4. เพือช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยได้ 
 

การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
              การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย เป็นสิงจําเป็นในชีวิตประจําวันเพราะจะช่วยให้
ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์และมีสขุภาพดีขนึได้ แตถ้่ามีการปฏิบตัิทีไม่ถูกต้อง ขาดความระมดัระวงั
ก็อาจเกิดการบาดเจ็บและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน ดังนนั การมีความรู้ ความเข้าใจ   
เจตคติ และการปฏิบัติทีถูกต้องต่อการบาดเจ็บทีเกิดขึนจากการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย         
จะช่วยให้การบาดเจ็บหายเร็วขนึและสามารถกลบัไปเลน่กีฬานนั ๆ ได้อีกด้วยความปลอดภยั 
  1. ข้อแพลง  เกิดจากการเคลือนไหวของข้อต่อเกินมมุปกติ ทําให้เกิดการฉีกขาด
ของเอน็ยึดข้อตอ่ รวมถึงปลอกหุ้มข้อตอ่ฉีกขาดด้วย มกัพบทีข้อเท้า ข้อมือ ข้อนิวมือ 
              การปฐมพยาบาลข้อแพลง ทาํดังนี 
                1. ให้ข้อตอ่ทีบาดเจ็บอยู่นิง ๆ และหนนุให้สงู 
                2. ใช้ความเย็น หรือนําแขง็ประคบ ครงัละ 20-30 นาที วนัละ 2-3 ครงั 
                3. ใช้ผ้ายืด (elastic bandage) พันรอบข้อเพือจํากัดการเคลือนไหว ถ้ามีการ
บาดเจ็บรุนแรงให้นําสง่แพทย์เพือทําการรักษา 
                4. ยกข้อทีบาดเจ็บให้สงูกวา่ระดบัหวัใจ โดยเฉพาะเวลานอน 
                5. หลงั 24-48 ชวัโมงไปแล้วให้ใช้ความร้อนประคบ 
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 2.  การเป็นลม 
                ขณะออกกําลงักายหรือเล่นกีฬากลางแจ้งผู้ เล่นหักโหมมากเกินไปอาจส่งผลให้
เป็นลมได้ 
                 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม 
                1. ให้นําผู้ป่วยมาพกับริเวณทีโลง่หรือใต้ต้นไม้ซึงมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
                2. จดัท่านอนผู้ป่วยให้นอนหงายราบกบัพืนแล้วคลายเสือผ้าให้หลวม 
                   3. นําผ้าชบุนําเย็นเช็ดบริเวณใบหน้า แขน ขา และลําตวั เพือระบายความร้อน 
                 4. เมือผู้ป่วยรู้สกึตวั ให้นํานําดืมหรือเครืองดืมอุน่ ๆ เพือให้ผู้ป่วยรู้สกึสบายขนึ 
 3. การเป็นตะคริว 
               เกิดจากการเกร็งตวัชวัคราวของกล้ามเนือ  ทําให้กล้ามเนือมดันนัแข็งเกร็งและมี
อาการปวดจะเกิดขนึเป็นระยะเวลาไม่นานก็จะหายไปเอง แต่อาจเกิดเป็นซําทีเดิมอีกก็ได้ ใน
บางครังกล้ามเนืออาจเป็นตะคริวพร้อมๆกนัหลายๆมดัก็ได้ เกิดจากหลายสาเหตเุช่น ร่างกายขาด
เกลือแร่ ฝึกซ้อมนานเกินไป สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม รวมทังการใช้ผ้ายืดรัดบนกล้ามเนือ
คอ่นข้างแน่นทําให้เลือดไหลเวียนไมด่ี 
              การปฐมพยาบาลเป็นตะคริว                
                1. ให้หยดุออกกําลงักายในทันที ให้ค่อยๆ เหยียดกล้ามเนือทีเป็นตะคริวอย่าง   
ช้า ๆ  
                2. ใช้ความร้อนประคบเพือกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปยงับริเวณนนัมากขนึ 
                3. ให้ผู้ป่วยดืมนําหรือเกลือแร่เพือช่วยให้กล้ามเนือทีเป็นตะคริวคลายตวัเร็วขนึ 
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เฉลยใบงานที 3 
ความหมายการปฐมพยาบาลและวธีิปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

 
คาํสัง  นกัเรียนจงอธิบายขนัตอนการปฐมพยาบาลจากการบาดเจ็บจาการเลน่กีฬาตามที 
 กําหนดอย่างละเอียด 
          1. ข้อแพลง   
          2. การเป็นลม 
          3. การเป็นตะคริว 
 

การปฐมพยาบาล ข้อแพลง   
  ขนัตอนการปฏิบตั ิ
               1. ให้ข้อตอ่ทีบาดเจ็บอยู่นิงๆ และหนนุให้สงู 
               2. ใช้ความเย็น หรือนําแขง็ประคบ ครงัละ 20-30 นาที วนัละ 2-3 ครงั 
               3. ใช้ผ้ายืด (elastic bandage) พันรอบข้อเพือจํากัดการเคลือนไหว ถ้ามีการ
บาดเจ็บรุนแรงให้นําสง่แพทย์เพือทําการรักษา 
               4. ยกข้อทีบาดเจ็บให้สงูกวา่ระดบัหวัใจ โดยเฉพาะเวลานอน 
               5. หลงั 24-48 ชวัโมงไปแล้วให้ใช้ความร้อนประคบ 
 

การปฐมพยาบาล การเป็นลม 
 ขนัตอนการปฏิบตัิ  
               1. ให้นําผู้ป่วยมาพกับริเวณทีโลง่หรือใต้ต้นไม้ซึงมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
               2. จดัท่านอนผู้ป่วยให้นอนหงายราบกบัพืนแล้วคลายเสือผ้าให้หลวม 
               3. นําผ้าชบุนําเย็นเช็ดบริเวณใบหน้า แขน ขา และลําตวั เพือระบายความร้อน 
               4. เมือผู้ป่วยรู้สกึตวั ให้นํานําดืมหรือเครืองดืมอุน่ ๆ เพือให้ผู้ป่วยรู้สกึสบายขนึ 
 

การปฐมพยาบาล การเป็นตะคริว 
 ขนัตอนการปฏิบตัิ  
               1. ให้หยดุออกกําลงักายในทนัที ให้คอ่ย ๆ เหยียดกล้ามเนือทีเป็นตะคริวอย่างช้า ๆ  
               2. ใช้ความร้อนประคบเพือกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปยงับริเวณนนัมากขนึ 
               3. ให้ผู้ป่วยดืมนําหรือเกลือแร่เพือช่วยให้กล้ามเนือทีเป็นตะคริวคลายตวัเร็วขนึ 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา              ชนัประถมศกึษาปีที  4        
หน่วยการเรียนรู้ที 4  เรือง   ความปลอดภยัในชีวิต          เวลาเรียนทงัหมด     6   ชวัโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  เรืองการปฐมพยาบาลผู้ใช้ยาผดิและถกูสตัว์มีพิษกดัตอ่ย 
เวลาเรียน   1  ชวัโมง                                                                  
สปัดาห์ที 4                     วนัที                        เดือน                                            พ.ศ. 2553 
.............................................................................................................................................. 
 
1.  สาระที 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้  พ  5.1 
 ป้องกนัและหลกีเลยีงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงตอ่สขุภาพ  อบุตัิเหต ุ การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

3.  ตัวชวีัด 
 พ 5.1  ป.4/2  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคม ี 
แมลงสตัว์กดัตอ่ย  และการบาดเจบ็จากการเลน่กีฬา 
 
4.  สาระสาํคัญ 
   การดําเนินชีวิตในปัจจุบันอาจได้รับอนัตรายจากการใช้ยาผิดและได้รับบาดเจ็บจาก
สตัว์มีพิษจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิดเพือช่วยตนเองและบรรเทาอาการ
บาดเจ็บจากการถกูสตัว์มีพิษกดัหรือตอ่ยได้ 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้ ครังที 4  เรือง การปฐมพยาบาลผู้ใช้ยาผิด  ถูกสัตว์มีพิษ
กัดต่อย (เวลาเรียน 1  ชวัโมง) 
 1. นําเข้าสู่บทเรียน 
                   ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ บทบาทสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียน
ทราบครูนํารูปภาพขนัตอนเกียวกับ การปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย  มาให้
นกัเรียนดแูละร่วมกันสนทนาเพือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทราบถึงปัญหาเกียวกับวิธีการปฐม
พยาบาลเพือป้องกนัอนัตรายทีเกิดขนึในชีวิตได้ 
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  2. กิจกรรมการเรียนรู้ 
              2.1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา   
                 2.1.1 ครูมอบหมายให้นกัเรียนศกึษารายละเอียดเกียวกับการปฐมพยาบาล
ผู้ใช้ยาผิด ถกูสตัว์มีพิษกดั ตอ่ย ดงัรายละเอียดในใบความรู้ที 4 เรือง การปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด    
ถกูสตัว์มีพิษกดั ตอ่ย 
   2.1.2  ครูนํารูปภาพการปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด  ถูกสตัว์มีพิษกัด ต่อย และ
สาธิต การปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด  ถูกสตัว์มีพิษกัด ต่อย ตามลําดบัและเลือกตวัแทนนักเรียน
ออกมาสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ใช้ยาผิด ถกูสตัว์มีพิษกดั ต่อย ส่วนนักเรียนคนอืน ๆ ในชนัเรียน
ให้ปฏิบตัิตามและจบัคู่ผลดัเปลียนกันฝึกการปฐมพยาบาลจนเกิดความชํานาญและให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาทีเกิดขนึจาการปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด ถูกสตัว์มีพิษ    
กดั ตอ่ย  ครูคอยกระตุ้นคําถามดงันี 
                   - สาเหตกุารใช้ยาผิดเกิดจากอะไร 
                   - เพราะเหตใุดจึงถกูสตัว์กดั งกูดั 
                   - ถ้าไมป่ฐมพยาบาลผู้ป่วยจะเกิดผลอย่างไร 
                 2.1.3 นักเรียนกําหนดสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาทีเกิดขนึเกียวกับ
การปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย หากปฐมพยาบาลผิดวิธีหรือผิดขนัตอนอาจ
สง่ผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 
                2.2 วเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 
                 นักเรียนสอบถามในประเด็นทีสงสัยและสนใจซึงนักเรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ยาผิด สัตว์มีพิษกัด ต่อย ซึงนําไปสู่การแก้ปัญหาทีถูกต้องเหมาะสม โดยครูตงั
คําถามเพือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความกระจ่างขนึ ดงันี 
                 - การใช้ยาผิดเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง 
                 - มีวิธีการป้องกนัอย่างไรเพือไมใ่ห้ถกูงกูดั หรือสตัว์มีพิษตอ่ย 
                3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
             นกัเรียนทกุกลุม่ระดมความคิดเรืองการปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด ถูกสตัว์มีพิษกัด
ตอ่ยกบัเพือน ๆ  เพือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึโดยให้นกัเรียนเขียนวิธีการแก้ปัญหาเป็น
ขนัตอนซึงขนัตอนนีครูคอยกระตุ้นคําถาม  แนะนํา  ให้ความช่วยเหลือด้านคําปรึกษาแก่นักเรียน 
ดงันี         
               - นกัเรียนมีขนัตอนการปฐมพยาบาลผู้ใช้ยาผิดอย่างไร 
                -  นกัเรียนสามารถปฐมพยาบาลผู้ถกูสตัว์มีพิษกดั งกูดั แมลงตอ่ยได้หรือไม่ 
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               4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                4.1 นกัเรียนรวบรวมข้อมลูเกียวกับการปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด ถูกสตัว์มีพิษกัด
ตอ่ยจากใบงานที 4  หนงัสือพิมพ์  เอกสารตา่งๆพร้อมเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทีถกูต้อง 
                4.2. ให้นกัเรียนทําใบงานที 4  เรือง การปฐมพยาบาลผู้ใช้ยาผิด  ถูกสตัว์มีพิษกัด 
ตอ่ย                                              
              4.3  นกัเรียนทกุกลุม่นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าชนัเรียน 
 5. สรุปผล/ประเมินผล 
                นักเรียนทุกกลุ่มออกมานําเสนอและสรุปผล /ประเมินผลการแก้ไขปัญหาแล้ว
ร่วมกันสรุปสาระสําคญัเรือง การปฐมพยาบาลผู้ ใช้ยาผิด  ถูกสตัว์มีพิษกัดต่อย   ซึงแต่ละกลุ่ม
กําหนดปัญหาทีต้องการเน้นและวิธีการีแก้ปัญหาทีเกิดขนึแตกตา่งกนัได้ 
 

สือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพการปฐมพยาบาลผู้ใช้ยาผิด ถกูสตัว์มีพิษกดัตอ่ย 
 2. ใบความรู้ที 4 
 3. ใบงานที 4 
 4. เอกสารตา่ง ๆ/หนงัสือพิมพ์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 
 วธีิการวดั 
               1. ผลการศกึษาจากใบความรู้ 
               2. ผลการทดสอบความรู้จากใบงานที 4 
               3. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ 
  เครืองมือวัด 
            1. แบบทดสอบประเมินผลหลงัเรียน 
               2. แบบประเมนิใบงานที 4 
               3. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
 

บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลกาจดัการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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2.  ปัญหา/อปุสรรค 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3.  แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชือ........................................................ผู้สอน 
                                                                                 (ว่าทีเรือตรี ทรงธรรม   พลบัพลา) 
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 1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
              นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีนกัเรียนสงสยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2.  วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

             วิเคราะห์ปัญหาเพือนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                 รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 5. สรุปผล/ประเมินผล   
  สรุปผล/ประเมินผลจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  ปัญหาทีนกัเรียนต้องการเน้นเพือนําไปสู้การแก้ไขจริง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที 4 
เรือง การปฐมพยาบาลเมือได้รับอันตรายจากการใช้ยาผดิ สารเคมี  สัตว์มีพษิกัดต่อย 

 
สาเหตุสาํคัญของการใช้ยาผดิ 
  ผลจากการใช้ยาผิดมีหลายสาเหต ุดงันี 
               1. นกัเรียนรับประทานยาทีหมดอาย ุ
               2. นกัเรียนหยิบยามารับประทานเองโดยไมอ่านฉลากและวิธีรับประทานยา 
               3. นกัเรียนใช้ยาไมถ่กูประเภท เชน่ นํายาทีใช้รักษาภายนอกมารับประทาน 
               4. นกัเรียนหยิบยาของผู้ปกครองมารับประทาน 
 

ลักษณะอาการของผู้ใช้ยาผดิ 
 การรับประทานยาผิดมีผลทําให้เกิดอาการแพ้ยาได้หลายลกัษณะ ดงันี 
               1. มีอาการปวดท้อง คลืนไส้  หรืออาเจียน  
               2. มีอาการเป็นผืนคนั เป็นผืนนนูแดงตามตวั 
               3. มีความดนัโลหิตตําหวัใจเต้นเร็ว 
               4. มีอาการหอบ ผู้ป่วยหายใจลําบาก 
               5. มีอาการเป็นไข้ ออ่นเพลีย ปวดเมือยตามเนือตวั 
 

การปฐมพยาบาลเมือผู้ป่วยรับประทานยาผดิ 
               1. ดืมนมหรือนําเย็น 4-5แก้วหรือกลืนไขไ่ก่ดิบ 5 ฟอง ช่วยดดูซึมพิษได้ 
               2. ให้ใช้นิวล้วงคอให้ยาออกมามากทีสดุ 
               3. รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพือรักษาได้ถกูต้อง 
 

การปฐมพยาบาลเมือได้รับอันตรายจากสารพษิและสารเคมี 
 ผลิตภณัฑ์สารเคมีทีใช้ภายในบ้านมีอนัตราย โดยอย่างน้อยมีคณุสมบัติข้อใดข้อดงันี 
เป็นพิษ กดักร่อน ติดไฟได้ หรือทําปฏิกิริยาทีรุนแรงได้ ผลิตภณัฑ์ทีมีสารเคมีทีเป็นอนัตรายเป็น
สว่นประกอบ ได้แก่ นํายาทําความสะอาดทวัไป ยาฆ่าแมลง 
 ความปลอดภัยขณะใช้สารเคมี 
     1.  เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทีไมเ่ป็นพิษแทน 
      2.  อา่นฉลากและปฏิบตัิตามวิธีการใช้ทกุครัง 
      3.  สวมถงุมือและเสือคลมุทกุครัง เพือลดอนัตรายได้โดยการสมัผสัตอ่ผิวหนงั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



175 

             4.  หยดุใช้ผลิตภณัฑ์ทนัทีถ้ารู้สกึวิงเวียน ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน หรือปวดศีรษะ 
             5. พบแพทย์ทนัทีถ้าสงสยัวา่ได้รับสารพิษหรือได้รับอนัตรายเมือสมัผสักบัสารเคมี 
 

การปฐมพยาบาล  
               1. มองหาภาชนะบรรจยุาพิษทีตกอยู่ใกล้ผู้ป่วย นําไปโรงพยาบาลด้วย  
               2. สงัเกตรอยไหม้บริเวณริมฝีปากและปากและเรียกรถพยาบาล  
               3. ดืมนํามาก ๆ (โดยให้จิบทีละน้อย) หรือนําสะอาด   
               4. ห้ามทําให้อาเจียน ถ้าผู้ ป่วยหมดสติ ห้ามกรอกนําหรือของเหลวเข้าปากผู้ ป่วย    
ถ้าหยดุหายใจให้รีบช่วยหายใจ แล้วรีบนําสง่โรงพยาบาล 
 

การปฐมพยาบาลเมือถูกสัตว์มีพษิหรือแมลงกัดต่อย     
              งูกัด  
               ลกัษณะอาการ  เมือนักเรียนถูกงูกัดบริเวณทีโดนกัดจะมีรอยเขียว 2 เขียว หากไม่มี
รอยเขยีวงมูกัเป็นงทีูไมม่ีพิษ โดยมกัพบว่างูทีกัดมกัเป็นงูเห่าซึงมีพิษแรงซึงมีผลกระทบต่อระบบ
ประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการออ่นเพลีย เดินไมไ่หว กลืนนําลายลําบากและหายใจไมส่ะดวก 
               การปฐมพยาบาลผู้ทีถูกงูกัด 

 1. ดรูอยแผล ถ้าเป็นงพิูษจะมีรอยเขียว  
 2. ใช้เชือกรัดหรือยาง หรือเขม็ขดัรัดเหนือแผลให้แน่นพอควร  
 3. ให้นอนนิง ๆ คอยปลอบใจ  
 4. ห้ามดืมสรุา ยาดองเหล้า ยากลอ่มประสาท  
 5. ถ้าหยดุหายใจให้ช่วยหายใจทนัที  
 6. ควรนํางไูปพบแพทย์ด้วย  

 สุนัขกัด 
               สนุขัเป็นสตัว์ทีมีความผกูพนักบัมนษุย์มาช้านานหากเราถกูสนุขักดั การช่วยเหลือ คือ
ควรล้างแผลด้วยนําสะอาด เพือล้างนําลายของสนุขัออกจากบาดแผลแล้วจึงใสย่า  ให้รับประทาน
ยาแก้ปวดและควรฉีดยากนัโรคบาดทะยกัด้วย ถ้าสงสยัว่าสนุัขเป็นบ้าหรือไม่ควรขงัเพือดอูาการ
อย่างน้อย 5-10วนั  
    ข้อควรปฏิบัติเมือถูกสุนัขบ้ากัด 
 1. ถ้าเลือดออก ห้ามเลือดทนัที (ด้วยผ้าก็อซหรือบีบแผล)  
 2. ล้างแผลด้วยนําสะอาดหรือนําสบู่ ปิดด้วยผ้าก็อซสะอาด  
 3. รีบไปพบแพทย์ เพือฉีดวคัซีน โรคพิษสนุขับ้า 
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แมลงสัตว์กัดต่อย 
              แมลงมีหลายชนิดบางชนิดมีพิษ และบางชนิดมีอนัตรายต่อมนุษย์ เช่น แมงป่อง ผงึ  
ตอ่ แตน  ซึงสตัว์มีพิษเหลา่นีกดัตอ่ย จะทําให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้ 
              ลักษณะอาการ มีอาการ ปวด บวม คัน เจบ็บริเวณทีถูกต่อยหรือกัด 
 วธีิปฐมพยาบาลแมลงสัตว์กัดต่อย 
 1. ถ้าถกูตอ่ยหลายตวั หรือตอ่ยบริเวณหน้า ให้รีบไปพบแพทย์  
 2. พยายามถอนเหลก็ไน (โดยใช้หลอดกาแฟเลก็ ๆ แข็ง ๆ หรือปากกาครอบแล้วกด
ให้เหลก็ในโผล ่แล้วดงึเหลก็ไนออก)  
 3. ใช้ยาแก้แพ้ทา หรือราดด้วยนําโซดา หรือประคบด้วยนําแข็ง (ปกติอาการบวมจะ
ลดลงใน 1 วนัถ้าไมล่ดให้พบแพทย์)  
 4. ถ้ามีอาการปวด กินยาแก้ปวด (พาราเซตามอล)  
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เฉลยใบงานที 4 
เรืองการปฐมพยาบาลเมือได้รับอันตรายจากการใช้ยาผดิ สารเคมี  สัตว์มีพษิกัดต่อย 

 
คาํสัง  นกัเรียนจงอธิบายวิธีการปฐมพยาบาลตามขนัตอนทีกําหนดให้อย่างละเอียด 
               1. การปฐมพยาบาลเมือผู้ป่วยรับประทานยาผิด 
               2. การปฐมพยาบาลเมือได้รับอนัตรายจากสารพิษและสารเคมี 
               3. การปฐมพยาบาลผู้ทีถกูงกูดั 
              4 การปฐมพยาบาลแมลงสตัว์กดัตอ่ย 
 

การปฐมพยาบาลเมือผู้ป่วยรับประทานยาผดิ 
 วิธีการปฐมพยาบาลมีขนัตอนดงันี 
               1. ดืมนมหรือนําเย็น 4-5แก้ว หรือกลืนไขไ่ก่ดิบ 5 ฟอง ช่วยดดูซึมพิษได้ 
               2. ให้ใช้นิวล้วงคอให้ยาออกมามากทีสดุ 
               3. รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพือรักษาได้ถกูต้อง 
 

การปฐมพยาบาลเมือได้รับอันตรายจากสารพษิและสารเคมี 
 วิธีการปฐมพยาบาลมีขนัตอนดงันี 
               1. มองหาภาชนะบรรจยุาพิษทีตกอยู่ใกล้ผู้ป่วย นําไปโรงพยาบาลด้วย  
               2. สงัเกตรอยไหม้บริเวณริมฝีปากและปากและเรียกรถพยาบาล  
               3. ดืมนํามาก ๆ (โดยให้จิบทีละน้อย) หรือนําสะอาด   
               4. ห้ามทําให้อาเจียน ถ้าผู้ ป่วยหมดสติ ห้ามกรอกนําหรือของเหลวเข้าปากผู้ ป่วย    
ถ้าหยดุ 
 

การปฐมพยาบาลผู้ทีถูกงูกัด 
 วิธีการปฐมพยาบาลมีขนัตอนดงันี 

 1. ดรูอยแผล ถ้าเป็นงพิูษจะมีรอยเขียว  
 2. ใช้เชือกรัดหรือยาง หรือเขม็ขดัรัดเหนือแผลให้แน่นพอควร  
 3. ให้นอนนิง ๆ คอยปลอบใจ  
 4. ห้ามดืมสรุา ยาดองเหล้า ยากลอ่มประสาท  
 5. ถ้าหยดุหายใจให้ช่วยหายใจทนัที  
 6. ควรนํางไูปพบแพทย์ด้วย  
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การปฐมพยาบาลแมลงสัตว์กัดต่อย 
 วิธีการปฐมพยาบาลมีขนัตอนดงันี 
               1. ถ้าถกูตอ่ยหลายตวั หรือตอ่ยบริเวณหน้า ให้รีบไปพบแพทย์  
               2. พยายามถอนเหลก็ไน (โดยใช้หลอดกาแฟเลก็ ๆ แข็ง ๆ หรือปากกาครอบแล้วกด
ให้เหลก็ในโผล ่แล้วดงึเหลก็ไนออก)  
               3. ใช้ยาแก้แพ้ทา หรือราดด้วยนําโซดา หรือประคบด้วยนําแข็ง (ปกติอาการบวมจะ
ลดลงใน 1 วนัถ้าไมล่ดให้พบแพทย์)  
               4. ถ้ามีอาการปวด กินยาแก้ปวด (พาราเซตามอล)  
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา              ชนัประถมศกึษาปีที  4       
หน่วยการเรียนรู้ที 4  เรือง   ความปลอดภยัในชีวิต     เวลาเรียนทงัหมด       6   ชวัโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง     ความหมายของบหุรีและโทษของบหุรี      เวลาเรียน  1 ชวัโมง                           
สปัดาห์ที 5                     วนัที                              เดือน                                       พ.ศ. 2553 
.............................................................................................................................................. 
 
1.  สาระที 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้  พ  5.1 
 ป้องกนัและหลกีเลยีงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงตอ่สขุภาพ  อบุตัิเหต ุ การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

3.  ตัวชวีัด 
 พ 5.1  ป.4/3  วิเคราะห์ผลเสียของการสบูบหุรีและการดืมสรุา  ทีมีตอ่สขุภาพและ
การป้องกนั 
 

4.  สาระสาํคัญ 
 อนัตรายจากสารเสพติดโดยเฉพาะบหุรีได้ขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มต่าง ๆ ทุกเพศ
ทกุวยัโดยเฉพาะเดก็วยัเรียนดงันนัจึงควรเรียนรู้เกียวกบัโทษของบหุรีเพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถป้องกนัตนเองให้ปลอดภยัจากบหุรีได้ 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้ ครังที 5  เรือง  ความหมายของบุหรีและโทษของบุหรี  
(เวลาเรียน 1 ชวัโมง) 
 1. นําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ บทบาทสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียน
ทราบครูนําเสนอสถานการณ์ เกียวกับบุหรีและโทษของการสบูบุหรีมาให้นักเรียนดแูละร่วมกัน
สนทนาเพือเป็นการกระตุ้ นให้นักเรียนทราบถึงปัญหาเกียวกับโทษของบุหรีต่อตนเองและ
ครอบครัว 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 
                2.1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา   
                    2.1.1 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกียวกับความหมายของ
บหุรีและโทษของบหุรี ดงัรายละเอียดในใบความรู้ที 5  เรือง ความหมายของบหุรีและโทษของบหุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



180 

โดยให้นักเรียนระบุถึงปัญหาของการสบูบุหรีและโทษของบุหรีซึงครูตงัประเด็นคําถามเป็นการ
กระตุ้นนกัเรียนให้เข้าใจถึงปัญหาทีเกิดขนึ ดงันี 
                  - การสบูบหุรีมีผลตอ่ร่างกายอย่างไร 
                  - การสบูบหุรีมีผลตอ่ครอบครัวอย่างไร 
                  - สาเหตกุารสบูบหุรีเกิดจากอะไร 
   2.1.2 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาเกียวกบัการสบูบหุรีทีเพิมขนึในทกุปีและ
โทษของบุหรีทีส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และ สังคม ซึงผู้ รับควันบุหรีมักเป็นคนใน
ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด  ครูใช้คําถามกระตุ้นเพือให้นกัเรียนเข้าใจถึงปัญหาเกียวกบัโทษของบหุรี 
                   - การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดสาเหตเุกิดจากอะไร 
                   - ครอบครัวของนกัเรียนมีผู้สบูบหุรีหรือไม่ 
   2.1.3 นกัเรียนนําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีเกิดขนึจริงภายใน
ครอบครัวหรือชมุชนเพือนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาต่อตนเองและครอบครัวมีการเสนอความคิดเห็น
แลกเปลียนความรู้ภายในห้องเรียนครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความกระจ่างจากปัญหาที
เกิดขนึ 
   2.1.4 นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึเกียวกบัพิษภยัของบุหรีต่อคนใกล้ชิด
หรือภายในครอบครัวซึงสง่ผลตอ่สขุภาพได้ 
  2.2 วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 
                 นกัเรียนศึกษาความรู้เรือง บุหรี จาก VCD โดยครูสอดแทรกความรู้เพิมเติม
เพือให้นักเรียนเข้าใจปัญหาทีเกิดขนึจริงสู่การแก้ปัญหาทีเหมาะสมซึงขนัตอนนีครูคอยกระตุ้น
คําถามนกัเรียนเกียวกบัโทษของบหุรี ดงันี 
                 -สาเหตขุองการทําให้คนสบูบหุรี 
                 -ผลเสียจากการสบูบหุรีมีอะไรบ้าง 
                 -นกัเรียนมีวิธีป้องกนัตนเองอย่างไร 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                3.1 ให้นกัเรียนสอบถามในประเดน็ทีสงสยัและสนใจเพือสร้างเสริมความมนัใจใน
การปฏิบตัิกิจกรรมโดยกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา สูก่ารปฏิบตัิได้จริง 
                3.2 ให้นกัเรียนทกุกลุ่มนําเรืองโทษของบุหรี มาปรึกษาแลกเปลียนความคิดเห็น
เพือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยครูเป็นผู้ตงัคําถามเพือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนดงันี 
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                 - นกัเรียนควรอยูใ่กล้ชิดผู้สบูบหุรีหรือไม ่
                 - นกัเรียนมีวิธีป้องกนัจากผู้สบูบหุรีอย่างไร 
                 - เมือนกัเรียนเห็นเพือนสบูบหุรีควรปฏิบตัิตนอย่างไร 
 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
  4.1 นกัเรียนร่วมกนัรวบรวมข้อมลูเกียวกับบุหรีและโทษของบุหรีจากใบความรู้ที  
5 เอกสาร หรือหนงัสือพิมพ์ เพือเป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหาเกียวกับการสบูบุหรี โดยครูเป็นผู้ ให้
คําปรึกษา  แนะนํา  ชีแนะ เพือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและมีความมันใจ ซึงขนัตอนนีครูคอย
กระตุ้นโดยใช้คําถาม ดงันี     
                 - นกัเรียนมีวิธีป้องกนัตนเองอย่างไร 
                 - เมือนกัเรียนถกูชวนให้สบูบหุรีควรปฏิบตัิอย่างไร 
                4.2 ให้นกัเรียนทําใบงานที 5  เรือง ความหมายของบหุรีและโทษของบหุรี 
                4.3  นกัเรียนนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาการสบูบหุรีหน้าชนัเรียน 
 5. สรุปผล/ประเมินผล 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล/ประเมินผลการแก้ไขปัญหาสาระสําคัญ เรือง 
ความหมายของบหุรีและโทษของบหุรี ตามขนัตอนทีกําหนดภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มซึงช่วยพัฒนา
ตนเองและเพือน ๆ กลุ่มอืนได้ ซึงแต่ละกลุ่มเลือกปัญหาทีต้องการเน้นหรือวิธีการแก้ไขทีเกิดขนึ
แตกตา่งกนั 
 

สือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ที 5 
 2. ใบงานที 5 
 3. เอกสารตา่ง ๆ/หนงัสือพิมพ์ 

              4. VCD เรือง ความหมายของบหุรีและโทษของบหุรี   
 

การวดัผลและประเมินผล 
 วธีิการวดั 
               1. ผลการศกึษาจากใบความรู้ 
 2.  ผลการทดสอบความรู้จากใบงานที 5 
               3. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ 
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 เครืองมือวัด 
              1. แบบทดสอบประเมินผลหลงัเรียน 
                 2. แบบประเมนิใบงานที 5 
                 3. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
 

บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลการการจดัการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.  ปัญหา/อปุสรรค 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.  แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

 
ลงชือ........................................................ผู้สอน 

                                                                                  (วา่ทีเรือตรี ทรงธรรม   พลบัพลา) 
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 1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
              นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีนกัเรียนสงสยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2. วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

             วิเคราะห์ปัญหาเพือนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                 รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 5. สรุปผล/ประเมินผล   
                    สรุปผล/ประเมินผลจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
    ปัญหาทีนกัเรียนต้องการเน้นเพือนําไปสู้การแก้ไขจริง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที 5 
ความหมายของบุหรีและโทษของบุหรี 

 
           การป้องกนัผลกระทบจากควนับหุรีมือสอง ซึงจะเป็นการป้องกันเด็กเจ็บป่วยจากโรค
ดงักลา่วก็คือการทําให้บ้านเป็นเขตปลอดบหุรีและการทีสตรีมีครรภ์และเดก็เลก็ต้องหลีกเลียงจาก 
การสมัผสัสดูดมควนับหุรีในสถานทีใดก็ตามทีมีผู้สบูบหุรี 
 

บุหรี  
              มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ (ขนาดปกติจะมีความยาวสัน
กว่า 120 มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสบูบดหรือซอย
บรรจภุายในห่อกระดาษ ปลายด้านหนึงเป็นปลายเปิดสําหรับจดุไฟ และอีกด้านหนึงจะมีตวักรอง 
ไว้สําหรับใช้ปากสดูควนั คํานีปกติจะใช้หมายถึงเฉพาะทีบรรจใุบยาสบูภายใน  
 

สารเคมีในบุหรี 
               ไส้บหุรีนนั ทําจากใบยาสบูตากแห้ง นําไปผา่นกระบวนการทางเคมี และมีการเพิมสาร
อืน ๆ ควนับหุรีประกอบด้วยสารเคมีมากกวา่ 4,000 ชนิด ซึงในจํานวนนนัมีสารเคมีจํานวนมากที
เป็นสารพิษ สารทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางพันธุกรรม (en:mutagenic) และสารก่อมะเร็ง
(en:carcinogen)สารเคมีทีเป็นองค์ประกอบ ได้แก่อะซีโตน (acetone) แอมโมเนีย (ammonia) 
สารหนู (arsenic) คาเฟอีน (caffeine) ตะกัว (lead) เป็นต้นการสบูบุหรีและยาสบูอืน ๆ เป็น
สาเหตุหลักของการเสียชีวิตทีสามารถป้องกันได้ การสูบบุหรีเพิมโอกาสในการเป็น โรคมะเร็ง
ปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตมุาจากการสบูบุหรี) นอกจากนนัยังเป็น
สาเหตขุองโรคปอดอืน ๆ เช่น โรคถงุลมโป่งพอง (en:emphysema หญิงมีครรภ์ทีสบูบุหรีมีโอกาส
แท้งลกูมากขนึ และเดก็ทีคลอดออกมาอาจมีนําหนกัน้อยกว่าปกติ การสบูบุหรียังเพิมโอกาสของ
อาการหัวใจวาย และโรคมะเร็งประเภทอืน ๆ อีกด้วย ผู้สูบบุหรีอาจดแูก่กว่าปกติเนืองจากควนั
บหุรีจะเพิมรอยเหียวย่นบนผิวหนงั เนืองจากการสบูบหุรีมีผลเพิมอตัราเมตาบอลิซึม  
 

สาเหตุของการสูบบุหรี  
 1. ทําตามเพือน เพราะเห็นเพือน ๆ สบูโดยอ้างวา่เพือจะเข้าสงัคมกบัเพือนได้ 
 2. สภาพแวดล้อมภายในครอบครัวชักนํา เกิดจากสมาชิกบางคนในครอบครัว       
สบูบหุรี เช่น พ่อ แม ่ลงุ น้า จึงเกิดการเลียนแบบบ้าง  
 3. ความอยากทดลอง อยากรู้รสชาติ  
 4. ยึดถือคา่นิยมผิด ๆ คิดวา่การสบูบหุรีเป็นการโก้เก๋ หรือเป็นลกูผู้ชาย 
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 5. อิทธิพลจากการโฆษณา   ทงัจากภาพยนตร์  โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์   อินเตอร์เนท็ 
 6. ความเชือทีผิด ๆ เช่น เชือวา่เมือสบูบหุรีจะทําให้สมองปลอดโปร่งและไม่ง่วงนอน
เป็นต้น 
 

โทษของบุหรี 
 1.  โรคมะเร็ง ในอวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เช่น มะเร็งทีปาก  ทีกล่องเสียง แต่ที
เป็นมากทีสดุ  คือ   มะเร็งปอดผู้ ทีสบูบุหรีจัด มีโอกาสตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ ไม่สบูบุหรี          
20 เท่า  
 2.  โรคทางเดินหายใจ ผู้สบูบหุรีจดัมีอาการไอเรือรัง บางครังไอถีมากจนไมส่ามารถ
หลบันอนได้ แต่เมือหยุดสบูอาการจะบรรเทาและหายไปในทีสดุ นอกจากนีทาร์ในควนับุหรีจะ
สะสมอยู่ในปอด วนัละเล็กวนัละน้อย จนในทีสดุถุงลมปอดโป่งพองจนไม่สามารถหดตวักลบัได้     
มีผลทําให้ปอดไม่สามารถแรกเปลียนก๊าซออกซิเจนได้มากเท่าเดิมจึงทําให้หายใจขัด   หอบ    
นอกจากนียงัพบวา่การสบูบหุรีทําให้เป็นโรคอืนได้อีกหลายอย่าง เช่น โรคกระเพาะอาหารเป็นแผล 
โรคความดนัเลือดสูง โรคตบัแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดกูอกัเสบ เป็นต้น และยังส่งผลต่อ
บคุลิกภาพของผู้สบูบหุรีอีกด้วย 
 ผลดีในการเลกิบุหรี คือ 
               1.  สขุภาพร่างกายแขง็แรงมากขนึ 
               2.  ระบบไหลเวียนโลหิตดีขนึ 
               3.  อายยืุนยาวมากขนึ 
               4.  ระบบประสาทในการรับรส  กลินดีขนึ 
               5.  อาการไอลดลง 
               6.  สมรรถภาพทางเพศดีขนึ 
               7.  อวยัวะปอดทํางานได้ดีขนึ 
               8.  มีเงินเหลือมากขนึ 
 ผลเสียของการสูบบุหรี คือ 
            1.  ประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
               2.  หลอดเลือดหวัใจตบีตนั 
               3.  เกิดโรคหวัใจ 
               4.  ปากมีกลินเหมน็  
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               5.  ผู้สบูบหุรีปากจะดํา เหงือกดํา ฟันดํา 
               6.  เกิดโรคมะเร็งปอด ถงุลมโป่งพอง 
 วธีิป้องกันการสูบบุหรี มีดังนี 
 1. ไมท่ดลองสบูบหุรีโดยเดด็ขาด 
 2. รู้จกัเลือกคบเพือน ไมอ่ยู่ใกล้ชิดผู้สบูบหุรี 
 3. เมือมีปัญหาควรปรึกษาพ่อแม ่ผู้ปกครอง  โดยไมค่ิดพึงยาเสพติด 
 4. รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เชน่ เลน่กีฬา เลน่ดนตรี เป็นต้น 
 5. ควรศกึษาหาความรู้เกียวกบัพิษภยัและโทษของบหุรี 
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เฉลยใบงานที 5 
เรือง ความหมายของบุหรีและโทษของบุหรี 

 
คาํสัง ให้นกัเรียนระบ ุผลเสียของการสบูบหุรีและสาเหตขุองการสบูบหุรี วิธีป้องกนัการสบูบหุรี 
 

 1.   ผลเสียของการสูบบุหรี มีดังนี 
  1.1 ประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
  1.2 หลอดเลือดหวัใจตบีตนั 
  1.3 เกิดโรคหวัใจ 
  1.4 ปากมีกลินเหมน็  
  1.5 ผู้สบูบหุรีปากจะดํา เหงือกดํา ฟันดํา 
  1.6 เกิดโรคมะเร็งปอด ถงุลมโป่งพอง 
 2.  สาเหตุของการสูบบุหรี มีดังนี 
  2.1 ทําตามเพือน เพราะเห็นเพือน ๆ สบูโดยอ้างวา่เพือจะเข้าสงัคมกบัเพือนได้ 
  2.2 สภาพแวดล้อมภายในครอบครัวชกันํา เกิดจากสมาชิกบางคนในครอบครัวสบู
บหุรี เช่น พ่อ แม ่ลงุ น้า จึงเกิดการเลียนแบบบ้าง  
  2.3 ความอยากทดลอง อยากรู้รสชาติ  
  2.4 ยึดถือคา่นิยมผิด ๆ คิดวา่การสบูบหุรีเป็นการโก้เก๋ หรือเป็นลกูผู้ชาย 
  2.5 อิทธิพลจากการโฆษณา    ทังจากภาพยนตร์   โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์   
อินเตอร์เน็ท 
  2.6 ความเชือทีผิดๆ เช่น เชือวา่เมือสบูบหุรีจะทําให้สมองปลอดโปร่ง จิตใจเเจ่มใส
และไมง่่วงนอน เป็นต้น 
 3 โทษจากการสูบบุหรี มีดังนี 
  3.1 โรคมะเร็ง ในอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มะเร็งทีปาก  ทีกล่องเสียง 
แตที่เป็นมากทีสดุ  คือ   มะเร็งปอดผู้ทีสบูบหุรีจดั มีโอกาสตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ ไม่สบูบุหรี 
20 เท่า  
  3.2 โรคทางเดินหายใจ ผู้สูบบุหรีจัดมีอาการไอเรือรัง บางครังไอถีมากจนไม่
สามารถหลบันอนได้ แตเ่มือหยดุสบูอาการจะบรรเทาและหายไปในทีสดุนอกจากนียังพบว่าการ
สบูบหุรีทําให้เป็นโรคอืนได้อีกหลายอย่าง เช่น โรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสงู 
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โรคตบัแขง็ โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดกูอกัเสบ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สบูบุหรี   
อีกด้วย 
 4. วธีิป้องกันการสูบบุหรี มีดังนี 
  4.1 ไมท่ดลองสบูบหุรีโดยเดด็ขาด 
  4.2 รู้จกัเลือกคบเพือน ไมอ่ยู่ใกล้ชิดผู้สบูบหุรี 
  4.3 เมือมีปัญหาควรปรึกษาพ่อแม ่ผู้ปกครอง  โดยไมค่ิดพึงยาเสพติด 
  4.4 รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เชน่ เลน่กีฬา เลน่ดนตรี เป็นต้น 
  4.5 ควรศกึษาหาความรู้เกียวกบัพิษภยัและโทษของบหุรี 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา              ชนัประถมศกึษาปีที  4        
หน่วยการเรียนรู้ที 4  เรือง   ความปลอดภยัในชีวิต       เวลาเรียนทงัหมด       6   ชวัโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง  ความหมายของสรุาและโทษของสรุา          เวลาเรียน  1 ชวัโมง                           
สปัดาห์ที 6                     วนัที                    เดือน                                                พ.ศ. 2553 
.............................................................................................................................................. 
 
1.  สาระที 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้  พ  5.1 
 ป้องกนัและหลกีเลยีงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงตอ่สขุภาพ  อบุตัิเหต ุ การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

3.  ตัวชวีัด 
 พ 5.1 ป.4/3  วิเคราะห์ผลเสียของการสบูบหุรี  และการดืมสรุา ทีมีตอ่สขุภาพและ
การป้องกนั 
 

4.  สาระสาํคัญ 
 อนัตรายจากสารเสพติดโดยเฉพาะสุราหรือเครืองดืมแอลกอฮอล์ได้ขยายวงกว้าง
ออกไปยงักลุม่ตา่ง ๆ ทกุเพศ ทกุวยั โดยเฉพาะเดก็วยัเรียนระดบัประถม ถึงอดุมศึกษาซึงเป็นสาร
เสพติดทีหาซือได้ง่ายตามร้านค้าทัวไปโดยไม่ผิดกฎหมายจึงมีผู้ นิยมดืมดังนันจึงควรเรียนรู้
เกียวกบัโทษของสรุาหรือเครืองดืมแอลกอฮอล์เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภยัจากสรุาได้ 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้ ครังที  6  เรือง  ความหมายของสุราและโทษของสุรา 
(เวลาเรียน 1 ชวัโมง) 
 1. นําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ บทบาทสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียน
ทราบครูนําเสนอสถานการณ์ เกียวกับความหมายของสรุาและโทษของสรุามาให้นักเรียนดแูละ
ร่วมกนัสนทนาเพือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทราบถึงปัญหาเกียวกับโทษของสรุาต่อตนเองและ
ครอบครัว 
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 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.1 นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา   
   2.1.1 มอบหมายให้นกัเรียนศึกษารายละเอียดเกียวกับความหมายของสรุา
และโทษของสรุา   ดังรายละเอียดในใบความรู้ที 6 เรือง ความหมายของสุราและโทษของสรุา
เพือให้นกัเรียนสามารถ นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาเกียวกับปัญหาทีเกิดขนึจริง 
โดยครูตงัประเดน็คําถามช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนเข้าใจมากขนึ ดงันี 
                   - การเกิดอบุตัิเหตชุ่วงปีใหมม่ีสาเหตมุาจากอะไร 
                   - โรคพิษสรุาเรือรังมีสาเหตมุาจากอะไร 
                   - ครอบครัวทะเลาะกนัสว่นใหญ่เกิดจากอะไร 
   2.1.2 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาเกียวกับการดืมสรุาและโทษของสรุาซึง
สง่ผลตอ่ตนเองและผู้อืนร่วมทงัปัญหาทีเกิดขนึในครอบครัวโดยเฉพาะการเกิดอบุตัิเหตมุกัเกิดจาก
การดืมสรุาเมาแล้วขบัซึงทําให้เกิดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินหรือเกิดความพิการได้ 
   2.1.3 นกัเรียนกําหนดปัญหา/ระบุปัญหาทีเกิดขนึเกียวกับการดืมสรุาส่งผล
ตอ่ชีวิตอย่างไร 
  2.2 วเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขนึ 
                 2.2.1 นกัเรียนศกึษาความรู้เรือง ความหมายและโทษของสรุา จาก VCD โดย
ครูสอดแทรกความรู้เพิมเติมเพือให้นักเรียนเข้าใจปัญหาทีเกิดขนึจริงสู่การแก้ปัญหาทีเหมาะสม  
ซึงขนัตอนนีครูคอยกระตุ้นคําถามนกัเรียนเกียวกบัโทษของสรุา ดงันี 
                  - การเกิดอบุตัิเหตชุ่วงปีใหมแ่ละสงกรานต์มีสาเหตมุาจากอะไร 
                 2.2.2 นักเรียนทุกกลุ่มระดมความคิดเพือวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน และ
กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นขนัตอน ขนัตอนนีครูคอยให้คําแนะนํา ชีแนะ คอยกระตุ้นคําถาม
ดงันี 
                   - การดืมสรุามีผลตอ่สขุภาพร่างกายอย่างไร 
                   - การดืมสรุาทําให้เกิดอบุตัิเหตเุพราะอะไร 
                   - การเกิดโรคพิษสรุาเรือรังมีสาเหตเุกิดจากสิงใด 
                3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นทีสงสยัพร้อมกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพือป้องกันอนัตรายจากการดืมสรุา  โดยครูคอยใช้คําถามกระตุ้นนักเรียนเพือให้เข้าใจ   
แนวทางการแก้ปัญหา ดงันี 
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                - เมือดืมสรุาทกุครังเราควรขบัรถยนต์หรือไม ่
                - มีแนวทางการปฏิบตัิตนอย่างไรในการป้องกนัโรคตบัแขง็ 
 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                4.1 ให้นักเรียนนําความรู้เรือง ความหมายและโทษของสรุา เพือช่วยกันระดม
ความคิดรวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโทษของสรุาโดยระบเุป็นขนัตอนอย่างละเอียด
โดยครูเป็นผู้ ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ชีแนะ เพือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและมีความมนัใจ ซึง  
ขนัตอนนีครูคอยกระตุ้นโดยใช้คําถาม ดงันี  
                 -นกัเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาเรือง การดืมสรุาอย่างไร 
                 - นกัเรียนควรปฏิบตัิตนอย่างไรให้ห่างไกลจากสรุา 
               4.2 ให้นกัเรียนทําใบงานที 6 เรือง ความหมายของสรุาและโทษของสรุา 
                4.3  นกัเรียนนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าชนัเรียน 
 5. สรุปผล/ประเมินผล 
  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปผล/ประเมินผลการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึในชีวิตเพือเป็น
แนวทางการป้องกนัโดยนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสําคญัเรืองความหมายของสรุาและโทษของสรุา
ซึงทกุกลุม่เลือกปัญหาทีต้องการเน้นและวิธีการแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึแตง่ตา่งกนัได้ 
 

สือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ที 6 
 2. ใบงานที 6 

               3. VCD เรือง ความหมายของสรุาและโทษของสรุา 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 วธีิการวดั 
               1. ผลการศกึษาจากใบความรู้ 
               2.  ผลการทดสอบความรู้จากใบงานที 6 
               3. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ 
 เครืองมือวัด 
             1. แบบทดสอบประเมินผลหลงัเรียน 
               2. แบบประเมนิใบงานที 6 
               3. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
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บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลการการจดัการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
2.  ปัญหา/อปุสรรค 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
3.  แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชือ........................................................ผู้สอน 
                                                                                  (วา่ทีเรือตรี ทรงธรรม   พลบัพลา) 
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 1. นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา 
              นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาทีนกัเรียนสงสยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2.  วเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขนึ 

             วิเคราะห์ปัญหาเพือนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
                กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอวธีิการแก้ไขปัญหา 
                 รวบรวมข้อมลูและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 5. สรุปผล/ประเมินผล   
                    สรุปผล/ประเมินผลจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  ปัญหาทีนกัเรียนต้องการเน้นเพือนําไปสู้การแก้ไขจริง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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ใบความรู้ที 6 
เรือง ความหมายของสุราและโทษของสุรา 

 
ความหมายของสุรา 

 สุราเป็นสิงเสพติดทีไม่ผิดกฎหมายสุรารวมทังเค รืองดืมมึน เมาอืน  ๆ   จะมี               
เอธิลแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบสําคญั สารชนิดออกฤทธิกดสมองส่วนต่าง ๆ ได้ ถ้าร่างกาย
ได้รับแอลกอฮอล์ดงักลา่วปริมาณน้อยจะรู้สกึสบาย และอารมณ์ดี  แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากขนึ 
เอธิลแอลกอฮอล์ก็จะไปกดสมองส่วนเกียวข้องกับความรู้สึกนึกคิด การควบคุมตัวเอง              
การตัดสินใจ การยับยังการหักห้ามใจ จึงไม่น่าแปลกว่าคนเมาสุรามักแสดงอาการต่าง  ๆ ที
ตามปกติไมเ่คยแสดงให้ปรากฏออกมา เช่น ระบายความในใจ ทะเลาะกัน เป็นต้น แต่ถ้าได้เพิม
มากขนึอีก  ผู้นันก็จะสลบหรือหมดสตินอกจากผลดงักล่าวเอธิลแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อย  ๆ          
จะช่วยให้เจริญอาหารการย่อยอาหารดีขนึ แตใ่นปริมาณมากจะเกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะ
อาหาร สารชนิดนียังทําให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะบ่อย ฯลฯ อาการผู้ เสพ
แอลกอฮอล์ในสุรานันจะทําให้หลอดเลือดทีบริเวณผิวหนังขยายผู้ดืมจึงมักมีอาการหน้าแดง       
ตวัแดงและอณุหภมูิภายในลดลง  
 

โทษทีได้รับ  
 ผู้เสพติดแอลกอฮอล์จนกลายเป็นโรคพิษสรุาเรือรัง มกัปรากฏอาการตา่ง ๆ คือ  
               1. ใบหน้าบวมฉ ุหน้าแดง ตาแดง ผิวหนงัคลํา  
               2. ลมหายใจมีกลินแอลกอฮอล์ 
               3.  สติปัญญาเสือม ควบคมุตนเองไมไ่ด้  
               4. จิตผิดปกติ กล้ามเนือออ่นเปลยี  
               5. กระเพาะอาหารอกัเสบอาจเกิดโรคตบัแขง็ ฯลฯ  
               6. เมือขาดสรุาจะมีอาการกระวนกระวาย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เหงือออกมาก 
คลืนไส้ อาเจียน หวัใจเต้นเร็ว อารมณ์ฉนุเฉียว อาจมีอาการชัก ประสาทหลอนในรายทีมีอาการ
รุนแรงอาจตายได้ 
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ผลเสียของการดืมสุรา 
                 1.  ทําให้แสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมต่อผู้ อืน เช่น พูดจาหยาบคาย ทะเละวิวาท 
ทบุตีผู้ อืน เป็นต้น 
               2.  บคุลิกภาพไมด่ี เพราะมีกลนิสรุาติดตวั  
               3.  ความสามารถในการขบัขน้ีอยลง ซึงทําให้เกิดอบุตัิเหต ุ
               4.  ทําลายสขุภาพทําให้เป็นมะเร็งตบั  และโรคพิษสรุาเรือรัง 
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เฉลยใบงานที 6 
เรือง ความหมายของสุราและโทษของสุรา 

 
คาํสัง ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี ให้ถกูต้อง 
 

 1.  สุรา หมายถงึ 
           สุราเป็นสิงเสพติดทีไม่ผิดกฎหมายสุรารวมทังเครืองดืมมึนเมาอืน  ๆ  จะมี        
เอธิลแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบสําคญั สารชนิดออกฤทธิกดสมองสว่นตา่ง ๆ ได้ 
               2.  โทษทีได้รับจากการดืมแอลกอฮอล์ 
  2.1 ใบหน้าบวมฉ ุหน้าแดง ตาแดง ผิวหนงัคลํา  
  2.2 ลมหายใจมีกลินแอลกอฮอล์ 
  2.3 สติปัญญาเสือม ควบคมุตนเองไมไ่ด้  
  2.4 จิตผิดปกติ กล้ามเนือออ่นเปลยี  
  2.5 กระเพาะอาหารอกัเสบอาจเกิดโรคตบัแขง็ ฯลฯ  
  2.6 เมือขาดสรุาจะมีอาการกระวนกระวาย ออ่นเพลีย นอนไมห่ลบั เหงือออกมาก 
คลืนไส้ อาเจียน หวัใจเต้นเร็ว อารมณ์ฉนุเฉียว อาจมีอาการชัก ประสาทหลอนในรายทีมีอาการ
รุนแรงอาจตายได้ 
 3. ผลเสียของการดืมสุรา 
  3.1 ทําให้แสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมต่อผู้ อืน เช่น พูดจาหยาบคาย ทะเละ
วิวาท ทบุตีผู้ อืน เป็นต้น 
  3.2 บคุลิกภาพไมด่ี เพราะมีกลนิสรุาติดตวั  
  3.3 ความสามารถในการขบัขน้ีอยลง ซึงทําให้เกิดอบุตัิเหต ุ
  3.4 ทําลายสขุภาพทําให้เป็นมะเร็งตบั  และโรคพิษสรุาเรือรัง 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน 
วัดความรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 

ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

   1. ก      
   2. ข     
   3. ค   
   4. ข 
   5. ง 
   6. ง 

  7. ง 
   8. ค 
   9. ข 
     10. ง 
     11. ข 
     12. ค 
     13. ง 
     14. ง 
     15. ก 

     16. ค 
     17. ง 
     18. ข 
     19. ง 
     20. ก 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
เรือง ความปลอดภัยในชีวติ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 

ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

สถานการณ์ทีเกิดขนึจริง 
5 วนัตาย 279 ทยอยแห่กลบั ร้านริมทางแสบแอบขายเหล้า  ปภ. สรุปสถิติอบุตัิเหตทุางถนน
ช่วง 5 วนัของการหยดุยาวฉลองเทศกาลปีใหม ่2553 เกิดอบุตัิเหตทํุาให้มีคนเจบ็ตายลดลงกวา่
ปีกลาย แตส่าเหตทีุทําให้เกิดอบุตัิเหตยุงัเป็นการดืมสรุาแล้วขบัรถยนต์ 
 

(ทีมา : หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบบัวนัที 4 มกราคม 2553) 
 

1. สถานการณ์ดงักลา่วทีเกิดขนึมีปัญหาอะไรบ้าง 
     1. การดืมสรุาแล้วขบัรถยนต์            2. ร้านริมทางแอบขายเหล้า 
     3. การฉลองเทศการปีใหม ่                     4. จํานวนคนตาย 279 คน 
2. สาเหตขุองปัญหาทีเกิดขนึมาจากอะไร 
     1. การดืมสรุาแล้วขบัรถยนต์                      
     2. ร้านริมทางแอบขายเหล้า 
     3. การฉลองเทศการปีใหม ่ 
3. จากสถานการณ์ทีกําหนดให้นกัเรียนมีวิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
      1. ไมด่ืมสรุาขณะขบัรถยนต์    
      2. ไมซื่อ  ไมข่าย  ไมแ่จก  สรุา 
      3. ห้ามขายเหล้าในเวลาทีกําหนด 
4. จากข้อ 3 นกัเรียนคดิวา่ผลทีได้รับจากการแก้ปัญหาทีเกิดขนึเป็นอย่างไร 
      1. การเกิดอบุตัิเหตนุ้อยลง    
      2. ผู้เสียชีวิตจาการดืมสรุาแล้วขบัรถยนต์ลดลง 
      3. จํานวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลลดลง 
5. ถ้าปัญหาทีเกิดขนึไมไ่ด้รับการแก้ไขจะเกิดผลอย่างไร 
       1. จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขบัมากขนึ 
       2. เกิดความสญูเสียตอ่ทรัพย์สินและชีวิตได้ 
       3. จํานวนร้านขายเหล้ามากขนึเพราะมีผู้ดืมมากขนึ 
       4.  มีผู้พิการจากเมาแล้วขบัเพิมขนึ 
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หนังสือขอเชญิเป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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