
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงัคมศึกษาและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรยีน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แบบ Backward Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

เบญจลักษ   พงศพชัรศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

มนีาคม  2553 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงัคมศึกษาและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรยีน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แบบ Backward Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

เบญจลักษ   พงศพชัรศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

มนีาคม  2553 



 

เบญจลักษ  พงศพัชรศักดิ์.  (2553).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถ

ในการคิดแกปญหาของนักเรยีนมธัยมศึกษาปที ่5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แบบ 

Backward Design.  สารนพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย    

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ:รองศาสตราจารย  ดร.ชุติมา          

วัฒนะคีรี.   

 

 การวิจยัครั้งนี ้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษาและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรยีนมธัยมศึกษาปที ่5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แบบ 

Backward Design 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร ฝายมัธยม จังหวัดกรงุเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2552  จํานวน 1 หองเรยีน มีนกัเรียนจาํนวน  30 คน  ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผน 

การทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอน และสอบหลัง  (One group pretest posttest design)  และการ

วิเคราะหขอมลูโดยใช   t-test for Dependent Samples 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5  ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลงัการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .01 
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 This research was aimed to study the ability in Solving Problem in Social Studies 

achievement amongst Mathayomsuksa 5 approached by Backward Design method.  

The sample group was 30 students at Satit Srinakharinwirot prasarnmit (Secondary school). 

All of them were studying together in the Mathayomsuksa 5 class, attending their second 

semester of the 2009 academic year.  

 The methodology of this research was to distinguish between pre-test and post-test 

results on thinking ability and study achievement of a single test group from a specific 

instrument. All collected data were compiled by t-test for dependent samples. 

 The results of this study revealed that  

 1. Those Mathayomsuksa 5 approached by Backward Design had their higher 

Post-Test achievement on social studies than pre-test with significance of .01.  

 2. They also had their higher post-test ability in Solving Problem than pre-test with 

significance of .01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงัคมศึกษาและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรยีน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แบบ Backward Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

เบญจลักษ   พงศพชัรศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

มีนาคม  2553 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



 

ประกาศคุณูปการ 
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ศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  วฒันะคีรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารย ดร.ราชนัย    

บุญธิมา  และอาจารยนท ี ศิริมัย  กรรมการสอบสารนิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนาํ

แนวทางในการทําวิจยัมาโดยตลอด  ผูวิจยัซาบซึง้ในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปน    

อยางสงู 

 ขอขอบพระคุณอาจารยนท ี ศิริมัย  ผูชวยศาสตราจารยกิตติคุณ  รุงเรอืง  อาจารยกติติศักดิ์  

ลักษณา  ผูชวยศาสตราจารยสุดใจ พงศกล่ํา  อาจารยปทมาศ ทองไสว อาจารยสุกญัญา จันทโภโต         

ที่ใหคําแนะนาํปรึกษา  และตรวจสอบแกไขเครื่องมือในการวิจยัครั้งนี ้

 ขอขอบพระคุณ  อาจารยสุภาภักตร  ปรมาธิกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  ฝายมัธยม  ที่ใหการสงเสริม  และสนบัสนุน  รวมทัง้คณะครูทุกทานที่

ใหกําลงัใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาครัง้นี ้ และขอขอบใจนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  5  ป

การศึกษา  2552  ที่ใหความรวมมือในการดําเนนิการทดลองครั้งนี้เปนอยางด ี

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน  และเพื่อน ๆ  นิสิตปริญญาโท  วชิาเอกการมัธยมศึกษา  

ปการศึกษา  2550  ตลอดจนเจาหนาที่ในมหาวิทยาลยั  ที่ใหความชวยเหลือ  และเปนกาํลังใจในการ

ทําสารนพินธฉบับนี้ใหสําเรจ็ไดดวยดี 

 ขอขอบพระคุณพอคุณแม และครอบครัว ญาติพีน่อง ตลอดจนพี่ ๆ  และนอง ๆ ทุกคน  ที่

คอยใหการชวยเหลือ  สนับสนุน  และเปนกําลงัใจใหผูวิจัยประสบความสาํเร็จในครั้งนี ้
 

 คุณคาและประโยชนใด ๆ ทีพ่ึงมีจากสารนพินธฉบับนี ้ ผูวิจัยของมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ

ของบิดา-มารดา  ครูอาจารย  ตลอดจนผูมีพระคุณทกุทาน  ที่ไดใหความเมตตากรณุาแกผูวิจัยตลอด

มา   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 จากสภาพการณในปจจุบันจะเห็นไดวาประเทศไทย และประเทศอื่นๆทั่วโลกกําลังประสบ

ปญหามากมายรอบดาน อาทิ ปญหาสังคม ปญหาความขัดแยงทางการเมืองปญหาเศรษฐกิจปญหา

ส่ิงแวดลอม  ปญหาการกอความไมสงบ และปญหาความขัดแยงภายในและตางประเทศ  เปนตน ซึ่ง

ปญหาเหลานี้นับวัน จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นมนุษยจึงตองดิ้นรนแสวงหาวิธีการ

แกปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปโดยอาศัยกระบวนการแกปญหาแบบตางๆ ซึ่งคนที่สามารถแกปญหา

ตางๆไดจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข แตวิธีการแกปญหาและความสามารถใน

การแกปญหาของมนุษยนั้นแตกตางกันไป ดังที่ (กมล เฟองฟุง. 2534: 44) ไดกลาวไววาการแกปญหา

เปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองใชชีวิตประจําวันทุกคนจึงตองเปนนักแกปญหา แตมิไดหมายความวา ทุกคน

จะเปนนักแกปญหาที่ดีหรือรูวิธีในการแก ปญหา ในบางครั้งเมื่อเกิดปญหาหรือความยุงยากขึ้น บาง

คนอาจแกปญหาเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุดนั้นควรจะมีความรูในการแกปญหา ไดรับการฝกหัดในการ

แกปญหา และนอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกดวยเชนระดับความสามารถของเชาวปญญาการ

เรียนรู การรูจัก การคิดแบบมีเหตุมีผล ประสบการณเดิมเปนตน  จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคน

ในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรู ความคิดอยางมีเหตุผล 

และความสามารถในการแกปญหาตางๆไดดี ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลวนมีความสําคัญอยางมากตอการแกไขขอบก พรองในการจัดการเรียนการ

สอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรจึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมการสอนของครูที่จะทําใหเด็กรูจัก

แกปญหา รูจักทํา รูจักพัฒนาและมีคานิยมที่ดีงาม ครูตองปรับ เปลี่ยน แนวคิดจากการเปนผูบอก ผูส่ัง

สอนมาเปนผูชี้แนะ ผูจัดสถานการณเปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือทํางาน ลงมือ

คนควาหาความรูและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ (หนวยศึกษานิเทศก. 2533: 21) 

เปลี่ยนพฤติกรรม การสอนจากการเนนเนื้อหา มาเปนผสมผสานกับฝกปฏิบัติผูเรียน ใหผูเรียนรูวิธีการ

เรียนในการคนหาความรูใหมากขึ้น (หนวยศึกษา นิเทศก. 2434: 8-10) เปนการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีโอกาสตัดสินใจและคนพบคําตอบโดยจะตองลงมือปฏิบัติ ลงมือคิด  ลง

มือสรุป ลงมือวิเคราะห วิจารณ เพื่อใหไดความรูตางๆ ดวยตนเอง (โกวิท ประวาลพฤกษ. 2535:  4-5) 

ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดเนนถึงการเตรียมความพรอมของคนและระบบให

สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน
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และสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาค  สวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการวิเคราะหอยาง 

“มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอ ประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนใน

ชาติ ความสมดุลระหวางความ สามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 

ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหาร

จัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน 

ประเทศการศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา  เยาวชนใหมีความรู  ดังนั้นการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมิ ใชการเรียนแตเนื้อหาความรู แตตองการให

ผูเรียนเปนนักแกปญหา  นําความรูไปใชในสถานการณตางๆ ไดโดย จัดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจ

ความเปนไปในสังคมและในโลก พิจารณาวามนุษย พูด เขียน ประเมิน คิดคํานวณ วิเคราะหแกปญหา  

สรางจินตนาการและพากเพียรพยายามในเรื่องตางๆกัน อยางไรสังคมศึกษาเชื่อมโยงกิจกรรมที่มนุษย  

ทํา ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตเขาดวยกัน ประกอบดวยหลัก สูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2551 มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ประกอบ ดวยความรูคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกและมีความรู

ตลอดจนทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา โดยทุกคนสามารถเรียนรูและพฒันาตนเอง

ไดเต็มศักยภาพและสามารถอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข การเปนพลเมืองดี 

ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความรักชาติและภูมิใจใน

ความเปนไทย  โดยหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนดและเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการดังนี้   

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร  

 2.  ความสามารถในการคิด 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 จากสมรรถนะที่หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 มุงพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ประการความ 

สามารถในการแกปญหาเปนสมรรถนะหนึ่งที่ครูผูสอนตองพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีศักยภาพในการแก 

ปญหาได การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design เปนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ

หนึ่งที่มุงเนนที่ เปนผลปลายทาง  ใหเปนความรูฝงแนนหรือความเขาใจอันคงทน  (Enduring 

Understanding)  เปนจุดหลักโดยการออกแบบการเรียนรูจะตองลึกลงไปถึงจุดสุดทายของปลายทาง

เปนความรูแบบลึกซึ้ง (Deep Knowledge) อันไดแก ความคิดรวบยอด ความสัมพันธและหลักการใน

เนื้อหานั้นๆ ในวิชานั้นๆ เรียกวาความรูแบบติดเนื้อหา โดยความรูนี้จะตองเปนสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นจาก
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ขอมูลที่ไดรับ เกิดขึ้นในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางขึ้นเอง Backward Design เปนกระ บวนทัศนที่มุง

ไปสูผลผลิตตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูโดย เร่ิมตนการคิดในการออกแบบการจัดการเรียน 

รูที่ผูออกแบบไดกําหนดไว ต้ังแตตนจนจบวาในการออกแบบการจัดการเรียนรู นั้นจะตองออกแบบ 

อะไรอีกบางที่ทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถจะยอนกลับมาตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลของการออกแบบ

การจัดการเรียนรูไดตลอดเวลา  การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design จึงเปนการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีความเขมขนมุงผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมีการกําหนดพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูเรียนไวอยางชัดเจนและ การกําหนดกิจกรรมการประเมินผลของผูเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนรูแลว การออกแบบการเรียนรูจะ ตองออกแบบไวอยางมีมาตรฐานเปนวิทยาศาสตรสามารถ

วัดได  ตรวจสอบได  การสอนแบบ Backward  Design ถาผูเรียนและผูสอนสามารถทําตามขั้นตอนที่

กลาวมาไดอยางครอบคลุมแลวก็จะสามารถทําใหผูเรียนนั้นเกิดความสามารถในการเรียนรูนั้น อยาง

เปนความรูที่ฝงแนน และสามารถสรางองคความรูเปนคิดรวบยอดไดผูเรียนก็จะสามารถ ใชความรูที่ฝง

แนน นั้นนําไปใชในการคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจําวันได ตลอดจนนําไปใช กับสถานการณ

ตางๆ อันจะเกิดขึ้นใน สังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน  

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบ Backward 

Design ที่มีเพื่อพัฒนาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาในการเรียน

วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

 

ความมุงหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถคิดแกปญหาของนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนในวิชาสังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนโดย

การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
             ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะชวยพัฒนาในดานการจัดการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษาดังนี้ 

                1. ครูไดวิธีการสรางความรูและการตรวจสอบความรู ซึ่งเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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      2.  เปนขอมูลทางการศึกษาเพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน ในการนําแผนการสอนตาม

แนว Backward Design  ไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก 

ปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ได 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชาการที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 ของนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 285 คน 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
           กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายมัธยม)ของนักเรียน มัธยมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 1 

หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 5: ภูมิศาสตร ขอบขาย

เนื้อหาภัยธรรมชาติ 
 

 ระยะเวลาที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ทําการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาใน   

การทดลอง 12 คาบ (คาบละ 45 นาที) 

 

กรอบแนวคิดที่ใชการวิจัย 
  

               ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

      

การจัดการเรียนรูแบบ 

Backward Design 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

2.  ความสามารถในการคิดแกปญหา 
 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน   คือ  การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design   

 ตัวแปรตาม คือ  

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

 2.  ความสามารถในการคิดแกปญหา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. Backward Design เปนกระบวนการการจัดการเรียนเรียนรู ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความ

ความรูและความเขาใจที่คงทน โดยครูจะเปนผูกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการและกําหนดความ

เขาใจที่คงทนใหกับผูเรียนและวางแผนวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน เปน

ความรูฝงแนน ความรูที่คงทน ซึ่ง ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ข้ัน ไดแก (Grant Wiggins and Jay Me 

Tighe Enduring Understanding by Design 2nd Edition:18) 
  ขั้นที่1: เปนขั้นของการกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนโดย

กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู และผูสอนตองวิเคราะห มาตรฐานการเรียนในแตละขอรวม  ทั้ง

จุดมุงหมายสําคัญของรายวิชานั้นๆ วาตองการใหผูเรียนไดเรียนรู มีความเขาใจและเกิดทักษะหรือเจต

คติในเรื่องใด โดยตั้งคําถามสําคัญ (Essential Questions) เพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดหลักวา เมื่อ

จบหนวยการเรียนรูแลวผูเรียนนั้นควรรูอะไรและมีความเขาใจในหัวขอความรูหรือสาระการเรียนรูเร่ือง

ใด ควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดจนเปนพฤติกรรมติดตัวคงทน หรือเปนคุณ ลักษณะ

อันพึงประสงค ที่ควรคาแกการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง โดยผูเรียนดํารงชีวิตอยางมี

คุณภาพทั้งการงานหรือการเรียนตอในชวงชั้นที่สูงขึ้น มีความรูและเกิดความเขาใจที่ลุมลึกยั่งยืน 

เกี่ยวกับเร่ืองอะไรบางที่จะติดตัวผูเรียน และสามารถนําไปบูรณาการ เชื่อมโยงกับประสบการณ ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชนสูงสุด 

  ขั้นที่2: เปนขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเปน

การระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเนนการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรูรวบยอด 

(Performance Assessment) เพื่อประเมินวาผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู ที่เปนผลมา   

จากการมีความรูความเขาใจตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในเปาหมายหลักของการจัดการเรียนรูไดจริง

ทั้งนี้ผูสอนควรดําเนินการวัดประเมินผลกอนเรียน ในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียน โดยใช

เครื่องมือการวัดประเมินผลยอยๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบกับการรวบรวม

หลักฐานรองรอยของการเรียนรูที่ผูเรียนแสดงออกอยางครบถวน ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญวาผูเรียนมี

ความรูมีความสามารถตามที่ผูสอนไดกําหนดไว  
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  ขั้นที่ 3: เปนขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน คือการวาง

แผนการจัดกิจกรรมและเสริมสรางประสบการณการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู 

และมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมชัดเจน โดยผูสอนควรวางแผนการเรียนการสอนโดยผูเรียนจําเปนตองมี

ความรูและทักษะพื้นฐานอะไรบางจึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจหรือมีความสามารถบรรลุเปา 

หมายที่กําหนด ตองจัดกิจกรรมอะไรบางจึงจะชวยพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย ตลอดจนควรใชส่ือการ

สอนอะไรที่จะชวยกระตุนผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเกิดความสอดคลองจะชวยสงผลตอการ

วัดประเมินผลไดชัดเจน  โดยยึดเทคนิควิธีการ WHERE TO (ไปทางไหน) เปนการชวยพัฒนาใหผูเรียน

เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไว โดยผูสอนจะเริ่มดําเนินการจากขั้นตอนใดกอนก็ได ยืดหยุน

ไดตามสถานการณของบทเรียนและสภาพปญหาของผูเรียน แตตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธกัน

ของจุดมุงหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองกันทุก

คร้ัง จึงจะบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  หมายถึงความรู

ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนในวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 5 

ภูมิศาสตร ซึ่งวัดไดจากคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนา  และวัฒนธรรม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักของ เบนจามิน เอส บลูม (Bloom. 1956: 48-50) 

โดยการสรางตารางวิเคราะหลักสูตร  ซึ่งสอดคลองกับผลการเรียนรู  และพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สติปญญา  ซึ่งประกอบดวย   

  1.1  ความรูความจํา  ประกอบดวย ความรูความจําที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง  เร่ืองราว  

หรือปรากฏการณตางๆ     

  1.2  ความเขาใจ ประกอบดวย  ความเขาใจเกี่ยวกับการแปลความหมาย  การตีความ 

และการขยายความตามสภาวการณไดตรงตามความหมายที่มีความสอดคลองตรงตามบริบทของ

สังคมในปจจุบันไดอยางสมเหตุสมผล     

  1.3  การนําไปใช ประกอบดวย  ความสามารถในการแกปญหาตางๆ  ที่เกี่ยวกับเร่ืองราว

ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  โดยการนําประสบการณใหม  ที่ไดรับมาแกปญหานั้นๆ  ไดสําเร็จ   

  1.4  การวิเคราะห  ประกอบดวย  ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน  ดวยวิธีการ

แยกแยะได ถึงความสําคัญ  ความสัมพันธและหลักการ  ดวยกรณีตัวอยาง  หรือเหตุการณที่กําลัง

เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผลและสอดคลองกับบริบทในขอบเขตสังคมนั้นๆ   

  3. ความสามารถในการคิดแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมดานความรูความคิดของบุคคลที่

ใชในการแกปญหา ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ที่ผูวิจัย

ตามขั้นตอนของเวียร (Weir. 1974: 16-18 ) ซึ่งมีความสามารถ 4 ข้ันตอนดังนี้  
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   ข้ันที่ 1   ข้ันระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญภายใน

ขอบเขตขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให และสามารถเลือกปญหาที่สําคัญได 

  ข้ันที่ 2   ข้ันวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาสาเหตุที่แทจริงหรือสาเหตุ

ที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ 

                 ข้ันที่ 3   ข้ันวิธีการเสนอวิธีการคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการคิด

แกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา หรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการคิดแกปญหาที่ระบุไว

อยางสมเหตุสมผล 

   ข้ันที่ 4  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ  หมายถึง ความสามารถในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นหลักจาก

การใชวิธีการคิดแกปญหานั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม และผลที่เกิดขึ้นควรเปนอยางไร 
   

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบ Backward Design หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนโดยการการ

จัดการเรียนรูแบบ Backward Design หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

        ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามลําดับ

หัวขอตอไปนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ Backward design  

  1.1 ประวัติความเปนมาของ Backward design 

  1.2 ความหมายของ Backward design 

  1.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ Backward design 

  1.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Backward design  

 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

  2.1 ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 

  2.2 ขอบขายของวิชาสังคมศึกษา 

  2.3 ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา 

  2.4 บทบาทของวิชาสังคมศึกษา 

  2.5 กระบวนการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

  2.6 แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา 

  2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 

  3.1 ความหมายของการคิด 

  3.2 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหา 

  3.3 กระบวนการการคิดแกปญหา 

 

1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ Backward design  
   1.1  ประวัติความเปนมาของ Backward design 
           การศึกษาความเปนมาของการเรียนรูแบบ Backward design เร่ิมจากที่มาของปญหา ที่มา

จากการสอบแบบ multiple Choices: teach test and hope for the best! สอนเพื่อใหผูเรียนจํา ไมใช

เขาใจ l การวัดประเมินผล มุงวัดประเมินวา ผูเรียนจําอะไรไดบางจากสิ่งที่ครูบอก เลาใหฟง หรือ อาน

มาไมสอดคลองกับชีวิตจริงการสอนของครูสอนแบบอางถึงความรู teaching by mention ผูเรียน ไมได

ลงมือปฏิบัติ ในป ค.ศ.1950 Grant Wiggins และ Jay McTighe  ได มีแนวคิดวาจะทําอยางไรดีที่จะ
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ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ ที่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพของผูเรียน ที่เปนความรู ที่คงทนและถาวร

เปนความรูที่ฝงแนน และสอดคลองกับตัวผูเรียน แนวคิดของ Understanding by Design นี้เร่ิมโดย

กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อกําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียน/กิจกรรมการ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู หรือตามผลการเรียนรูที่คาดหวังกอน แลวจึง

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และแสดงความรู 

ความสามารถตามหลักฐานการแสดงออกของผูเรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่

กําหนดไว โดยเรียกกระบวนการจัดการเรียนรูนี้ปจจุบันเรียกวา  Backward Design  แนวคิด ของ 

Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ไดเผยแพร Understanding by Design สูวงการศึกษามาตั้งแต 

ค.ศ. 1998 ในอเมริกาอยางแพรหลายซึ่ง  เปน รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการจัด

การศึกษาในยุคปฏิรูปของการศึกษาไทย และ Backward Design ก็แบบรูปแบบการสอนใหมที่เขามา

เผย แพรในประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ. 2550 ซึ่งในขณะนั้นทิศทางการพัฒนาประเทศและการ

พัฒนาการศึกษาไทยกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ป พ.ศ.พอเพียงในวงการศึกษาไทยก็ไดเร่ิม

กาวเขาสูปแหง Backward Design  อยางเรงรีบ  คาดวานาจะมาจากคําบรรยายของผูบริหารระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการในวาระสําคัญ ชวงที่มีการพัฒนาใหเกิดผูนําการเปลี่ยนแปลงทางดาน

การศึกษาขึ้น  ทําใหเกิดการตื่นตัวในการศึกษาหาความรูในเรื่อง Backward Design ซึ่งเปนรูปแบบ

การเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับยุคปจจุบัน รูปแบบการสอน Backward Design เปนอีกหนึ่งรูป 

แบบของการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เร่ิมเขามามีบทบาทอยางสําคัญในวงการศึกษาของไทยใน

ปจจุบัน 
 
 1.2  ความหมายของ Backward design 
       Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ไดใหความหมาย  Backward Design วาเปนการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูที่ครูจะตองกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการ (Identify desired results)

ใหเกิดขึ้นตอผูเรียน โดย Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ใหชื่อวา (Enduring understandings) 

โดยเมื่อกําหนดความเขาใจที่คงทนไดแลว ครูจะตองบอกใหไดวาความเขาใจที่คงทนของผูเรียนเกิด

จากอะไร ผูเรียนจะตองแสดงพฤติกรรมอะไรบาง หลักฐานที่แสดงวานักเรียนเกิดพฤติกรรมเหลานั้น

(Determine acceptable evidence)มีอะไร ครูมีวิธีวัดอะไรที่จะบอกวานักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว 

จากนั้นครูจึงวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู (Plan learning experiences and instruction) ที่จะทําให

นักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน 

      บัญชา แสนทวี (หัวหนาศูนยพัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร บริษัท 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด) ไดใหความหมาย Backward Design วาเปนการออกแบบการจัดการ

เรียนรูที่ใชผลลัพธปลายทางเปนหลัก ซึ่งผลลัพธปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็ตอเมือ่จบหนวยการ
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เรียนรู ทั้งนี้ครูจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกรอบความคิดที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 

จากนั้นจึงจะเขียนตามรายละเอียดในองคประกอบตางๆที่กําหนดไว เปรียบไดกับสถาปนิกซึ่งจะ

ออกแบบบานโดยภาพรวมกอนแลวจึงเขียนรายละเอียดของสวนประกอบสําคัญตางๆ เพิ่มข้ึนเพื่อใช

สําหรับการสรางบานตอไปนั่นเอง    

  ถวัลย  มาศจรัส (หัวหนากลุมพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูสํานักมาตรฐานการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรูสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ การออกแบบการจัดการ

เรียนรูแบบ Backward Design เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีความเขมขนมุงผลสัมฤทธิ์อยาง

จริงจัง  โดยกอนที่จะออกแบบการจัดการเรียนรูดังกลาวจะตองมีการกําหนดสิ่งเหลานี้ไวอยางชัดแจง 

ไดแก   

 1. การกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน 

 2. การกําหนดกิจกรรมการประเมินผลของผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู   

       สรุปความหมายของ Backward Design เปนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่

มุงเนนใหผูเรียนเกิดความความรูและความเขาใจที่คงทน โดยครูจะเปนผูกําหนดผลลัพธปลายทางที่

ตองการและกําหนดความเขาใจที่คงทนใหกับผูเรียนและวางแผนวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจที่คงทน เปนความรูฝงแนน ความรูที่คงทน 

 

 1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของของการสอนแบบ Backward Design 
 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสอน Backward Design มีหลายทฤษฏีโดยนักจิตวิทยา

หลายทานสนับสนุนทฤษฏีการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Backward Design ดังนี้ 

       วิกกินส; และเจยแม็คไท (Grant Wiggins; & Jay Mc Tighe) นักการศึกษาชาวอเมริกันได

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบจัดการเรียนรูที่เขาเรียกวา Backward Design ไวในหนังสือ 

Understanding by Design ซึ่งเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ครูจะตองกําหนดผลลัพธปลาย 

ทางที่ตองการ (Identify desired results)ใหเกิดขึ้นตอผูเรียน โดยGrant Wiggins และ Jay Mc Tighe  

ใหชื่อวา (Enduring understandings) โดยเมื่อกําหนดความเขาใจที่คงทนไดแลว ครูจะตองบอกใหได

วาความเขาใจที่คงทนของผูเรียนเกิดจากอะไร ผูเรียนจะตองแสดงพฤติกรรมอะไรบางหลักฐานที่แสดง 

วานักเรียนเกิดพฤติกรรมเหลานั้น(Determine acceptable evidence)โดยครูมีวิธีวัดอะไรที่จะบอกวา

นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวจากนั้นครูจึงวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู (Plan learning experiences 

and instruction) ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน 

            เพียเจต (Piaget) อธิบายกรอบการเรียนรูออกเปน 2 แบบ คือ กระบวนการขยายความ 

หมายเดิมและกระบวนการสรางความหมายใหม  การเรียนรูของมนุษยเร่ิมจากการมีประสบการณพบ
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ส่ิงใหมก็จะบันทึกไวเปนภาพความหมาย เชน สุนัข แมว กอนหิน ตนไม  แตละอยางก็จะเปนคําศัพท

เบื้องตน เมื่อบุคคลไปพบสิ่งใหมหรือประสบการณใหม ก็จํานําสิ่งใหมนั้นมาจัดลงในภาพความหมายที่

มีอยูแลว  ถาจัดไดก็จะทําใหภาพความหมายเดิม  มีตัวอยางมีสมาชิกมากขึ้น  หมายถึงหลายสิ่งขึ้น 

แตเปนสิ่งที่หมายถึงสิ่งเดียวกัน พัฒนามากขึ้นก็จะเรียนวาความรูแบบความคิดรวบยอด แตถาประสบ 

การณใหมนั้นไมสามารถจัดกลืนเขาไปภาพความหมายเดิมได  ผูเรียนก็จะสรางภาพความหมายใหม  

จัดเปนกลุมใหมเพิ่มคําศัพทจากเดิม  เมื่อผูเรียนจัดประสบการณลงไดแลว ก็เกิดภาวะสมดุลถาผูเรียน

พบสิ่งเดิมอีก ส่ิงที่เคยจัดไปแลวซ้ําเดิมอีก  ภาวะดุลก็จะไมนําสูการเรียนรู  แตจะกลายเปนการจําที่

แมนยําขึ้น  การทําซ้ําจึงไมขยายความรูไมเพิ่มความรู  เพิ่มแตความแมนยําความรวดเร็ว ถาตองการ   

ใหเกิดการเรียนรูอีก  ก็ตองนําสิ่งใหมมา  ประสบการณใหมแนวคิดของเพียเจต (Piaget)  เรียกวา  

Schema หรือ Schemata  นี้ขยายจากภาพสิ่งเดียวไปเปนหลายสิ่ง  ความหมายที่ขยายออกมาแบบ

แรก เปนรูปความสัมพันธแบบตางๆ  เชน พบเห็นพรอมกันอยูดวยกัน  เรียงลําดับกันมากอนมาหลัง  

ขางบนขางลาง  อาศัยกัน  พึ่งพากัน  ความหมายแบบนี้มักมีนัยวาพบบางแหง  บางอยางไมเปนจริง

ทั้งหมด   ไมเปนกฎตายตัวจึงเรียกวา   ความรูแบบความสัมพันธ  เชน  แมวอยูในบาน(แมวบางตัวอยู

ในปา)  ตนไม  อาศัยดิน  (บางชนิดก็ไมตองมีดิน) ภาพความหมาย ที่ เพียเจต ถือวาเปนความ หมาย

สูงสุด  คือ ความเปนเหตุเปนผล  ถาเปนอยางนี้แลวตองเกิดอยางนั้น  ความหมายแบบนี้จึงเรียกวา  

ความรูแบบหลักการ   เปนความหมายแบบกฎเกณฑ   Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ไดนํา

แนวคิดของ (Piaget) ไปใชเปนแนวคิดในการออกแบบหนังสือ Understanding by Designในปจจุบัน 

 บรุนเนอร  (Brunner. 1966: 21) กลาวไวในหนังสือเร่ือง Towards a Theory of Instruction 

วาหัวใจของกระบวนการทางการศึกษา ประกอบดวยการจัดองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรูและการ

พูด คุยซักถามที่นําไปสูการนําแปลประสบการณ ใหเปนระบบความสัมพันธและการเรียงลําดับที่มีพลัง

ยิ่ง ข้ึนจึงเปนเหตุ  ผลที่สําคัญที่จะตองนําเอาทฤษฏีพัฒนาการ ทฤษฏีความรูและทฤษฏีการสอนมา

รวม กันสัมพันธกัน มิฉะนั้น แลวก็จะไมเกิดประโยชนแตอยางใดเลย  ตามความเห็นของบรุนเนอร การ

เรียนการสอนจึงตองเชื่อมโยงกับความรู และพัฒนาการ ผูสอนจึงจําเปนตองมองเห็นความเชื่อมโยง

ตอเนื่องกัน  การสอนแบบนี้ทําใหเกิดการเรียนรูแบบนี้และนําไปสูความรูระดับนี้  ความรูนี้ก็จะเปนสิ่งที่

ทําใหเกิดพัฒนาการของผู เรียนสามารถรวบรวมนําเสนอเปนแผนภาพได ดังตาราง 2 ความสัมพันธนี้

แสดงถึงความเปนเหตุเปนผล  เชื่อมโยงกัน  ครูผูสอนจําเปนตองตระหนักอยูเสมอวา  สอนแบบใด

ไดผลแบบนั้น  ตามแนวคิดของบรุนเนอร  เริ่มตนจากครูใชการสอนแบบใหเรียนทองจํา  จําขอมูล

เฉพาะ ทําตามแบบ ทําตามสั่ง ผูเรียนลงมือทํากิจกรรมนี้แลว ก็จะเกิดการเรียนรูแบบบันทึกขอมูล     

จําขอมูลเฉพาะไดดี  ยิ่งทองมากก็ยิ่งจําไดนาน  ระดับความรูก็จะบันทึกไดรวดเร็ว นึกไดแมนยําแต

ขอมูลเหลานี้จะไมมีความหมาย  Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ไดนําแนวคิดของจาโรม บรุน
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เนอร ไปใชเปนแนวคิดในการออกแบบ หนังสือ Understanding by Designเพื่อใหครูสามารถ

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนรูนั้นสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 จอยซ; และคณะ (Joyce; & et al. 2002) นําเสนอรูปแบบการสอนและการเรียนรูไวใน

หนังสือ Models of Learning Tools for Teaching เขาไดจัดการสอนออกเปนกลุมๆ การสอนแบบ

ทองจําก็จะอยูในกลุมการจัดกระทํากับขอมูล  ซึ่งรวมรูปแบบการคิดไวดวยในกลุมนี้  ในการสอนให

ทองจําเกงๆ เขาเสนอ แนะขั้นตอนไว 4 ข้ันคือ ข้ันแรกใหผูเรียนสนใจเนื้อหาสาระ โดยใชการขีดเสนใต 

ทํารายการ หรือคิดยอนหลังวา เคยพบเคยเห็นมากอนหรือไม ข้ันที่ 2 สรางความเชื่อมโยง เอาสิ่งที่จะ

ทองจําขอมูลใหมไปโยงกับคําสําคัญ  คําเดิมทําเปนใยแมงมุมดํา ทําเปนภาพ ข้ันที่ 3 ขยายขอมูลตาม

ประสาทรับรูทั้ง 6 ขยายเปนภาพใหญ ภาพรวมขยายๆไปสูธรรมชาติ ข้ันที่ 4 ฝกฝนทบทวน บันทึก

ขอมูล  ดวยวิธีเชนนี้ก็จะทําใหจําไดดี จําไดเร็ว ตอบคําถามขอมูลเฉพาะไดเร็ว แมนยํา นอกจากนี้จาก

การวิจัยทางสมอง หรือ  BBL ยังพบวา เด็กๆจะจําไดดีถามีขอมูลที่ตองจําแค 3 หนวย หรือ 3 กอน ถา

ผูใหญก็จําไดดีที่ระดับ 7 กอน นักเรียนมัธยมก็อยูในชวง4 - 5 กอน ดังนั้น ถาครูมีขอมูลจะใหผูเรียนจํา

มากๆ ก็ตองทําเปนกอนๆ  ใหมีจํานวนกอนนอยลง ไดแก การวมขอมูลเปนชุดๆ ยอยนั่นเอง Grant 

Wiggins และ Jay Mc Tighe ไดนําแนวคิดของ จอยซและคณะ ไปปรับเพื่อพัฒนาในการออกแบบ

รูปแบบการสอนในหนังสือ Understanding by Design เพื่อสามารถสรางประสิทธิภาพใหเกิดแก

ผูเรียนไดโดยเปนความรูแบบคงทนและเปนความรูที่ฝงแนนไมใชความรูแบบการทองจํา 

         ฮอพกินส (Hudgin. 2007) นําเอาประสบการณจากการปฏิรูปการศึกษาในสหราชอาณาจักร

มารวบรวมนําเสนอวา ถาจะปฏิรูปการเรียนทั้งระบบแลว จะตองดําเนินการใน 4 เร่ือง คือ  

           1.  ทําการเรียนรูใหเปนการเรียนสวนบุคคล  การเรียนนั้น  เปนของผูเรียน  และผลการเรียนรู

ความรูนั้นเปนของผูเรียน  ตามหลักความรูเปนของผูเรียน  ผูเรียนตองเปนผูตามรูเอง ตองอาศัย

กระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรูเปนสําคัญ   

          2.  การสอนตองเปนระดับมืออาชีพ มีเปาหมายชัดเจนเปนความรูแบบลึกซึ้งมีกระบวนการ

เปลี่ยนเนื้อหาใหเปนความคิดรวบยอด  หลักการมีคานิยม คุณธรรม  

           3.  ตองมีความรับผิดชอบเชิงคุณธรรมในทุกระดับ คือมุงใหผูเรียนทุกคนพัฒนาขึ้นและทําให

ความแตกตางระหวางเด็กเกงเด็กออนลดลง  จัดบริการวิธีการเรียนที่ดีที่สุดใหกับผูเรียน  

            4.  ตองทําเปนเครือขายพัฒนารวมกัน โรงเรียนตองพัฒนาไปพรอมๆ กัน ครูตองพัฒนาไป

พรอมๆ กัน  ไมควรพัฒนาโรงเรียนคนเดียว  ตองมีเครือขายสรางความรูไปดวยกัน การเรียนจงึตองเปน

การเรียนรูพัฒนารวมกัน (ฮอพกินส) สนับสนุนแนวคิดของ Grant Wiggins and Jay Me Tighe ที่ตอง

พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดแกตัวผูเรียนใหผูเรียนนั้นไดรับ ความรูความสามารถ ที่คงทน   
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 สรุปแนวคิด Backward Design หรือ (Understanding by Design) Grant Wiggins and 

Jay Me Tighe ไดสรุปวาเปนการเรียนการสอนโดยกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิด ข้ึน

แกผูเรียนกอน (Indentify desired results)  จากนั้นกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น

อยางชัดเจน  ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญวาผูเรียนมีความรูมีความสามารถตามที่ผูสอนไดกําหนดไว  

(Determine acceptable evidence of learning) แลวจึงออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรู

แกผูเรียน  (Plan Learning experiences and Instruction) เปนความรูความเขาใจที่ฝงแนน คงทน 

  

 1.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Backward design  
 วิธีการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Unit Design) 
 หลักการสําคัญของการออกแบบหนวยการเรียนรูตามแนวทาง Backward  Design  จะเนน

ความสําคัญไปที่เปาหมายการเรียนรู และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด โดยผูเรียน

ตองเกิดความเขาใจที่ติดตัวอยางยั่งยืน (Enduring Understanding) ทั้งนี้ผูสอนตองมีความสามารถ

ในการออกแบบลําดับข้ันการเรียนรูที่จะพัฒนาผูเรียนไปสูจุดหมายที่พึงประสงคไดอยางแทจริง 
 
 การวางแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
 1. ผูเรียนควรเริ่มปฏิบัติการเรียนรู และดําเนินการเรียนรูตามวิธีการที่กําหนดไวในหนวย

อยางไรบาง 

 2. ผูเรียนจําเปนตองมีพื้นฐานความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูอะไรบาง ที่จะนําผู เรียน

ไปสูความสําเร็จในการสรางองคความรูหรือประสบการณเรียนรูใหม 

 3. ผูสอนจะดําเนินการอยางไรใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู ทักษะและกระบวนการเรียนรู

เพียงพอตอการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 4. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูในแตละหนวยจบสิ้นแลวผูเรียนตองรูอะไรและสามารถทํา

อะไรไดบางตามาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งมาตรฐานระดับชวงชั้นและรายชั้นป 

 5. ผูสอนจะทราบไดอยางไรวา ผูเรียนแตละคนไดรูส่ิงนั้นและสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆไดมี

รองรอยหลักฐานและภาระงานอะไรบางที่ใชเปนเครื่องมือประเมินผลอยางหลากหลาย 

 6. ผูสอนจําเปนตองทําอะไรบาง เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดองคความรูตามที่

ตองการโดยออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดลําดับแผนการเรียนรูที่จําเปนตองใชในการจัดประสบ 

การณแกผูเรียน 

 7. ผูสอนควรทําอะไรบางถาผูเรียนยังไมรูในสิ่งที่ควรรูหรือไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขที่

กําหนด เชน จัดการสอนซ้ํา ซอมเสริมเฉพาะกลุม หรือออกแบบสื่อการเรียนรูใหม เปนตน 
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 การวางแผนวิเคราะหประเด็นเหลานี้ไวลวงหนาเพื่อดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูเครื่องมือวัดประเมินผลและจัดเตรียมทรัพยากรตางๆที่เสริมสรางการ

เรียนรูใหแกผูเรียน จะชวยใหผูสอนประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนแตละคนจะมี

รองรอยหลักฐานชิ้นงานแสดงผลการเรียนรูที่ชัดเจนซึ่งสะทอนระดับความรูความสามารถตามเปา 

หมายที่ผูสอนกําหนดเกณฑไวเปนที่ยอมรับไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพฤตกิรรมบงชีใ้น

มาตรฐานการเรียนรูจริง 

 
 ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบBackward Design 
 Grant Wiggins และ Jay McTighe แบงเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่1: เปนขั้นของการกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน                        

(Indentify desired results)  Grant Wiggins and Jay Me Tighe แนะนําถึงการไปสูเปาหมายของ

การออกแบบการเรียนรูดวยกรอบความคิด 3 วง  สําหรับการจัดลําดับเนื้อหาสาระไว  ดังนี้ 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  แผนภูมิกาํหนดความรูและทักษะที่สําคัญ 

 

  ที่มา:  Grant Wiggins; & Jay MeTighe.  (2005).  Enduring Understanding by Design. 

p. 170. 

 

 

ความรูที่จะใหผูเรียนคุนเคย 
(Worth being familiar with)  

ความรู และทกัษะที่สําคัญ 
(Important to know and do)  

ความเขาใจทีค่งทน 
(“Enduring” understanding)  
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     ความหมายและความสําคัญของกรอบความคิด 3 วง ดังกลาว นี้ก็คือ  

 1. กรอบความคิดใหญ: ความรูที่จะใหผูเรียนคุนเคย (Worth being familiar with) เปน

ความรูทั่วๆ ไปที่ผูเรียนคุนเคยสามารถหาอานหาศึกษาไดโดยทั่วไปสงผลใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจในหนวยการเรียนรูดียิ่งขึ้น 

 2. กรอบความคิดกลาง: เปนความรูและทักษะที่สําคัญ (Important to know and do) 

หมายถึงความรูและทักษะที่สําคัญตามที่กําหนดไวในหนวยการเรียนรู ในหนวยนั้นๆ  

 3. กรอบความคิดในสุด: ความเขาใจที่คงทน (“Enduring” understanding)  หมายถึงแกน

ของความคิดหลักที่สําคัญของหนวยการเรียนที่มุงหวังใหเปนความรูความเขาใจที่ถองแทคงทนเปน

ความรูความเขาใจที่ฝงแนนอยูในตัวผูเรียน 

 สรุปข้ัน ที่ 1 เปนขั้นของการกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนโดย

กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู และผูสอนตองวิเคราะห มาตรฐานการเรียนในแตละขอ รวมทั้ง

จุดมุงหมายสําคัญของรายวิชานั้นๆ วาตองการใหผูเรียนไดเรียนรู มีความเขาใจและเกิดทักษะหรือเจต

คติในเรื่องใด โดยตั้งคําถามสําคัญ (Essential Questions) เพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดหลักวา เมื่อ

จบหนวยการเรียนรูแลวผูเรียนนั้นควรรูอะไรและมีความเขาใจในหัวขอความรูหรือสาระการเรียนรูเร่ือง

ใด ควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดจนเปนพฤติกรรมติดตัวคงทน หรือเปนคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ที่ควรคาแกการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง โดยผูเรียนดํารงชีวิตอยางมี

คุณภาพทั้งการงานหรือการเรียนตอในชวงชั้นที่สูงขึ้น มีความรูและเกิดความเขาใจที่ลุมลึกยั่งยืน 

เกี่ยวกับเร่ืองอะไรบางที่จะติดตัวผูเรียน และสามารถนําไปบูรณาการ เชื่อมโยงกับประสบการณ ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชนสูงสุด 

 ขั้นที่2: เปนขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเปน

หลักฐานสําคัญวาผูเรียนมีความรูมีความสามารถตามที่ผูสอนไดกําหนดไว (Determine acceptable 

evidence of learning)    

 Grant Wiggins; & Jay Me Tighe ไดใหหลักการพิจารณาไว 6 ประการ ที่เชื่อไดวาผูเรียนมี

ความเขาใจอยางถองแทตามพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้ 

 1. Can explain  สามารถอธิบายชี้แจงเหตุผลตางๆได   (Grant Wiggins and Jay Me 

Tighe:Understanding by Design 2nd Edition:85-88) 

 2. Can interpret สามารถแปลความตีความได (Grant Wiggins and Jay Me 

Tighe:Understanding by Design 2nd Edition:88-92) 

 3.  Can apply  สามารถประยุกตใชไดจริง (Grant Wiggins and Jay Me Tighe: 

Understanding by Design 2nd Edition:92-95) 
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 4.  Have perspective  มีมุมมอง รูเขาใจในจุดเดน จุดดอยดวยมิติที่หลากหลาย (Grant 

Wiggins and Jay Me Tighe:Understanding by Design 2nd Edition:95-97) 

 5.  Can empathies   มีความสามารถหยั่งรูและมีความรูสึกรวมกับความคิดผูอ่ืน (Grant 

Wiggins and Jay Me Tighe:Understanding by Design 2nd Edition:98-100) 

 6.  Have self-knowledge การรูจักตนเองอยางถองแทสรางสรรคความรูดวยตนเอง (Grant 

Wiggins and Jay Me Tighe:Understanding by Design 2nd Edition:100-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

 ที่มา: Grant Wiggins; & Jay MeTighe. (2005).  Enduring Understanding by Design.  

p. 170 

 

 สรุปข้ันที่ 2 คือการกําหนดหลักฐานและวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู (Determine Aceptable 

Evidence) ระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเนนการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรูรวบยอด 

(Performance Assessment) เพื่อประเมินวาผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เปนผลมา

จากการมีความรูความเขาใจตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในเปาหมายหลักของการจัดการเรียนรูไดจริง

หรือไม ทั้งนี้ผูสอนควรดําเนินการวัดประเมินผลกอนเรียน ในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียน โดย

ใชเครื่องมือการวัดประเมินผลยอยๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบกับการรวบรวม

หลักฐานรองรอยของการเรียนรูที่ผูเรียนแสดงออกอยางครบถวน ดังนี้ 

 1. การใชแบบทดสอบยอยๆ 

 2. การสังเกตความพรอมทางการเรียน 

ความรูที่จะใหผูเรียนคุนเคย 
(Worth being familiar with)  

ความรู และทกัษะที่สําคัญ 
(Important to know and do)  

ความเขาใจทีค่งทน 
(“Enduring” understanding)  

1. การทดสอบแบบตางๆ                      
(ปรนัยเลือกตอบ อัตนัย) 

 
2. การทําโครงงาน หรือ                       

การสังเกตพฤติกรรมหรือ                  
การประเมินตามสภาพจริง 
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 3. การสังเกตการทํากิจกรรม การตรวจการบาน 

 4. การเขียนบันทึกประจําวัน (Learning Log) 

 5. การสะทอนผลจากชิ้นงานตางๆ  เปนตน 

 ส่ิงที่ควรระวังในขั้นที่ 2 คือ การกําหนดหลักฐานของการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียนนั้น ตองเปน

หลักฐานที่บงชี้ไดวา ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวดวยวิธีการประเมิน

อยางหลากหลาย และมีความตอเนื่องจนจบสิ้นกระบวนการเรียนรูที่จัดขึ้น และหลักฐานการประเมิน

ตองมีความเที่ยงตรง เอื้อตอการเรียนรูตามสภาพจริงของผูเรียน ผูสอนจึงควรตรวจสอบหลักฐานการ

เรียนรูกับวิธีการวัดประเมินผลวามีความสอดคลองสัมพันธกันหรือไม 

  ขั้นที่ 3: เปนขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน(Plan Learning 

experiences and Instruction)เปนการพัฒนาความเขาใจที่เหนือและพนระดับไปจากการจํา โดย

มุงหวังใหผูเรียนสามารถสรางทฤษฏีของตนเองหรือสามารถ  อธิบาย ชี้แจง แปลความ ตีความ ขยาย

ความไดอยางคลองแคลว Grant Wiggins and Jay Me Tighe ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการ โดยใช

แนวคิดแบบ WHERTO  (ไปทางไหน) ไวดังนี้ (Grant Wiggins; & Jay MeTighe.  (2005).  Enduring 

Understanding by Design.) 

 W  =  ชวยใหนักเรียนรูวาการเรียนรูนี้จะดําเนินไปในทิศทางใด (Where) และสิ่งที่คาดหวังมี

คืออะไร (What) มีอะไรบาง ชวยใหครูทราบวานักเรียนมีความรูความสนใจอะไร 

 H  =  กิจกรรมการเรียนรูจะตองควรดึงดูดความสนใจนักเรียนทุกคน (Hook)  

 E  =  กิจกรรมการเรียนรูควรสงเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรูให (Equip) นักเรียนไดมี

ประสบการณ (Experience) ในแนวความคิดหลัก ความคิดรอบยอด  

 R  =  กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดทบทวน (Rethink) และปรับ 

(Revise) ความเขาใจในความรูและงานที่ปฏิบัติ  

 E  =  กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่งที่

เกี่ยวของ 

 T  =  กิจกรรมการเรียนรูควรออกแบบ (Tailored) สําหรับนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อให

สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนที่แตกตางกัน 

 O  =  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนระบบ (Organized) ตามลําดับการเรียนรูของนักเรียน

และกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน  

          สรุปข้ันที่ 3 เปนขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน คือการวาง

แผนการจัดกิจกรรมและเสริมสรางประสบการณการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู 

และมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมชัดเจน โดยผูสอนควรวางแผนการเรียนการสอนโดยผูเรียนจําเปนตองมี



 18 

ความรูและทักษะพื้นฐานอะไรบางจึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจหรือมีความสามารถบรรลุ      

เปา หมายที่กําหนด ตองจัดกิจกรรมอะไรบางจึงจะชวยพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย ตลอดจนควรใชส่ือ

การสอนอะไรที่จะชวยกระตุนผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเกิดความสอดคลองจะชวยสงผลตอ

การวัดประเมินผลไดชัดเจน  โดยยึดเทคนิควิธีการ WHERE TO (ไปทางไหน) เปนการชวยพัฒนาให

ผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไว โดยผูสอนจะเริ่มดําเนินการจากขั้นตอนใดกอนก็ได 

ยืดหยุนไดตามสถานการณของบทเรียนและสภาพปญหาของผูเรียน แตตองคํานึงถึงความเชื่อมโยง

สัมพันธกันของจุดมุงหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรูตอง

สอดคลองกันทุกครั้ง จึงจะบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 ขอควรคํานึงถึงในการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
 1. การกําหนดขอบขายสาระการเรียนรูที่มีคุณคาที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้งนั้น

ควรเปนสาระที่สัมพันธกับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และเปา 

หมายการจัดการเรียนรูที่ระบุไวในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 2. ควรเปนสาระการเรียนรูที่ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูในสภาพจริง (Authentic Learning)  

ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน ดวย

การลงมือจัดทําโครงงานตามความถนัดและความสนใจ 

 3. หลักฐานแสดงความเขาใจอยางยั่งยืนคงทน (Enduring Understanding) ของผูเรียนตอง

มีความตรงประเด็น มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นสูง อันเกิดจากการวัดประเมินผล ตามสภาพจรงิ 

(Authentic Assessment) ดวยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐานถูกตองตามหลัก 

 4. ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่

ผานกระบวนการวิจัยทดลองใชอยางไดผลมาแลว และเปนกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรู ความสนใจ 

และความเปนเลิศของผูเรียน 

    สรุปกระบวนการ Backward Design (Enduring Understanding) เปนวิธีการหนึ่งที่มุงเนน

ใหผูสอนเปนนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัยปญหา

และความตองการของผูเรียนเพื่อออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนและ

เมื่อผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวจะตองมีหลักฐานการเรียนรูที่สามารถสะทอนผลวาผูเรียนไดเกิด

ความรูความเขาใจในระดับที่พึงประสงคไวจริงผูสอนจึงตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูและหลักฐาน

แสดงผลการเรียนรูใหชัดเจนเสียกอนจึงคอยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับเปาหมายที่พึงประสงควิธีการนี้สรางความมั่นใจไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง  
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2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับวิชาสังคมศึกษา 
 2.1  ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 
             วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่มีความหมายกวางขวาง  และคลอบคลุมเกี่ยวของกับวิชาตางๆ  

มากมาย  จึงมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของวิชาสังคมศึกษาไวดังนี้   

              จาโรลิเมค  (พรนิภา  สมาเอ็ม.  2545: 31; อางอิงจาก Jarolimek.  1967)  ใหความหมายวา  

สังคมศึกษาเปนวิชาที่วาดวยความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม  และ

กลาวถึงวิธีที่มนุษยจะใชส่ิงแวดลอมเพื่อสนองความตองการของตนในการดํารงชีวิต   

 สังคมศึกษาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมาย วา 

สังคมศึกษา  หมายถึง  หมวดวิชาที่ประกอบดวย  วิชาภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  หนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม  ซึ่งแตละวิชามีความหมายดังนี้ 

 1.  ภูมิศาสตร  หมายถึง  วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  กับ

สังคมที่ปรากฏในดินแดนตางๆ  ของโลก 

 2. ประวัติศาสตร  หมายถึง  วิชาวาดวยเหตุการณที่เปนมาหรือเร่ืองราวของประเทศชาติเปน

ตนตามที่บันทึกไวเปนหลักฐาน 

 3. หนาที่  หมายถึง  กิจที่ควรทํา,  กิจที่จะตองทํา 

 4. พลเมือง  หมายถึง  ประชาชน, ชาวประเทศ 

 5. ศีลธรรม  หมายถึง  ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,  ธรรมในระดับศีล,  ศีลและธรรม   

    เผด็จ  กุลประดิษฐ  (พรนิภา  สมาเอ็ม.  2545: 32; อางอิงจาก เผด็จ กุลประดิษฐ. 2540)  

ใหความหมายวา  วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม  

การอยูรวมกันของกลุมชน  ตลอดจนการปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมนั้นๆ  ไดอยางมี

ความสุข    

               จากความหมายที่กลาวมาขางตน  ทําใหทราบวาวิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่มีความ หมาย

มากมายซึ่งในที่นี้หมายถึงการสรางความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสังคมมนุษย ที่

ดํารงชีวิตอยูในดินแดนตางๆ ของโลก  และใชส่ิงแวดลอมเพื่อสนองความตองการของตนในการ

ดํารงชีวิต  โดยมีการบันทึกเหตุการณหรือเร่ืองราวตางๆ ต้ังแตในอดีต  จนถึงปจจุบัน  และเพื่อมุงสู

อนาคตที่ดีตอไป 

     

 2.2  ขอบขายของวิชาสังคมศึกษา 
 ประนอม  เดชชัย  (สุนันทา  สายวงศ,  2544: 42; อางอิงจาก ประนอม  เดชชัย.  2536)  ได

กลาวถึงการจัดขอบขายของวิชาสังคมศึกษาอาจจัดไดหลายแนวทางตามพื้นฐานทางปรัชญา 
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ประวัติศาสตร จิตวิทยา และสภาพของสังคมแตละประเทศที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามการจัดแบบ

ไหนก็ตองมีลักษณะสําคัญรวมกันอยู  2  ประการคือ     

 1. มุงใหความรูแกเยาวชน โดยมีการถายทอดอบรมมโนมติพื้นฐานทางสังคมซึ่งรวมถึง

ประสบการณตางๆของมนุษยที่เปนจริงและอธิบายได ซึงไดแก วัฒนธรรม การกระทําของมนุษยตอ

ธรรมชาติ กลุมสังคม การจัดระบบองคการทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองและการปกครองเสรีภาพ การ

พึงพาอาศัยกัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 2. มุงฝกเยาวชนใหเกิดทักษะและคานิยม โดยมีการถายทอดอบรมทักษะคานิยมพื้นฐาน

ทางสังคม ซึ่งหมายถึงการสรางเจตคติที่ดีและถูกตอง การรูจักปรับตัวในสังคมไดอยางมีความสุข และ

การแกปญหาอยางมีแบบแผน และมีข้ันตอน    

            วิเชียร อําพนรักษ  (2537: 15)  อางถึง เวสเลย (Wesley) ที่กลาวถึงเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา

เปนผลรวมที่ไดมาจาเนื้อหาในวิชาสังคมศาสตร คือ ผลรวมของวิชามนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร 

รัฐศาสตร และสังคมวิทยา 

         สวัสด์ิ สุวรรณอักษร (2534: 196) กลาวถึง สังคมศึกษาเปนการศึกษาเรื่องมนุษยกับ

ส่ิงแวดลอม โดยมุงหวังที่จะใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดพัฒนาทักษะความสามารถอันจําเปนในการอยู

รวมกันกับคนอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สังคมศึกษาเปนวิชาที่มุงในการเตรียมหรือพัฒนาคน ใหเปน

พลเมืองดีหรือเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

         สรุป เปนการศึกษาเรื่องมนุษยกับส่ิงแวดลอม โดยมุงหวังที่จะใหผูเรียนเกิดทักษะ(เพิ่ม)

กระบวนการการเรียนรูที่มีแบบแผนขั้นตอน ตลอดจนไดศึกษาเรียนรู เกี่ยวกับ วัฒนธรรมและการ

กระทําของกลุมคนในสังคม ถึงไปจนถึงการกระทําที่มนุษยพึงมีตอธรรมชาต ิ

 

 2.3  ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา 
 กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนตอง

เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1-2)  เนื่องจากการอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ตลอดเวลา  การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกตางกันอยางหลากหลาย   การปรับตนเองกับบริบท

สภาพแวดลอม  ทําใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ  มีความสมารถทางสังคมมีความรู  ทักษะ  คุณธรรม  

และคานิยมที่เหมาะสม  โดยใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในแตละดานดังนี้ 

 1. ดานความรู 

  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหาสาระ  

ความคิดรวบยอด  และหลักกาสําคัญๆ ในสาขาวิชาตางๆ  ทางสังคมศาสตร  ไดแก  ภูมิศาสตร  
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รัฐศาสตร  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  ประชากรศึกษา  และสิ่งแวดลอมศึกษา  ตาม

ขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับชั้น 

 2. ดานทักษะและกระบวนการ 

  ในการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมนั้น  ผูเรียนควรจะไดพัฒนากระบวนการ

ตางๆ จนเกิดทักษะและกระบวนกาดังนี้   

  2.1 ทักษะการคิด  เชน  การสรุปความคิด  การแปลความ  การวิเคราะหหลักการ  และ

การนําไปใช  ตลอดจนการคิดอยางมีวิจารญาณ    

  2.2 ทักษะการแกปญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร  กระบวนการสืบสวน  เชน  

ความสามารถในการตั้งคําถาม และการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ  การรวบรมและวิเคราะหขอมูล 

การทดสอบสมมติฐานและสรุปเปนหลักการ    

  2.3 ทักษะการเรียนรู เชน ความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน การฟง  

และการสังเกต  ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด  การเขียน  และการนําเสนอ  ความสามารถใน

การตีความ  การสรางแผนภูมิ  แผนที่  ตารางเวลา  และการจดบันทึก  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีและสื่อ

สารสนเทศตางๆ  ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู  

  2.4 ทักษะกระบวนการกลุม  เชนความสามารถในการเปนผูนํา และผูตามในการทํางาน

กลุม  มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม  ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวย

ความรับผิดชอบ  สรางสรรคผลงาน  ชวยลดขอขัดแยง  และแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3.  ดานเจตคติและคานิยม 

  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะชวยพัฒนาเจตคติ  และคานิยมเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและความเปนมนุษย  เชน  รูจักตนเอง  พึ่งตนเอง  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  มีความกตัญู  

รักเกียรติภูมิแหงตน  มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี  มีความพอดีในการบริโภค  เห็นคุณคาของการทํางาน  

รูจักคิดวิเคราะห  การทํางานเปนกลุม  เคารพสิทธิของผูอ่ืน  เสียสละ  เห็นแกประโยชนสวนรวม  มี

ความผูกพันกับกลุม  รักทองถิ่น  รักประเทศชาติ  เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  และการปกครองของศาสนา  และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 4. ดานการจัดการและการปฏิบัติ 

  กิจกรรมการเรียนในกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะชวยใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการทํางานเปนกลุม  สามารถนําความรู  ทักษะ  คานิยม  และเจตคติที่ไดรับการอบรมบม

นิสัยมาใชในการแกปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียนได   
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 ประนอม  เดชชัย  (สุนันทา  สายวงศ.  2544: 42; อางอิงจาก ประนอม เดชชัย. 2536)  ได

กลาวถึงความสําคัญของวิชาสังคมศึกษาวา   สังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนา

คุณสมบัติของพลเมืองใหมีประสิทธิภาพสูง ประเทศชาติจะกาวหนาหรือลาหลังเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ

ความรูความสามารถและอุปนิสัยใจคอของคนในชาตินั้นเปนสวนรวมและคุณสมบัติของพลเมืองใน

ชาติจะเปนอยางไรนั้นตองขึ้นอยูกับการใหการศึกษาเปนสําคัญ วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ศึกษา

ความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอม มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสถาบันทางสังคม ส่ิงเหลานี้

เปนปจจัยเกี่ยวของกับการดํารงชีพ การแกปญหาและการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตนในสังคมของมนุษย 

เพื่อใหมนุษยมีความรูความเขาใจในการสรางชีวิตใหดีและมีความสุขมากที่สุด การฝกใหมนุษยมี

ทัศนคติและพฤติกรรมที่จําเปนแกการเปนพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาประเทศตอไป ดังนั้นจึงสรุปไดวา

ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษาอยูที่การชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจความสัมพันธตางๆระหวางวิถี

ชีวิตของมนุษยกับภาวะแวดลอมในสังคม และสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลในการแกปญหาที่พบ

เห็นในชีวิตประจําวัน  

 การสอนสังคมศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่ตองใหนักเรียนไดเรียนรูและเทาทันสังคม เพื่อ

สอดคลองกับสภาพการณทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในวิชาสังคมศึกษาทุกคนตอง

เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1-2)  เนื่องจากการอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ตลอดเวลา  ตลอดจน การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกตางกันอยางหลากหลาย  การปรับตนเองกับ

บริบทสภาพแวดลอม  ทําใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ  มีความสมารถทางสังคม  มีความรู  ทักษะ  

คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาจึงมีความจําเปน

ตอการเรียนรูตอตัวผูเรียนเปนอยางมาก 

 

 2.4   บทบาทของวิชาสังคมศึกษา 
 ลาวัลย วิทยาวุฑฒิกุล.  (สุนันทา  สายวงศ,  2544: 43; อางอิงจาก ลาวัลย วิทยาวุฑฒิกุล.  

2533)  สังคมศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมีความมุง

หมายเชนเดียวกับวิชาอื่นๆที่ทําใหเกิดการเรียนรูเพื่อบรรลุถึงความเจริญของตนในขอกําหนดอันจําเปน

เพื่อการอยูรวมกันของสังคม ทุกวิชาในหลักสูตรจะมีบทบาท ความมุงหมายเดียวกันคือ การพัฒนา

ผูเรียนใหเจริญงอกงามสูงสุดตามความคาดหวังของสังคม แตดวยเหตุที่วิชาสังคมศึกษามีลักษณะ

สัมพันธกันอยางใกลชิดกับวิชาอื่นๆในหลักสูตรจึงมีบางคนยึดเอาวิชาสังคมศึกษาเปนศูนยกลางของ

การบูรณาการในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
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 วิชาสังคมศึกษามีลักษณะวิชาขอบเขตและความมุงหมายที่เห็นไดชัด จึงมีบทบาทใน

กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนดังนี้ 

 1. เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เจตคติ คานิยมและทักษะของความเปน

พลเมืองดีในสังคม ดวยเหตุนี้จึงเปนวิชาที่ตองกําหนดหรือบังคับใหเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไป ไมวาจะ

เปนสังคมที่มีระบบการเมืองการปกครองแบบใด 

              2. สังคมศึกษามีบทบาทหนาที่เบื้องตนชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่รอบรูมีเหตุผลและ

ใชเหตุผล มีความเปนมนุษย  มีความรูสึก  หรือสัมผัสฉับไว สามารถตอบสนองสังคมรอบตนไดอยาง

เหมาะสม สามารถตัดสินใจและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย          

 3. การเรียนทางสังคม (Social education) เกิดขึ้นไดในทุกสถานการณและสถานที่ 

นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน วิชาสังคมศึกษามีบทบาทเปนสวนหนึ่งของการเรียนทางสังคม  

(Social education) ในลักษณะการเรียนรูที่เปนระบบ แตการเรียนการสอนประกอบไปดวยการเรียน

ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนซึ่งเปนภาคปฏิบัติดวย จึงตองอาศัยการเรียนทางสังคมในรูปอ่ืน

ประกอบ 

 4. สังคมศึกษามีบทบาทเปนแกนกลางของการสัมพันธหลักสูตรไปสูเปาหมายเพื่อความเปน

พลเมืองดีและมีคุณภาพทางสังคม ดังนั้นสังคมศึกษาจึงเปนตัวเชื่อมโยงความรูในวิชาตางๆ มา

ประยุกตใชในการดํารงชีวิตรวมกันในกิจกรรมการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตางๆ  ดวย  

 5. สังคมมีบทบาทพัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตนในฐานะพลเมือง (Citizen actor)  โดย

การประยุกตความรู เจตคติ คานิยม และทักษะที่ไดรับในโอกาสและสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 

 ความเขาใจในลักษณะเฉพาะและบทบาทที่สําคัญของวิชาสังคม จะเปนพื้นฐานใหเขาใจ

ปรัชญา ความมุงหมายและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

ใชการสอนหลากหลายวิธีเปนตนวา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน แบบหนวยการสอน แบบสถานการณ

จําลอง  การสอนแบบ backward design การสอนแบบแกปญหา รวมทั้งใหนักรเรียนไดมีโอกาส

อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ทั้งโดยการทํางานเปนกลุมและการทํางานตามลําพัง 

 

 2.5 กระบวนการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา นั้นมีอยูมากมาย ครูผูสอนสังคมศึกษาตองรูจัก

เลือกใหเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  ผลการเรียนรู   และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนั้นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณานําองคประกอบของกระบวนการเรียน

การสอนมาจัดใหสัมพันธกันและอาจผสมผสานวิธีการสอนอื่นๆ  เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณและ
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การเรียนรู ซึ่งในการสอนแตละครั้งอาจใชวิธีสอนหลายวิธีประกอบก็ได   ข้ึนอยูกับจุดประสงคในการ

การสอนครั้งนั้นวาตองการอะไร วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542: 88-99) ไดกลาวถึงวิธีสอนวิชาสังคม

ศึกษาที่มีวัตถุประสงคที่เนนการพัฒนาผูเรียนออกเปนสามดาน คือ การสอนเพื่อพัฒนาความรู

ความคิด การสอนเพื่อพัฒนาดานเจตคติ และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ ในงานวิจัยครั้งนี้เปนการสอน

เพื่อพัฒนาความรู ความคิด ซึ่งเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนาความรู ความคิด พอ

สังเขปดังนี้  

  1.  วิธีการสอนแบบอุปมานหรืออุปมัย (Inductive method) 

                 หมายถึง  วิธีสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูจากสวนยอย ตัวอยาง หรือขอมูลตางๆไปสูขอสรุปเปน

กฎเกณฑภายหลัง โดยอาศัยการศึกษา สังเกต ทดลอง หรือเปรียบเทียบกรณีตัวอยางหลายๆตัวอยาง

แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายกันแลวนํามากําหนดเปนขอสรุปทั่วไปนี้ผูเรียน

สามารถสรุปความเพื่อใชในการอธิบายและทํานายตอไป 

             2.  วิธีสอนแบบอนุมานหรือนิรนัย (Deductive method) 

                 วิธีสอนแบบอนุมาน เปนการสอนที่ตรงขามกับการสอนแบบอุปมาน คือวิธีสอนแบบนี้จะ

สอนใหผูเรียนแกปญหา โดยเริ่มจากการนํากฎเกณฑ นิยาม ขอสรุป สูตรหรือหลักการตางๆทีท่ราบแลว

นํามาใชเพื่อที่จะแกปญหาเรื่องใหมๆ 

 3.  วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem – solving) 

                  การสอนโดยวิธีนี้ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเอง โดยการถกเถียงปญหาตางๆ ในกลุมยอยเพื่อ

หาทางแกปญหาที่เปนประเด็นอยู ครูเปนเพียงผูควบคุมและแนะนํา โดยมีจุดมุงหมายเตรียมตัวผูเรียน

ใหสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงในสังคมไดดี ในการแสวงหาความรูเพื่อ

นํามาแกปญหา ไดสงเสริมการคิดคนและมีทักษะในการแกปญหาตางๆซึ่งตองประสบอยูเสมอในชีวิต 

ทําใหสามารถชวยตนเองไดและคนควาหาขอเท็จจริงในทางวิชาการโดยอาศัยเหตุผล  

              4. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน หรือสืบเสาะหาความรู (Inquiry method)  

                   วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึงการสอนที่เปนการพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนไดรูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตผุลจน

พบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง โดยครูต้ังคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใช

ความคิดหาวิธีแกปญหาไดเองและสามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  

         5. วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน (Learning center)  

                 วิธีสอนแบบศูนยการเรียนเปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student center) เกิด

ระบบการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งคือ สอนตามเอกัตภาพ ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมกัน

รับผิดชอบการเรียนการสอน การจัดการสอนแบบศูนยการเรียน เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนเกิด
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การเรียนรูเองดวยการลงมือคนควา ปฏิบัติดวยตนเอง ดังนั้นการจัดหองเรียนจึงตองแบงผูเรียน

ออกเปนกลุมๆ ครูผูสอนแบงเนื้อหาออกเปนตอนๆ แตละตอนของเนื้อหาจัดทําขึ้นเปนศูนยกิจกรรมใน

บทเรียนหนึ่งอาจทําเปน 4-5 ศูนยกิจกรรมก็ได แบงเนื้อหาและกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม เมื่อ

ผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละศูนยเรียนรอยแลวก็เปลี่ยนไปศึกษาในศูนยกิจกรรมตามที่กําหนดโดยจัด

เวลาใหศึกษาตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาเรียน เชนใหแตละศูนยใชเวลาศึกษาประมาณ 

10-15  นาที จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนครบถวนในเวลา 1 คาบ   

     6. วิธีสอนแบบใชคําถาม (Questioning method) 

                วิธีสอนแบบใชคําถามเปนวิธีสอนที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียนเพราะ

การปอนคําถามจะทําใหผูเรียนฝกการใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห วิจารณ แตถาครูผูสอนไม

สามารถสรางคําถามในลักษณะที่ใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดแลว การสอนโดยใชคําถามก็จะไมมี

คุณภาพ 

       7.  วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture method) 

               วิธีสอนแบบบรรยาย เปนวิธีสอนที่ครูผูสอนทุกคนเคยชินเพราะใชอยูเสมอ โดยครูเปนผู

เตรียมศึกษาหาความรูและนํามาบรรยายใหผูเรียนฟง หากมีส่ือการเรียนการสอน เชน แผนภูมิ รูปภาพ 

แผนที่ ฯลฯ จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นอาจมีการซักถาม ตอบคําถามตาม

โอกาสที่เหมาะสม จุดมุงหมายของการสอนแบบบรรยายมุงใหผูเรียนไดรับความรูอยางกวางขวางใน

เวลาที่กําหนด และสามารถสอนผูเรียนในจํานวนมากๆได ประหยัดคาใชจาย ดังนั้นผูสอนจะตองมี

ความสามารถในการพูด การอธิบายที่เรียบเรียงใหเขาใจงายชัดเจน เพื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว ได

เร่ืองราวและเนื้อหามาก นอกจากนั้นยังมีส่ิงจูงใจอื่นที่ชวยใหการสอนแบบบรรยายนาสนใจคือ เนื้อหา

ที่นาสนใจ มีการยกตัวอยางหรือภาพประกอบ ฯลฯ และบุคลิกภาพของครูอีกดวย   

    8. วิธีสอนแบบบูรณาการ (Integration) 

               วิธีสอนแบบบูรณาการ เปนการจัดหนวยการเรียน ที่มีลักษณะผสมผสานกับประสบ 

การณการเรียนรูและเนื้อหาวิชาตางๆที่อยูในกลุมวิชาสงัคมศึกษา เชน การสอนเร่ืองวิกฤติการณน้ํามัน 

จะตองมีวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา เหตุการณปจจุบัน เศรษฐศาสตรเกี่ยวของรวมอยูดวย

เพื่อนําไป “สูหัวขอ” ที่สอน 

          9. วิธีสอนแบบชินดิเคท (Syndicate method) 

                วิธีสอนแบบชินดิเคท หมายถึงวิธีสอนที่จัดแบงผูเรียนเปนกลุมเพื่อศึกษากรณีตัวอยาง

รวมกัน มีการอภิปรายคําถามที่ต้ังไวในใบงาน แลวตอบคําถามหาขอสรุปและครูผูสอนเตรียมเอกสาร

คนควาใหหรือแนะนําเอกสารที่ผูเรียนจะคนควาได แลวแตละกลุมเขียนรายงานเพื่ออภิปรายปญหา

รวมกันอีกครั้งหนึ่ง  
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        10.  วิธีการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง (Case study techniques)  

        วิธีการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง หมายถึงการนําเรื่องราวหรือสภาพปญหาใน

ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและนํามาผูกเรื่องเปนตัวอยางใหผูเรียนศึกษา กรณีตัวอยางตองเหมาะสมกับ

ผูเรียนมีความละเอียดชัดเจนโดยใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นจริงกับเร่ืองจนคิดวาเปนปญหาของตนเอง 

ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในการวิเคราะหอภิปรายการแกปญหาโดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อฝกฝนผูเรียนไดฝกปฏิบัติการคนควา รวบรวมขอมูล คิดวิเคราะห เพื่อแกปญหาอยางมีระบบ

รวมกัน ทั้งนี้เปนการเตรียมประสบการณชีวิตของผูเรียนเพื่อเขาสูสังคมจริง 

  11. วิธีการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design  

       วิธีการการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design (Enduring Understanding) เปน

กระบวนการของการทบทวนและขัดเกลา (Review and Refine) ในเรื่องของการออกแบบการจัดการ

เรียนรูที่ดูเหมือนไมมีอะไรที่ยุงยากซับซอน  แตในความไมยุงยากซับซอนนั้น คือการยุทธศาสตรของ

การปรับเปล่ียนกระบวนการออกแบบการจัดเรียนรูยุคใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์อยางเขมขนจริงจัง โดยเริ่ม

จาก กําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้น จากนั้น กําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการ

ใหเกิดขึ้น และ ออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน 

 นอกจากนี้ วันเพ็ญ วรรณโกมล  (2542: 19-22) ไดกลาววาในยุคที่มีการปฏิรูปการศึกษาของ

ไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สังคมไทยจึงตองการคนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห 

สังเคราะห ตัดสินประเมินคา เลือกรับขอมูลขาวสารที่เหมาะสม มีความรูทั้งหลักการและทักษะปฏิบัติ

ที่มีมาตรฐานสูงเทียบเทาสากล มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาสังคม

ประเทศชาติ เชน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีความเปนประชาธิปไตย คงความเปนไทย 

รูจักรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตลอดจนการศึกษาคนควาวิเคราะห ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และพัฒนาทองถิ่น ดังนั้นมิติใหมของการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาของไทยได

แนวคิดมาจาก คําสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักสําคัญ 4 ประการคือ  

 1.  การเรียนรูของผูเรียนตองบูรณาการ 

 2. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหสามารถสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง   

 3.  การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 

 4. การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 จากหลักการทั้ง 4 ประการดังกลาวทําใหขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม

ศึกษากวางขวางกวาแนวคิดเดิมที่จัดใหผูเรียนเฉพาะในชั้นเรียนเทานั้น แตมิติใหมของสังคมศึกษาจะ

จัดใหกับผูเรียนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย โดยมุงพัฒนาผูเรียนที่ไดเรียนรู

ทุกๆ  ที่ ทุกเวลา สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดคือ 

 1.  การเรียนรูจะตองบูรณาการในเรื่องของตนเองและธรรมชาติส่ิงแวดลอม การเรียนรูทักษะ

ชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรูเร่ืองประชาธิปไตย ภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู

โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงครวมถึงการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน 

 2. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย

ตนเอง จัดโอกาสใหกับผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรค ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

แลวนําเอาความรูไปประยุกตใชแกปญหาหรือสรางสรรคส่ิงตางๆโดยใชเทคนิควิธีสอนเชน Inquiry 

method, Co-operative learning, Problem solving เปนตนนอกจากนั้นผูสอนยังตองฝกกระตุนให

ผูเรียนไดใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง  ใหผูเรียนไดฝกใชกระบวนการคิดและฝกการเรียนรู

โดยใชกระบวนการกลุม 

 3. การพัฒนาการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาไทย หมายถึงรูปแบบการเรียนที่นําเอาเนื้อหาหรือ

วิธีการสอนของภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 4. ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจากวิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่

เกี่ยวของกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และทรัพยากร การที่สังคมโลกเปนยุคขอมูลขาวสารเพื่อใหเยาวชน

รูเทาทันโลกจึงตองทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู และคนไทย และเยาวชนไทยที่มีแหลง

ความรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต ไดแก เครือขายหองสมุด เครือขายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนเพื่อการศึกษา ตลอดถึงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยใหโอกาสเขาถึง

การศึกษาไดมากขึ้นทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย

เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 สรุปไดวา การสอนทุกวิธีลวนเปนประโยชน มีคุณคาในตัวเอง และเกิดประโยชนตอผูเรียนได

ทั้งปจจุบันและอนาคต ดังนั้นเพื่อพัฒนาผูเรียน ครูจึงจําเปนตองแสวงหาเทคนิคและวิธีการตางๆ มาใช

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ และคานิยมที่ถูกตอง การสอนมุงใหผูเรียนเปนศนูยกลาง 

และใหรูจักคิดอยางเปนระบบสามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยอาศัยขอมูลที่ไดเรียนรู จาก

อดีต  ปจจุบัน เพื่อเตรียมพรอมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ

ตลอดเวลา 
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 2.6  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา 
 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544 หมวด 4 มาตรา 26 กําหนดใหการประเมินผูเรียนเปน

สวนหนึ่งของการจัดการศึกษา  ซึ่งผลของการประเมินที่ไดจะเปนขอมูลยอนกลับที่สําคัญที่ทําให

มองเห็นภาพการพัฒนาและความบกพรองของผูเรียน  นอกจากนี้ยังนําไปใชในการตัดสินผลการเรียน

เพื่อประโยชนตางๆ  เชน  เลื่อนชี่วงชั้น  จบการศึกษา  คัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ตลอดจน

การนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยทางการศึกษา  ที่จะนํามาสูการ

ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

 การประเมินที่จะทําใหทราบถึงความรู ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่แทจริง

ของผูเรียนจําเปนตองใชวิธีการ  และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  เชน  การสังเกต  สัมภาษณ  

ทดสอบ  ตรวจผลงาน  ชิ้นงาน  สังคมมิติ  ฯลฯ  โดยเปดโอกาสใหนักเรียน  ผูปกครอง  หรือผูสนใจเขา

มามีสวนรวมในการประเมินอยางตอเนื่องเปนระยะๆ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จึงระบุวา  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่

แสดงพัฒนาการความกาวหนา  และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนรวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชน

ตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดผลและประเมินผลทางการเรียนเปนกระบวนการในการพัฒนาผูเรียนใหประสบ

ความสําเร็จในการเรียนการสอน  ไดมีผูเสนอวิธีการวัดและประเมินผลในวิชาสังคมศึกษาดังนี้   

 เผด็จ  กุลประดิษฐ  (พรนิภา  สมาเอ็ม. 2545: 37-38; อางอิงจาก เผด็จ  กุลประดิษฐ. 2540)  

ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษาวามีบทบาทและมีความจําเปนอยางมากในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งมีวิธีการอยู  3  ข้ันตอน  คือ 

 1. สอบกอน  (Pre  Evaluation)  เปนการสอบประเมินพื้นฐานหรือความพรอมของผูเรียน  

กอนที่จะสอน  เพื่อศึกษาพื้นฐานความรูทั้งในดานความคิดรวบยอด  ทฤษฎี  หลักการ  ซึ่งผูเรียนควรรู

มากอน  เครื่องมือจะเปนลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญญาวาความสามารถใน

การพัฒนาทางสมองมีลักษณะเปนเชนไร  เพื่อจะจัดเขากลุมใดกลุมหนึ่งวัดความสนใจของผูเรียน  

เพื่อสรางความสนใจใหเห็นคุณคาและวางแผนเริ่มตนสอนอยางไรจึงจะเหมาะสมกับส่ิงที่จะเรียน  ใช

วิธีการสังเกต  สัมภาษณ  แบบสอบถาม  ผลของการประเมินคา     

 2. สอบขณะสอน  (Formative  Evaluation)  เปนการสอบเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงขณะ

สอน  ที่ผูเรียนเรียนแตละหนวย  ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพียงใดตามเกณฑทีก่าํหนดไว  ถา

ผูเรียนไมประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวผูสอนจะไดแกไขจุดบกพรองของผูเรียน  วาที่
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ไมเปนไปตามจุดมุงหมายเพราะเหตุใด  เปนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน  การประเมินผลจะ

ใชวิธีการตางๆ  เชน  การสังเกต  การสอบถาม  การตรวจผลงาน  การทดสอบ   

 3. สอบหลังสอน  (Summative  Evaluation)  เปนการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนหรือ

เปนการดูผลรวมของความสามารถของผูเรียนวา  หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแลวผูเรียน

บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม  ซึ่งใชการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนการสอนเปน

เกณฑ  วิธีการที่ใชจะอยูในลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     เผด็จ  กุลประดิษฐ  (พรนิภา  สมาเอ็ม. 2545: 37-38; อางอิงจาก เผด็จ  กุลประดิษฐ. 2540)  

กลาวถึง  การประเมินผลวิชาสังคมศึกษาที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1. สามารถตรวจสอบขอบกพรอง  ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ

ปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหดีข้ึน  ในการสอนแตละครั้งยอมมีจุดบกพรองบางถาขาดการ

ประเมิน  ครูจะสอนไปอยางตอเนื่องไมคิดปรับปรุงเพราะไมรูวาอะไรคือส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข 

 2.  สามารถตีคาการตัดสินไดเองอยางมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การผิดพลาดนอยที่สุด  

ลักษณะของการประเมินนี้จะตองผานการตรวจสอบหาความเชื่อมั่น  คาความยากงายตามหลักการ

วัดผลบาง  เพื่อกันความผิดพลาดจากการประเมินผล 

 3.  สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวในการสอนแตละครั้ง  ผูสอนต้ังจุดมุงหมายวา  สอนแลว

จะใหผู เรียนรูอะไรบาง  มีพฤติกรรมอยางไร  ส่ิงที่ชวยใหครูทราบวาการเรียนแตละครั้งบรรลุ

วัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม  ยอมอาศัยการประเมิน 

 4. เปนกระบวนการตอเนื่อง  หมายถึง  ตองมีการทดสอบเมื่อจบบทเรียนแตละบท  หรือ

หนวยการเรียนแตละหนวย    มิใชครูประเมินรวบยอด 

 5. คํานึงถึงตัวผูเรียนในดานวัย  พัฒนาการ  บางครั้งแบบทดสอบเนื้อเร่ืองเดียวกันแตตาง

ระดับ  เชน  ในหัวขอขาวเหตุการณปจจุบัน  เมื่อผูเรียนเรียนทุกระดับ  ครูจําเปนตองใชคําพูดใน

แบบทดสอบตางกัน  เพื่อความเขาใจที่ตางวัย  ตางระดับ 

 ชื่นทิพย  อารีสมาน  (2545: 50)  กลาววา  การสอนวิชาสังคมศึกษานั้นจําเปนที่จะตองให

ผูเรียนเขาใจถึงสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว  ทั้งดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ครูผูสอนวิชา

สังคมศึกษาควรจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาตรงตามจุดประสงค  สภาพ

ประสบการณจริงและสงเสริมผูเรียนรูจักแสวงหาความรู  ไดรูจักการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

และปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  ประเทศชาติและเปนพลโลกที่มีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาคนควาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนนั้นจะตองมี

ความเขาใจในตัวผูเรียนวาผูเรียนมีความสนใจหรือเขาใจในเนื้อหาอยางไรบาง  จึงจําเปนอยางยิ่งที่
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จะตองมีการวัดผล  และประเมินผูเรียนเปนระยะๆ  เพื่อทดสอบความสามารถของผูเรียนในแตละครั้ง  

และเพื่อประเมินความกาวหนาของผูเรียน  ส่ิงสําคัญที่สุดคือ  เพื่อการพัฒนา  แกไข  และปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 

 

   2.7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไวหลายทาน ดังนี้ 

 ไพศาล  หวังพานิช  (2526: 9) กลาวถึง ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิด

จากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดการฝกฝน

อบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ผล (Lever of Accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูเทาไร 

มีความสามารถชนิดใด 

  อารมณ  เพชรชื่น (2527: 46) กลาวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตางๆทั้งที่โรงเรียนที่บาน และ

ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ จากที่กลาวมาสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Achievement) หมายถึง 

คุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่พัฒนาข้ึนจากผลการเรียนการสอน การฝกฝน อบรมและ

ประสบผลสําเร็จในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ 

 วาสนา  จาดพุม (2535) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง การวัดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบในดานเนื้อหาวิชาและในดาน

ของการปฏิบัติ ตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน 

 ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ (2536) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนขอ

คําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 

(Performance Test)  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Achievement) หมายถึง คุณลักษณะ

ความสามารถของบุคคลที่พัฒนาขึ้นจากผลการเรียนการสอน การฝกฝน อบรมและประสบผลสาํเรจ็ใน

ดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ  โดยใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
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 2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งานวิจัยในประเทศ 
       ปรีดา วิทยากุล (2536: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  ดวยการสอน

โดยกระบวนการของการทําคานิยมใหกระจาง พบวากลุมทดลองควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     สมพร ใตนวล (2537: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  ดวยการ

สอนแบ PSI   พบวากลุมทดลองควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

 สําเนียง ศิลปประกอบ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความรับผิดชอบในการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา

สังคมศึกษาดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครูพบวา กลุมทดลองและ

กลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 
 งานวิจัยตางประเทศ  
 เพค (Peck. 1976: 4233-A)ไดเปรียบเทียบการสอนตามจุดประสงคดานความคิดความ

เขาใจ และความรูในสถานการณ 3 อยาง คือ การสอนในหองเรียน การสอนนอกหองเรียน และการ

ผสมผสานระหวางการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียน ผลการวิจัยพบวากลุมที่ไดรับการสอนนอก

หองเรียน มีคะแนนความคิด ความเขาใจ เฉลี่ยหลังจากการสอนเพิ่มมากขึ้นอีก 2 กลุม คะแนนเฉลี่ย

หลังการสอนสูงขึ้นแตไมมากเทากับกลุมที่ไดรับการสอนนอกหองเรียนและในหองเรียน 

 ลัมพคิน  (ชํานาญ เอี่ยมสําอาง. 2539: 77; อางอิงจาก Lumpkin. 1991: Dissertation 

Abstract International.)ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนเกรด 5 และนักเรียนเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่เปน 

นักเรียนเกรด 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สวน

กลุมทดลองที่เปนนักเรียนเกรด 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา

สูงกวากลุมควบคุม 

 

 

 

 



 32 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
    3.1  ความหมายของการคิด 
 นักจิตวิทยาทานตางๆ ไดใหความหมายของการคิดไวดังนี้ 

 ฮิลการด (Higard.1962: 336) กลาวไววา การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองเนื่องจาก

กระบวนการการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มาปรากฏในแนวความคิดรอบยอด 

 บรูเนอร; และคนอื่นๆ  (สมเจตน  ไวยากรณ 2530: 12; อางอิงจาก Bruner; & other. 1956; 

Taba. 1965) ตางใหความหมายสอดคลองกันวา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางแนวคิดรวบ

ยอด (Concept Formation) เกี่ยวกับขอความจริงที่ไดรับและเปนกระบวนการที่ใชในการแปล

ความหมายขอมูล รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความ สัมพันธของ

ขอมูลที่ไดรับ ตลอดจนเปนกระบวนการเกี่ยวกับการนํากฎเกณฑตางๆ ไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผล

และเหมาะสม 

 กิลฟอรด (Guilford. 1967) ใหทัศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการ (Abstraction) โดย

แยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับและทําการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป อันเปน

หลักการของขอความจริงนั้นๆ รวมทั้งการนําหลักการดังกลาวไปใชสถานการณที่แตกตางไปจากเดิม 

(Generalization) ทัศนะของกิลฟอรด นี้สอดคลองกับการคิดในระดับการสรางแนวคิดรวบยอดที่บลูม

และคนอื่นๆไดเสนอไว 

 เพียเจต (Piagrt. 1969: 58) ใหทัศนะเกี่ยวกับความคิดไววา การคิดหมายถึงการกระทําสิ่ง

ตางๆดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ เปนกระบวนการปรับเขา

โครงสราง (Assimilation) โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู กับ

กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับความ

จริงที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรือสลับกัน เพื่อปรับความคิดของตนให

เขากับส่ิงเรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจาก

ระดับหนึ่งไปสูวิธีการคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา 

 
 ความสําคัญของการคิด 
 ความสําคัญของการคิดและการพัฒนาการคิดนั้น เปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการจัดการศึกษา

ดังจะเห็นไดจากการประชุมรวมกันของนักการศึกษา เมื่อป 1949  เพื่อพิจารณาจําแนกจุดมุงหมาย

ทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objectives) โดยไดจําแนกออกเปน 3 ดานคือ   

 1. การคิด (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรูดานความรูสึกเพื่อทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและบุคลิกภาพ 
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 2. ดานความรูสึก  (Affective Domain) หมายถึง การเรียนรูดานทักษะอันเปนผลมาจาก

ความสัมพันธ และการแสดงออกของระบบประสาทและกลามเนื้อ 

 จุดมุงหมายทั้งสามดานดังกลาวนี้ นักการศึกษาที่ เขารวมประชุมคร้ังนั้นจัดใหเปน

จุดมุงหมายหลักที่สําคัญของการจัดการศึกษา ไมวาเปนการจัดการศึกษาระบบใดหรือระดับใดและ

จุดมุงหมายดานการคิดเปนจุดมุงหมายที่กลุมนักการศึกษากลุมนี้ใหความสําคัญเปนลําดับแรก     

(เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ. 2530; อางอิงจาก Bloom; & others. 1972: 207) 

 ฮิลล  (Haill. 1984: 184) ไดสรุปแนวคิดของ บลูม และคนอื่นๆ เกี่ยวกับการจําแนก

จุดมุงหมายของพฤติกรรมดานการคิดไวดังนี้  

 1.  พฤติกรรมดานการคิดสามารถแยกไดเปน 6 ระดับพฤติกรรม คือ ความรู ความเขาใจ การ

นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

 2.  ระดับของพฤติกรรมดังกลาวนี้ มีการจัดเรียงอยางเปนลําดับข้ัน (Hierarchical) ซึ่งหมาย 

ความวาพฤติกรรมระดับสูงกวาจะมีการซับซอนมากกวาพฤติกรรมที่อยูระดับตํ่ากวา 

 3. ลักษณะของพฤติกรรมที่จัดเรียงลําดับนั้นมีลักษณะเปนการสะสม (Cumulative) 

กลาวคือ พฤติกรรมที่อยูในระดับข้ันสูงกวาจะรวมลําดับข้ันต่ํากวาไวดวย 

 4. กระบวนการตางๆ ของการจัดลําดับข้ันของพฤติกรรมที่แตกตางกันนี้ มีความเปนอิสระ

จากอายุ ชนิดของกระบวนการสอน ตลอดจนเนื้อหาวิชาโดยทั่วไป 

 
 ประเภทของความคิด 
 การที่จะปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดหรือวิธีการคิดตามที่ตองการ

ดังกลาวนั้นจะตองพิจารณาวามีลักษณะหรือประเภทการคิดชนิดใดที่ควรสงเสริมหรือไมควรสงเสริม 

เกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของการคิดโดยทั่วไป กาเย (Gagne. 1974: 283) ไดจําแนกเปน 2 แบบ 

คือ  

 1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง  คือการคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็นจาก

ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการคิดตอเนื่อง (Associative Thinking) จําแนกยอยเปน 5 

ลักษณะคือ  

  1.1  Free Association  คือการคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เมื่อมีการกระตุนจากสิ่งเรา

จําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 

  1.2  Day Dreaming  คือ การคิดที่มีจุดประสงคเพื่อปองกันตนเองหรือเพื่อใหเกิดความ

พอใจในตนซึ่งเปนคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 

  1.3  Night Dreaming คือ การคิดฝนเนื่องจากความคิดของตนหรือเปนการคิดฝน

เนื่องจากการรับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 
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  1.4  Autistic Thinking คือ การคิดหาเหตุเขาขางตนเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อหรือ

อารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 

 2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพื้นฐานเพื่อ

กลั่นกรองการคิดที่เฟอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้นโดยมุงไปสู

จุดหมายหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลักจากที่คิดเสร็จแลวซึ่งจําแนกออกเปน 2 

ลักษณะ ดังนี้ 

  2.1 การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking) คือการคิดในลักษณะที่คิดไดหลาย

ทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซ้ํากันหรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธได กลาวคือ เมื่อระลึก

ส่ิงใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงอีกสิ่งอื่นๆไดตอไป โดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 

  2.2  การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking)  คือการคิดอยางมีเหตุผล (Reasoning 

Thinking) ซึ่งเปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตางๆ วามี

ขอเท็จจริงเพียงพอหรือไม 

 เบนตัน; และคนอื่นๆ (บุญสม ครุฑทา.  2525: 11; อางอิงจาก Benton; & others. 1974) 

แบงการคิดเปน 2 ชนิด คือ 

 1. การคิดเชื่อมโยง (Associative Thinking) ซึ่งไมไดเปนการคิดที่นําไปสูจุดมุงหมายหรือ

เปาหมาย แตเปนการคิดที่เกิดจากจิตใตสํานึก (Sub - Conscious) ของแตละบุคคล ซึ่งแบงเปนการ

เชื่อมโยง(Association) การฝนกลางวัน (Day Dreaming)การฝนกลางคืน (Night Dreaming)   และ

การคิดแบบฟุง(Autistic Thinking) 

 2. การคิดโดยตรง (Direct Thinking) เปนการคิดที่มีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาหรือนําไปสู

จุดมุงหมายหรือเปาหมายโดยตรง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการคิดที่มีจุดมุงหมายนั่นเอง ซึ่งแบง 

เปน 2 ชนิด คือการคิดตรึกตรอง (Critical Thinking) และ การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking) 

 การคิดอยางมีทิศทางและมีจุดมุงหมายนี้ คลอสแมร; และริปเปล (สมเจตน ไวยากรณ. 

2530: 14; อางอิงมาจาก Klausmeir; & Ripple. 1971) ใหทัศนะวาเปนรากฐานที่สําคัญของการเรยีนรู

และการแกปญหาของบุคคลทั้งนี้เพราะในการเรียนรูและการแกปญหานั้นบุคคลจะตองใชการคิดแบบ

วิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) ทําความเขาใจเกี่ยวกับขอความจริงหรือปญหานั้นๆ ในลักษณะ

ตางๆ และใชการคิดเชิงสรางสรรคในการคนหาแนวทางใหมๆในการเรียนรูและการแกปญหา ซึ่งเปน

การคิดในลักษณะตางๆ และการใชการคิดเชิงสรางสรรคในการคนหาแนวทางใหมๆ ในการเรียนรูและ

การแกปญหา ซึ่งเปนการคิดในลักษณะที่เปนการขยายทัศนะของบุคคลไดกวางไกลออกไป 
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 เมื่อพิจารณาจากประเภทของการคิดตามที่กาเยและเบนตันไดจัดแบงประเภทไวนั้นพบวา

วิธีการคิดที่จะชวยใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาก็คือ การคิดอยางมีจุดมุงหมาย

หรือเปนการคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ (การคิดอยางมีเหตุผลนั่นเอง) ซึ่งการ

คิดอยางมีเหตุผลนั้นเปนการคิดแกปญหาโดยอาศัยการวิเคราะหจะชวยใหผูเรียนนํามาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันได 

 จายัสวัล (Jayaswal. 1974: 136) ไดจําแนกประเภทของการคิดไวหลายลักษณะ ซึ่งแบงออก

ได 4 ประเภท เร่ิมจากการคิดแบบงายที่สุดไปจนถึงการคิดอยางซับซอน ดังนี้ 

 1.  การคิดรับรู เปนการคิดในระดับงายที่สุด เชน เมื่อเด็กเห็นมารดาหิ้วตะกราเดินเดินออก

นอกบาน ก็โบกมือแทนการกลาวลา 

 2.  การคิดจินตนาการ การคิดในลักษณะนี้อาศัยประสบการณและสัญลักษณที่มีอยูในอดีต 

กระบวนการนี้ทําใหคิดถึงเรื่องในอนาคตได โดยใชความทรงจําในอดีตเปนพื้นฐาน เชน บิดาเคยซื้อ

ขนมกลับบานทุกวัน เมื่อถึงเวลาที่บิดากลับบาน ลูกก็คิดถึงขนมที่บิดเคยซื้อมาทันที 

 3.  การคิดเชิงมโนทัศนเปนกระบวนการคิดกอนตัดสินใจโดยอาศัยการวิเคราะหประสบการณ

ที่มีอยูเดิมในอดีตเปนพื้นฐานในการโยงความคิดไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเกิดมโนภาพนั้น

ตองอาศัยการคิดแบบที่ 1 และการคิดแบบที่ 2 รวมกัน 

 4.  การคิดเชิงตรรกะ เปนการคิดที่ซับซอนที่สุด เปนการนําเอามโนทัศนหลายๆมโนทัศนมา

เชื่อมโยงเขาดวยกัน เพื่อนําสูจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือนําไปสูคําตอบของปญหาที่เกิดขึ้น 

 นอกจากแบงการคิดออกเปน 4 ประเภทแลว จายัสลัล (Jayaswal. 1974: 138) ยังไดแบง

การคิดออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ 

 1.  การคิดเชื่อมโยง เปนการคิดแบบที่ไมมีจุดมุงหมาย หรือนําไปสูเปาหมายที่ตองการแตเปน

การคิดที่เกิดจากจิตใตสํานึกของแตละบุคคลซึ่งไดแกการคิดเชื่อมโยงหรือระลึกถึงประสบการณในอดตี 

การฝนกลางวัน การฝนเวลาหลับ และการคิดสรางมโนภาพตามที่ตนปรารถนา เปนตน 

 2.  การคิดแบบประยุกตประสบการณเดิม เปนการแกปญหาในสถานการณใหมโดยพยายาม

ประยุกตประสบการณเดิม มาใชแกปญหาในสถานการณใหมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

ลักษณะของปญหาที่ประสบ 

 การคิดแบบประยุกตประสบการเดิมจะไมเกิดขึ้นถาไมมีการแกปญหา การแกปญหาในทาง

สรางสรรค  จึงเปนวิธีการผสมผสานระหวางประสบการณเดิมกับกับประสบการณใหม พรรณทิพย                      

เทิดพิทักษพงษ (2529: 13) ยังไดกลาวถึงการแกปญหาตามความของกาเย (Gagne) วาความ สําเร็จ

ของการแกปญหานั้นขึ้นอยูกับความรูและประสบการณอันกวางขวางที่ตนมีอยู ดังนั้นผูเรียนจึง

จําเปนตองมีความรูพื้นฐานและประสบการณในสิ่งนั้น จึงจะสามารถแกปญหาไดดี 
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 สาโรช บัวศรี (2531: 9 - 10) ไดแบงประเภทการคิดที่พัฒนามาเปนเวลานานแลวตั้งแต คร้ัง               

อริสโตเติล (Aristotle) กอนคริสตกาล จนถึงสมัย จอหน ดิวอี้ ความเขาใจเรื่องการคิดในระยะอัน

ยาวนาน นี้ไดมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ การคิดที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้ 

 1.  การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) ในสมัยอริสโตเติล ไดเร่ิม มีการ  

ศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตวกันแลว อริสโตเติลจึงคิดแบงพืชออกเปนประเภทตางๆเพื่อใหมองเห็นงาย

ข้ึนและเขาใจยิ่งขึ้นไปไมปนเปกัน เชน แบงพืช เปนพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon)และ

ประเภทใบเลี้งคู (Dicotyledon) เปนตน การรูจักแบงกลุม รูจักแยกแยะเปนชนิด และรูจักแบงประเภท

เหลานี้ นับวาเปนการคิดที่ สําคัญอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนคณิตศาสตรหรือมานุษยวิทยา หรือ

วิทยาศาสตร ยอมจะใชการแบงชนิดหรือประเภท  

 2.  การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) สมมุติวาเรากําลังอานหนังสืออยูคืน

หนึ่งไฟในหองดับมือลง เอะ นี่ฟวสขาดหรืออยางไร 

   2.1 มองออกไปนอกถนน เห็นยังมีไฟถนนสวางอยูเปนปรกติด ดังนั้นเปนประเด็นไดวา

ฟวสนอกบานมิไดขาด  

  2.2 เปดประตูออกไปที่หองนอน ลองเปดไฟดู ก็ปรากฏวา ไฟติดตามปรกติ จึงตัดออกไป

ไดอีกประเด็นหนึ่งวา ฟวสในบานก็มิไดขาด 

  2.3 เปนอันวาตัดประเด็นเรื่องฟวสขาด ออกไปไดเลย  

  เหลือเกี่ยวกับเร่ืองหลอดไฟขาด จึงลองเอาหลอดไฟดวงใหมมาใสแทน ก็ปรากฏวาไฟติด

ข้ึนตามเดิม ทําใหเราอานหนังสือไดตอไปการคิดแบบตัดประเด็นออกไปทีละอยางนี้ ก็เปนการคิดที่เห็น

ไดชัดเจนจนใชกันอยูในชีวิตประจําวันหรือในการสืบสวนสอบสวน 

 3.  การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสูสวนสรุป 

การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนดวยการสังเกต และการทดลองอาน เมื่อเห็นวาเปนจริงจึงสรุป เชน 

สังเกตเห็นวาถาสามเหลี่ยมสองรูปมีดานเทากันสองดาน และมีมุมระหวางดานเทากันแลว สามเหลี่ยม

สองรูปนั้นจะเทากันทุกประการ เมื่อสังเกตเห็นเชนนั้นแลวก็ไปหาสามเหลี่ยมประเภทดังกลาวนั้นมา

หลายๆคูเพื่อทดลอบทับกันดูเปนคูๆ เมื่อทดลองทับกันดูเปนคูๆ ไปก็จะเห็นวาเทากันทุกๆ คูจริงตามที่

สังเกตเห็น เมื่อเปนเชนนี้จึงสรุปไดวา สามเหลี่ยมสองรูปที่มีดานเทากันสองดาน และมีมุมระหวางดาน

เทาเทากันแลว ยอมเทากันทุกประการ 

 4.  คิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดแบบตรงกันขามกับการคิดแบบอุปนัย 

กลาวคือ เร่ิมตนจากขอสรุปหรือทฤษฏีกอน เชน มีทฤษฏีบทหนึ่งวา สามเหลี่ยมสองรูปมีดานเทากัน

สองดานและมีมุมระหวางดานเทาเทากัน สามเหลี่ยมสองรูปนั้นเทากันทุกประการ เมื่อเปนเชนนี้เราก็



 37 

ตองพิสูจนดู โดยหาสามเหลี่ยมดังกลาวมาหนึ่งคู หรือหลายๆ คูเมื่อทับกันแลวเห็นวาเทากันจริงตาม

ทฤษฏีบทนั้น เปนอันวายอมรับได เปนการคิดจากสวนที่สรุปไดไปสูสวนรายละเอียด 

 5.  การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking) การคิดแบบนี้ก็คือ วิธี

วิทยาศาสตร ซึ่งกําลังใชกันแพรหลายอยูในปจจุบัน แตในวงการศึกษามักจะเรียกชื่อวา วิธีการแก 

ปญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีการแหงปญญา (Method of Intelligence) 

 การคิดทั้ง 5 แบบดังกลาวขางตน นักปรัชญาลัทธิพิสูจนนิยมถือวาการคิดแบบไตรตรองเปน

วิธีการแกปญหาซึ่งเปนทั้งความมุงหมายของการศึกษา และเปนทั้งวิธีการของการศึกษา ที่วาเปน

ความมุงหมายนั้นก็คือ เรามุงหมายใหผูเรียน คิดเปน ซึ่งหมายความวาตองสอนวิธีการคิดดังกลาวนี้ให

เปนที่เขาใจ และคลองแคลว ข้ันตอน อันเปนการทําใหผูเรียนรูจักแกปญหาโดยใชวิธีการนี้จนเปนนิสัย 

เมื่อประสบกับปญหาใดๆ ในชีวิตตอไปขางหนา ก็จะไมตกใจจนเกินไป แตรําลึกถึงวิธีการนี้จนเปนนิสัย 

เมื่อประสบปญหาใดๆ ในชีวิตตอไปขางหนา ก็จะไมตกใจจนเกินไป แตรําลึกถึงวิธีการแกปญหานี้ได 

และพยายามนําไปใชในการแกปญหาเหลานั้นไดตามควรแกกรณี ลักษณะดังกลาวคือส่ิง ที่เรียนวา

ผูเรียน คิดเปน 

 สรุปแลวอาจกลาวไดวา ประเภทของการคิดแบงออกเปนการคิดแบบเชื่อมโยงและการคิด

อยางมีเหตุผล ซึงการคิดอยางมีเหตุผลสามารถนําไปใชแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นได 

  
 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของเพียเจต 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของเพียเจต (ยงยุทธ วงศนาค. 2524: 26-28; อางอิงจาก 

Spencer. 1970: 470-475) กลาวถึงพัฒนาการทางความคิดของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันและมี

โครงสรางของพัฒนาการทางความคิดเหมือน เพียเจต แบงขั้นตางๆของการพัฒนาการทางความคิด

ออกเปน 4 ข้ันตอนใหญๆ คือ  

 1.  ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (The Sensory – Motor Period)  พัฒนาการในขั้น

นี้จะเร่ิมต้ังแตเกิดจนอายุ 2 ป ซึ่งอยูในวัยทารกในชวง พฤติกรรมจะอยูในรูปของการเคลื่อนไหว และ

เกิดในรูปปฏิกิริยาสะทอนพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก เชน การพูด การทํามือ การรองไห ฯลฯ ตอจากนั้น

ทารกจะสรางปฏิกิริยาสะทอนที่ซับซอนมากขึ้นกวาธรรมดา เชน ในเร่ืองของการทําซ้ําๆ กัน ทารกจะ

รวมเอาชนิดตางๆ ของสิ่งเราเขาดวยกันเปนตนวาไหวพริบและสายตา พฤติกรรมที่แสดงมีการจูงใจ 

(Intention) โครงสรางทางสติปญญา (Schema) จะเกิดขึ้นและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และสามารถนําเอา

โครงสรางที่มีอยูมาสัมพันธกันไดซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมที่ทารกแสดงโดยการอาปากเมื่อเห็น     

ขวดนม 

 2.  ข้ันการคิดกอนการปฏิบัติการ (The Period of Preperation Thought) อยูในชวงอายุ 2-7 

ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มรูจักใชสัญลักษณแทนคําพูดได เชน รูปภาพ เด็กเริ่มรูจักใชภาษาแทนสิ่งของตางๆ 
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ได ในขั้นนี้ประกอบดวยความคิดกอนเกิดสังกัป และความคิดนึกรูเอง (Intutive Thought) ซึ่งในขั้น

ความคิดหลังนี้เด็กเริ่มเขาสูระดับการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตรแตยังไมสามารถแกปญหาเรื่องการ

อนุรักษได ความคิดสวนใหญตกอยูภายใตการรับรู เด็กยังไมเขาใจในตัวปฏิบัติการ (Operation) ที่จะ

นําไปสูการปฏิบัติการในทางตรรกศาสตรได เชน การจัดจําแนกประเภท การจัดรวมประเภท การจัด

เรียงลําดับ ซึ่งเด็กยังคิดไมถึง 

 3.  ข้ันการคิดดวยรูปธรรม (The Period of Concrete Operation) อยูในชวงอายุ 7- 11 ป ถือ

วาเปนขั้นที่เด็กเกิดความคิดโดยใชปฏิบัติการ (Operation) ซึ่งนําไปสูการคิดหาเหตุผล ในทาง

ตรรกศาสตร พัฒนาการทางความคิดจะสูงขึ้น การคนหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุและสิ่งแวดลอมเปน

แบบแผนและไมติดอยูกับที่ดังเชน การรับรูในขั้นกอนๆ เด็กจะพิจารณาสิ่งตางๆ โดยใชตัวเองเปน

ศูนยกลางนอยลง แตอยางไรก็ตามยังตองอาศัยเวลาซึ่งเด็กจะตองมีระดับอายุสูงพอที่จะเกิดความคิด

ความเขาใจในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับวัตถุ เชน โดยทั่วไปแลวเด็กจะเกิดความเขาใจการอนุรักษ สสารใน

ระดับอายุ 7-8 ป จนเกิดการอนุรักษน้ําหนักเมื่ออายุประมาณ 10 ป และเมื่ออายุ 11-12 ป จะเกิด

อนุรักษปริมาตรขึ้น ในเร่ืองการอนุรักษที่เกิดขึ้นนั้น จําเปนตองอาศัยโครงสรางทางความคิดการ

ปฏิบัติการที่สําคัญๆ คือ  

 การรวมเขาดวยกัน (Combinability) เปนการจัดประเภทสิ่งตางๆ รวมเขาดวยกันเปน

องคประกอบใหม เชน การรวมลูกปดสีน้ําตาลกับลูกปดสีขาว และถือวาเปนลูกปดประเภทหนึ่ง 

 การเชื่อมความสัมพันธ (Associatively) เปนการปฏิบัติการที่ใชวิธีการตางๆ กันในการ

รวมเขาดวยกันเปนองคประกอบใหม แตผลที่ไดเปนอยางเดียวกันเชน การเอาไมยาว 6 นิ้วสองอัน และ 

24 นิ้วสองอัน มาวางตอกันไดหลายวิธี เพื่อใหไดระยะทาง 1 หลา โดยอาจเรียงไมส้ันกอน หรือเรียงไม

ยาวกอน หรือวางเรียงสลับกัน 

 การทวนกลับ (Reversibility) เปนตัวปฏิบัติการที่สามารถยอนกลับไปสูจุดเริ่มตนแลวกลบัมา

สูจุดจบหรือจุดสุดทายได ตัวปฏิบัติการนี้มีความสําคัญมาก เปนเครื่องบอกถึงระดับสติปญญา 

 การเปนเอกลักษณ (Identity) เปนปฏิบัติการที่เปนการรวมสวนประกอบอันใดอันหนึ่งเขากับ

สวนประกอบที่ตรงกันขามเกิดผลเปนศูนย (0) ซึ่งอาจเขียนในรูปของ เชน มีน้ํา 1 พินท (Pint) ตัก

ออกไป 1 (Pint) ผลลัพธคือไมเหลือน้ําอยูเลย 

 ส่ิงที่พัฒนาข้ึนในข้ันปฏิบัติการดวยรูปธรรมที่สําคัญคือ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ใหเหตุทาง

ตรรกศาสตรในเชิงคณิตศาสตร (Logical – Mathematic Operation) เพียเจต กลาววาประสบการณ

เกี่ยวกับโครงสรางนั้น แตกตางจากประสบการณทางกาย เพราะประสบการณทางกายเปนประสบ 

การณที่ไดจากวัตถุภายนอกโดยตรง แตประสบการณในการคิดใหเหตุผลในเชิงคณิตศาสตรนั้นเปนผล

มาจากความรูที่ไดโดยผานทางการทํางานรวมกันภายในของระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งเปนสวนทีเ่กดิ
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การปฏิบัติทางสติปญญาและความคิดโครงสรางเกี่ยวกับการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรเชิง

คณิตศาสตร ไดแก โครงสรางในเรื่องของการจําแนกประเภท การหาความสัมพันธหรือในเรื่องของ

จํานวนโครงสรางที่กลาวถึงนี้จะสามารถรวมไปสูระบบได โดยการกระทําและเชื่อมโยงกันและจะ

พัฒนาสูงขึ้นอยางที่สมบูรณในขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรม 

 4.  ข้ันปฏิบัติการดวยนามธรรม (The Period of Formal Operation) เด็กที่อยูในขั้นนี้มีระดับ

อายุ 11-15 ป พัฒนาการทางความคิดที่เร่ิมต้ังแตในขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว จะดําเนิน

ตอเนื่องไปตามลําดับข้ันและพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสูงสุดในข้ันนี้ จึงเปนขั้นที่โครงสรางทาง

สติปญญาพัฒนา อยางสมบูรณ จัดไดวาเปนขั้นของสติปญญาและความคิดอยางแทจริง เพียเจต 

กลาววา ข้ันปฏิบัติการดวยนามธรรมเด็กสามารถใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรและสรางสมมติฐานขั้นใน

การแกปญหา โครงสรางตางๆ เหลานี้จะสรางใหเด็กเกิดความคิดหาเหตุผลอยางสมบูรณเทากับผูใหญ 

หลังจากนั้นแลวโครงสรางทางสติปญญาจะไมพัฒนาขึ้นอีกตอไป เพราะดําเนินมาถึงขีดสุดสติปญญา

ของมนุษยทั่วไปซึ่งพัฒนาสูงสุดในระดับอายุประมาณ 15 ป 

 ประสาท อิศรปรีดา (2523: 122) และยุพา วีระไวทยะ (2526: 8) ไดสรุปขอยอมรับเบื้องตน

ในการศึกษาขั้นพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูตามทฤษฏีของเพียเจตไวดังนี้ 

 1.  เพียเจต สรุปการศึกษาทดลองพบวาขั้นพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูมีอยางนอย           

4 ข้ัน 

 2.  พัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูของคนเกิดขึ้นเปนระยะๆ หรือข้ันตามชวงอายุและ

เปนไปตามลําดับกอน-หลัง คือจะเริ่มจากขั้นที่ 1 กอน แลวจึงพัฒนาไปยังขั้นที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 

 3.  การบรรลุถึงขั้นของสติปญญาขั้นหนึ่ง จะเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการทางสติปญญาใน

ข้ันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องกัน ดังนั้นอาจกลาวไดวา พัฒนาการในแตละขั้นจะอยูในลักษณะคงที่ 

(Stable) ขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนรูป (Transformation) ไปในเวลาเดียวกัน 

 4.  การพัฒนาจากขั้นตนไปยังขั้นที่สูงขึ้นจะเปนกระบวนการผสมผสานโครงสรางเดิมกับ

โครงสรางใหม นั่นคือพัฒนาการในแตละขั้นที่สูงขึ้นจะเปนรากฐานของการพัฒนาในขั้นตอๆ ไป 

 5.  ระยะชวงอายุในแตละขั้นของแตละคนอาจยืดหยุนได เนื่องจากสภาพแวดลอมที่ไม

เหมือนกัน 

 6.  ระยะการเริ่มตนของการพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสูข้ันตอไป เปนไปอยางไมแนนอนอาจ

ชาหรือเร็วกวานั้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ เชน ประสบการณส่ิงแวดลอม 

 7.  การพัฒนาถึงขั้นการคิด และปฏิบัติการแบบนามธรรมไดนั้น อาจเกิดขึ้นชากวาที่เพียเจต 

ไดศึกษาคนควาไว และตลอดชีวิตของคนบางคนอาจไมตองใชความคิดที่พัฒนาถึงขั้นการคิดและ

ปฏิบัติการแบบนามธรรมเลยก็ได 
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  3.2  ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหามีนักการศึกษาไดเสนอความหมายของ

ความสามารถในการคิดแกปญหาไวดังนี้ 

 จอรน ดิวอี้  (สายฝน  จารีต.  2547;  อางอิงจาก John Dewey. 1901)  ไดใหความหมาย

ของความสามารถในกาคิดแกปญหาไววา คือ การคิดวิเคราะห เปนการคิดหาเหตุผลในเร่ืองตางๆ

รวมถึงการคิดสรางสรรคเพื่อหาความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ นําไปสูการประดิษฐส่ิงแปลกใหมรวมถึง

การคนพบวิธีแกปญหาไดสําเร็จหรือแมแตทฤษฏีหรือวิธีการใหมๆที่กอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล

ตอมนุษยชาติ 

 เพียรเจ  (สายสุณี สีหวงษ. 2545; อางอิงจาก Piaget. 1962) ไดอธิบายถึงความสามารถใน

การคิดแกปญหาตามทฤษฏีทางดานการพัฒนาการในแงที่วาความสามารถดานนี้จะเริ่มพัฒนาการมา

ต้ังแตข้ันที่สาม คือ  Stage of Concrete Operations เด็กที่มีอายุประมาณ 7-10 ป จะเร่ิม มี

ความสามารถในการคิดแกปญหาแบบงายๆ ภายในขอบเขตจํากัด ตอมาถึงระดับการพัฒนาขั้นที่ส่ี คือ 

Stage of Formal Operations เด็กจะมีอายุประมาณ 11-15 ป เด็กจะมีความสามารถเรียนรูส่ิงที่เปน

นามธรรมชนิดซับซอนได 

 กาเย  (ปยดา  ปญญาศรี.  2545; อางอิงจาก Gagne. 1970)  ไดอธิบายถึงความสามารถใน

การคิดแกปญหาวาเปนรูปแบบการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรู ประเภทหลักการที่มีความ

เกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไปและใชหลักการนั้นประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่

เรียกวาความสามารถทางดานการคิดแกปญหาโดยการเรียนรูประเภทหลักการนี้กาเยไดอธิบายวาเปน

การเรียนรูอีกประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยความสามรถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหลาย 

 ชม ภูมิภาค (2516: 56) กลาววาการคิดแกปญหาเปนสิ่งที่มีความหมายกวางขวางมาก รวม

พฤติกรรมที่ซับซอนอยูในรูปแบบตางๆ มากมาย พฤติกรรมในการแกปญหานี้เกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีงาน มี

จุดมุงหมายที่ตองการใหบรรลุผลเพื่องานนั้น 

 ประสาท อิศรปรีดา (2523: 185) ไดใหคําจํากัดความคิดแกปญหาวาเปนกระบวน การที่ตอง

อาศัยสติปญญาและความคิด รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซอนตางๆอันเปนผลมาจากพัฒนาการ

ทางสติปญญา การคิดแกปญหาจะตองมีความสัมพันธใกลชิดกับสติปญญา 

 กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 265) ไดใหคําจํากัดความคิดแกปญหาวาเปนความ สามารถใน

การใชประสบการณเดิมจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม มาแกปญหาที่ประสบใหม 

 ศิวพร  เสรียวงศ ณ อยุธยา (2529) ไดสรุปความหายของความสามารถในการคิดแกปญหา

ไววา เปนพฤติกรรมแบบแผน หรือวิธีการที่ซับซอน ตองอาศัยความรู ความคิดประสบการณ วิธีการ

และขั้นตอนในการศึกษาปญหาเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ 
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 กาญจนา  ลาภรวย (2532) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนการดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุมุงหมายที่ตองการ โดยอาศัยความรู ประสบการณและความคิดใชแกปญหาใน

สถานการณตางๆ 

 โสภา  สันทัดพรอม (2535) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหา หมายถึง การนํา

ความสามารถทั้งทางดานความรูและประสบการณเดิม มาใชแกไขในสถานการณที่เปนปจจุบัน เพื่อให

บรรลุจุดมุงหมาย 

 อุษา  จีนเจนกิจ (2544) กลาววาความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความสามารถดาน

การคิดที่มีความสัมพันธกับสติปญญา สามารถมีการพัฒนาไดโดยบุคคล จะใชประสบการณและ

ทักษะความรูที่เรียนรูมากอนใชแกปญหาใหม 

 สายสุณี สีหวงษ (2545) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาที่อาศัยความรู ความเขาใจ ความคิดที่นําเอาประสบการณเดิม

มาใชในการแกปญหาที่ประสบใหมโดยพิจารณาหาความสัมพันธ จากขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับ

ปญหา 

 อุดมลักษณะ  นกพึ่งพุม (2545) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร

หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาและความคิดที่นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่

ประสบใหม 

 สายฝน  จารีต (2547) ไดสรุป ความหมายและความสําคัญของความสามารถในการคิด

แกปญหา คือ การใชอํานาจของการคิดเชิงวิเคราะหขอมูลอยางมีเหตุผล ในการแสวงหาคําตอบหรือ

หาทางออก โดยใชประสบการณและขอมูลในการพิจารณา เพื่อขจัดและแกปญหาที่ เกิดขึ้น 

ประกอบดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 สุวิทย  มูลคํา (2547) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหา คือ ความสามารถทาง

สมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสม

กลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 

 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวาความสามารถในการคิดแกปญหา

หมายถึง การนําเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่ประสบใหม โดยมีแบบแผนพฤติกรรมมี

พฤติกรรมมีวิธีการและขั้นตอนในการศึกษาปญหาตางๆ ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการจากที่กลาว

สรุปไดวาความสามารถในการคิดแกปญหาหมายถึง การใชกระบวนการทางสติปญญาในการแก 

ปญหา จากกระบวนการเรียนรูและประสบการณของบุคคลเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 
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 ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหา ประกอบดวย 

 ทฤษฏีโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of Intellect Theory) ของ Guilford         

(ทศพร  เพ็งไธสง. 2545; อางอิงจาก Guilford. 1987) ไดเสนอทฤษฏีโครงสรางทางสติปญญาโดย

กลาววาความสามารถของแตละอยางของบุคคลเปนความสามารถเฉพาะตัว (Specific Abilities) ซึ่ง

ความสามารถของกิลฟอรด มี 150 ชนิด ซึ่งเปนผลจากการปฏิสัมพันธของ 3 มิติ คือ กระบวนกาคิด 

(Operation)   เนื้อหา (Content)  และผลการคิด (Products)  

 โครงสรางทางสติปญญาประกอบไปดวยความรู ความเขาใจ ความจํา ความคิด อเนกนัย 

ความคิดเอกนัย และการประเมินผล ทุกอยางเปนสวนประกอบสําคัญของการแกปญหาและขอมูล

ตางๆนั้น คนเราจะเรียนรูไดจากรูปภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย หรือพฤติกรรมสิ่งตางๆ จะเก็บไวใน

ความทรงจําและจะนําออกมาใชเมื่อการแกปญหา ดังนั้น ความสามารถในการคิดแกปญหา จึง เปน

การทํางานรวมกันของความสามารถทางสมองทุกดาน คือ 

 1. การแกปญหาเปนการทํางานรวมกันของความจํา  (Memory) การรู  การเขาใจ 

(Cognition) และผลการคิด (Products) เพื่อทําความเขาใจโครงสรางของปญหาและสภาพที่กอใหเกิด

ปญหาขึ้น อาจมีการปรับส่ิงที่รับรูใหเขากับความรูเดิมในความจํา ความสามารถในการประเมินผล ทํา

หนาที่กลั่นกรองเพื่อแยกสิ่งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปญหาออกจากกัน 

 2.  การรับรูปญหาและขอมูลปญหาอาจจะมีหลายๆครั้ง โดยมีกระบวนการเปนแบบเดิม              

 3.  ทางออกของปญหาอาจเปนการสิ้นสุดกระบวนการแกปญหาหนึ่งๆ เชนเมื่อมีทางออกที่

หนึ่งแตไมถูกตองเหมาะสม จึงเกิดการคิดจนพบทางออกที่สอง หากยังไมดีจะเกิดการคิดทบทวนใหม

จนไดทางออกที่สาม ซึ่งอาจจะเปนวิธีการแกปญหาที่พึงพอใจ 

 4.  ลักษณะสําคัญของกระบวนการแกปญหาใหม คือ มีการวนของกระบวนการโดยการเริ่ม

จากการรับรู และเขาใจไปยังความจําไปสูการประเมินกลับมาที่การรูใหม การวนอาจจะหลายๆครัง้และ

อาจกวางขวางมากและการวนจะยืดหยุนตามลําดับเหตุการณ 

 ดังนั้น ความสามรถในการคิดแกปญหาตามแนวทฤษฏีของ Guilford  มี 5 ข้ัน คือ 

 ข้ันที่ 1  นําตัวปอนจากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกเขามา 

 ข้ันที่ 2  กลั่นกรองขอมูล โดยการกระตุน ต้ังใจและกําหนดทิศทาง 

 ข้ันที่ 3  ความรู เกิดความรูสึกวาเกิดปญหา และจัดโครงสรางของปญหา 

 ข้ันที่ 4  ผลผลิต คือ คําตอบที่จะนํามาแกปญหา 

   ในการนําขอมูลจาก 4 ข้ันตอนมาใช จะตองมีการประเมินโดยนําเอาความรูสึกที่เก็บ

ไวในสวนความจําของสมองมาใชประกอบ แลวประเมินผลที่ออกมาในทุกขั้นตอน 
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 ข้ันที่ 5 การประเมินผลคําตอบสุดทาย เมื่อไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดก็ทําการแกปญหานั้น

ใหหมดไป แตถาทางเลือกนั้นไมสามารถใชได ก็จะเริ่มกระบวนการในขั้นที่ 1 ตอไป 

 ทฤษฏีพัฒนาการสติปญญาของ Piaget (Piaget,s Theory of Intellectual Development) 

(ทศพร เพ็งไธสง.  2545)  

 ทฤษฏีของเพียเจต เปนทฤษฏีวาดวยการพัฒนาทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิด

จนกระทั่งถึงวัยที่มีพัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณตามแนวคิดของ เพียเจต กลาววาคนเรามี

ความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทําใหเด็กเกิดความคิดในดานตางๆ ที่เปนรูปธรรม และ

พัฒนาการตอไปเร่ือยๆ จนสามารถคิดในสิ่งที่เปนนามธรรมได จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพียเจต 

พบวาเด็กที่ตอบปญหาผิดมากเนื่องมาจากการใชเหตุผลของเด็กเพราะโครงสรางทางความคิดของเด็ก

ตางไปจากความคิดของผูใหญ ซึ่งโครงสรางทางความคิดตามทฤษฏีของ เพียเจต มีอยู  6 ข้ันพัฒนา 

การของการคิดเริ่มจากขั้นต่ําไปสูข้ันสูงตามลําดับและเชื่อวา ความคิดมี 2 ดานที่สัมพันธกัน คือ โครง 

สรางและหนาที่ในการพัฒนาความคิดไปสูข้ันที่สูงขึ้นตองอาศัยกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ การรับ

และปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดและการปรับขยายโครงสรางทางความคิดเพื่อรับส่ิงใหม ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. การรับและปรับเขาสูโครงสรางทางความคิด (assimilation) หมายถึง เมื่อเด็กมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือประสบการณใหมๆ เด็กก็จะรับส่ิงนั้นใหรวมอยูในโครงสรางของความรู 

(Cognitive structure) โดยปรับใหเขากับความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งการรับจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ

ประสบการณเดิม เด็กเล็กที่มีประสบการณนอยก็จะปรับใหเขากับความรูเดิมไดนอยกวา 

 2. การปรับโครงสรางทางความคิดเพื่อรับส่ิงเราใหม (accommodation) เปนการเปลี่ยน

ความคิดเดิมใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม การที่ เด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงใดในตอนแรกเด็กจะรับ

ประสบการณใหมใหเขากับประสบการณเดิม แตเมื่อไมประสบความสําเร็จ เด็กจะปรับโครงสรางจน 

สามารถผสมผสานความคิดเกาและใหมใหกลมกลืนกันได สภาพการเชนกอใหเกิดความสมดุล 

(equilibration) ซึ่งทําใหคนปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม ผลจากการปรับตัวจะทําใหเกิดการพัฒนา

สติปญญา จากสติปญญาขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง ข้ันพัฒนาการทางสติปญญาโครงสรางและพัฒนา 

การทางความคิดในแตละขั้นมีความแตกตางกันเมื่อถึงระดับวุฒิภาวะนั้น และมีสภาพแวดลอมเปนตัว

ชวยกระตุนใหเด็กไดพบความรูใหมที่จะนําเด็กไปสูข้ึนที่สูงขึ้น เพียเจตไดแบงลําดับข้ึนตอนของพัฒนา 

การทางความคิดเปน 4 ข้ัน คือ 

  ขั้นที่ 1 ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensorimotor Stage) พัฒนาการขั้นนี้เร่ิม

ต้ังแตแรกเกิดจนถึง 2 ป เด็กจะเกิดการเรียนรูจากประสบการณ เด็กมักจะหยิบจับวัตถุ ลูบคลํา หรือ

เคาะ ในขั้นนี้ความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานงานระหวาง
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กลามเนื้อ มือและสายตา สามารถคนหาวัตถุที่เปลี่ยนที่ไปตลอดจนสามารถสื่อสารโดยใชภาษาได เด็ก

วัยนี้ชอบทําอะไรบอยๆ ซ้ําๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก          เมื่อ

ส้ินสุดระยะนี้ เด็กมักมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมายและสามารถแกปญหาโดยการ

เปลี่ยนวิธีตางๆ เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการแตความสามารถ ในการคิดวางแผน ของเด็กยังอยูในขีดจํากัด 

  ข้ันที่ 2 ระยะการแกปญหาดวยการรับรูและยังไมรูจักใชเหตุผล (Preoperational Stage) 

ระยะนี้อยูในชวยระหวาง 2-7 ป ซึ่งแบงออกเปนขั้นยอยๆ อีก 2 ข้ัน คือ ในชวงอายุ 2-4 ป เปนชวงทีเ่ดก็

เร่ิมจะมีเหตุผลเบื้องตน สามารถโยงความสัมพันธของเหตุการณ 2 เหตุการณ หรือมากกวามาเปน

เหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันได แตเหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจํากัด เพราะเด็กยังยึดตน เองเปน

ศูนยกลางหรือยึดความคิดของตนเองเปนใหญ และมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น ความคิดและเหตุผล

ของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองกับความเปนจริง ในชวงที่ 2 ของระยะนี้ อยูในชวงอายุประมาณ 4-7 ป 

เด็กจะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ รอบตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ เร่ิม

มีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแตยังไมแจมชัด รูจักแบงพวกแบงชั้น แตยิงคิดหรือตัดสินผลการ

กระทําตางๆ จากสิ่งที่เห็นภายนอกเทานั้น 

  ข้ันที่ 3 ระยะแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงที่เปนรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อยู

ในชวยอายุประมาณ 7-11 ป เปนระยะที่เด็กเขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดีข้ึนเพราะเด็กเริ่มลดความ คิด

ยึดตนเองเปนศูนยกลาง โดยเริ่มเอาเหตุผลรอบๆ ตัวมาคิดประกอบในการตัดสินใจหรือแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันเด็กจะสามารถคิดทบทวนกลับได (Reversibility) นอกจากนี้ความสามารถในการจําของ

เด็กในชวงอายุนี้มีประสิทธิ์มากขึ้น สามารถจัดกลุมหรือจัดพวกไดอยางสมบูรณ สามารถสนทนากับ

ผูอ่ืนเขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดี 

  ข้ันที่ 4 ระยะแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงที่เปนนามธรรม (Formal Operation Stage) อยู

ในชวงอายุ 11 ปขึ้นไป ข้ันนี้จะเปนขั้นสุดทายของพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก เพียเจตเชื่อวา

ความคิดความเขาใจของเด็กในขั้นนี้จะเปนที่สมบูรณที่สุด คือ เด็กสามารถคิดไดแมส่ิงนั้นไมปรากฏให

เห็น สามารถตั้งสมมติฐานและสามารถพิสูจนได สามารถแกปญหาตางๆ โดยมีการคิดกอนแกปญหา

นั้นๆสามารถเขาใจสูตร หรือกฎเกณฑตางๆไดดี พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยนี้จะเจริญเติบ โต

ที่เชนเดียวกับผูใหญ แตอาจมีการติดสินใจแกปญหาแตกตางไปจากผูใหญอยูบาง เพราะประสบ 

การณนอยกวา 

 
 ลักษณะของการแกปญหา 
 การแกปญหาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนใหหลุดพนจากอุปสรรคเพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายที่ตองการซึ่ง สวนา พรพัฒนกุล (2522: 271-272) ไดกลาววาการแกปญหาเปนเรื่องสําคัญ

มาก มนุษยทุกคนเคยเผชิญกับสภาพการณเปนปญหามาแลวและจะตองพบปญหาตางๆ อีกเปนอัน
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มากในชีวิต ปญหาบางประการก็ไมสลับซับซอนมากนักก็สามารถแกปญหาไดแตบางปญหาก็

สลับซับซอนมากยากแกการแกไขปญหานั้นไดสําเร็จ การคิดเปนองคประกอบสําคัญยิ่งตอการแก          

ปญหา ยิ่งปญหาสลับซับซอนมากก็ยิ่งอาศัยการคิดมาก 

 บุญเลี้ยง พลอาวุธ (2511: 45) ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดแกปญหาวามีอยู5 ประการ 

 1.  การคิดแกปญหา เปนการกระทําที่มีจุดมุงหมาย การกระทําที่ขาดจุดมุงหมายไมนับวา

เปนการคิดแกปญหา 

 2.  การคิดแกปญหา คือการเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถและความตองการของตน 

 3.  การคิดแกปญหา ตองอาศัยความรูแจงเห็นจริงหรือความหยั่งเห็น (Insight) กลาว คือ ใน

การแกปญหาแตละครั้งนั้นจะตองศึกษาปญหาใหเขาใจถองแทเสียกอน จึงสามารถแกปญหานั้นได 

การที่คนเราเขาใจปญหาอยางถองแทและมองเห็นทางแกนี้เรียกวาเกิดความคิดภายในหรือความหยั่ง

เห็น 

 4.  การคิดแกปญหาเปนการสรางสรรค (Creative) อยางหนึ่งกลาวคือเมื่อแกปญหาไดสําเร็จ 

ผูแกยอมมีสติปญญางอกงามขึ้น 

 5.  การคิดแกปญหายอมประกอบดวยการวิพากษวิจารณ (Critical) จําเปนตองวัดผลดูวา

การแกปญหานั้นไดผลตามความมุงหมายอยางเพียงพอหรือไม 

 กิจกรรมที่ไมถือวาเปนการแกปญหา ไดแก 

 1. กิจกรรมที่เราทําอยูเปนนิจสินจนเปนนิสัย 

 2. กิจกรรมที่เราทําไปโดยไมมีแบบแผนและนํามาใชแกปญหานั้นอีกไมได 

 3. กิจกรรมที่ทําเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา 

 ซึ่งกิจกรรมทั้ง3 ลักษณะจะไมเกิดขึ้นมาตามลําดับแตจะเกิดขึ้นมาพรอมๆกันทั้ง 3 ลักษณะ

ทีเดียวนอกจากนี้การแกปญหายังตองอาศัยการสังเกต สมาธิและความจําอีกดวย  
 
 ความสามารถในการคิดแกปญหาของบุคคล 
 สโตลเบรก (Stollberg. 1956: 225-228) ไดใหความเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการคิด

แกปญหานั้นผูแกปญหาไมมีข้ันตอนที่แนนอนและไมเปนไปตามลําดับอาจสลับกอนหลังหรือบาง

ข้ันตอนไมมี นอกจากนี้การคิดแกปญหายังขึ้นอยูกับองคประกอบดังนี้คือ 

 1. ประสอบการณของแตละบุคคล 

 2. วุฒิภาวะทางสมอง 

 3. สภาพการณที่แตกตางกัน 

 4. กิจกรรมและความสนใจของแตละบุคคลที่มีตอปญหานั้น 
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 มอรแกน (Morgan. 1978: 154-155) สรุปวา วิธีคิดแกปญหาของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน 

ทําใหความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันดวยขึ้นอยูกับองคประกอบคือ 

 1. สติปญญา (Intelligence) ผูมีสติปญญาดี จะคิดแกปญหาไดดี 

 2. แรงจูงใจ (Motivation) ในการที่จะทําใหเกิดแนวทางในการคิดแกปญหา 

 3. ความพรอมในการแกปญหาใหมๆ โดยทันทีทันใดมาจากประสบการณที่มีมากอน 

 4. การเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม (Functional Fixedness) 

 กระบวนการคิดแกปญหาของแตละคนจะตองขึ้นอยูกับความสามารถในการแกปญหาซึ่ง                  

กรอสนิคเคล และบรูกเนอร (Grossnickle and Brueckner. 1959: 310 - 311) กลาวถึงกระบวนการ

แกปญหาของเด็กมีดังนี้ 

 1. ปญหาตองเกี่ยวของกับตัวเด็ก 

 2. ปญหาที่สามารถทําการแกไขได 

 3. ปญหานั้นอยูในขอบเขตที่ชัดเจนที่เด็กแตละคนสามารถเขาใจได 

 4. เด็กจะเสนอวิธีการแกปญหาที่เปนไปได 

 5. เด็กไดรับการแนะนําจากครูในการวางแผนการแกปญหา การเก็บรวบรวมขอมูลและการ

ประเมินผล 

 6. นําวิธีการตางๆมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 7. เด็กจะนํากระบวนการแกปญหาที่วางแผนไวแลวนั้นมาใชในสถานการณที่เปนตนกําเนิด

ของปญหาที่เกิดขึ้น 

 8. สรุปการแกปญหา 

 ชม ภูมิภาค (2516: 59) ไดใหความเห็นวา ความสามารถในการคิดแกปญหานั้นขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายอยางเชน ความรู อารมณ ประสบการณ การจูงใจ จากการสังเกตโดยทั่วไปจะเห็นวา

ความสามารถในการคิดแกปญหานั้นขึ้นอยูกับประสบการณเปนอันมากและการที่นําเอาประสบการณ

มาใชประโยชนในการแกปญหาไดเนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

 1. บุคคลมักจะมีการพัฒนาความคิดรวบยอดและระบบของการเขารหัสส่ิงของตางๆเอาไว

เพื่อนําไปใชในโอกาสขางหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารหัสปญหาตางๆ ที่ไดแกมานั้นจะชวยในการ

แกปญหาใหม 

 2. การพัฒนาของแนวโนมแหงการตอบสนอง แนวการตอบสนองที่ไดรับการเสริมแรงจะตอ

ตัวเปนนิสัยและมักจะเกิดขึ้นกอนเมื่อปญหาใหมโดยบุคคลจะคิดแกปญหาตามที่ไดปฏิบัติมาจะ

พยายามแลวพยายามอีก เมื่อแนวนิสัยเชนนั้นไมสามารถไดจริงๆ บุคคลจึงจะเริ่มคิดและเปลี่ยนแนว

ใหม 
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 3.  การพัฒนาเทคนิคของการแกปญหา เมื่อบุคคลไดคิดแกปญหามามากๆ คนเราก็ยอมจะมี

ความชํานาญในการแกปญหาตางๆ มากขึ้นนอกจากนี้เทคนิคของการแกปญหานั้นยังสอนกันไดดวย 

 จากที่กลาวมานี้จะเห็นวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของบุคคลนั้นจะแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับวุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณ ความสนใจ สติปญญา ความพรอม แรงจูงใจ อารมณและ

สภาพแวดลอม 

 
 วิธีการแกปญหา 
 กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 260) ไดกลาวถึงวิธีการในการคิดแกปญหาวาขึ้นอยูกับ

ประสบการณของผูเรียนและสถานการณของปญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ 

 1.  ทักษะการคิดแกปญหา โดยใชพฤติกรรมอยางเดียวเปนการคิดแกปญหาที่ไมมีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อประสบปญหาจะไมมีการไตรตรองหาเหตุผลไมมีการพิจารณาสิ่งแวดลอม การ

แกปญหาจะเปนการจําและการเลียนแบบพฤติกรรมเดิม 

 2.  ทักษะการคิดแกปญหาแบบลองผิดลองถูกเปนการคิดแกปญหาแบบเดาสุม โดยการลอง

ผิดลองถูก 

 3.  ทักษะการคิดแกปญหาโดยการเปลี่ยนแปลงความคิด การแกปญหาโดยการเปลี่ยนแปลง

ทางความคิดเปนพฤติกรรมภายในที่สังเกตยากที่นิยมใชกันมากที่สุดคือการหยั่งเห็น (Insight) การหยัง่

เห็นนี้ข้ึนอยูกับการรับรูและประสบการณเดิม 

 4.  ทักษะการคิดแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะการคิดแกปญหาที่ถือวา

เปนระดับสูงสุดและใชไดผลดีที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาที่มีความยากและสลับซับซอน 

 ข้ันตอนของการคิดแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรโดยสังเขปมีดังนี้ 

 1. การพิจารณาปญหา โดยการสังเกต คิด จํา 

 2. การตั้งสมมติฐานจากประสบการณเดิมตางๆ 

 3. การทดสอบสมมติฐาน 

 4. คงสมมติฐานที่ถูกไว แตถาผิดใหตัดสมมติฐานเดิมทิ้งไปยอนกลับพิจารณาปญหา แลวตัง้

สมติฐานใหมจากนั้นก็ดําเนินการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังใหม 

 5. การนําสมมติฐานที่ดีที่สุดไปใช อาจเปนการใชทั้งหมดหรือประยุกตไปใชเฉพาะบางสวนที่

เหมาะสมกับสภาพปญหา  
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 การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ความสามารถในการคิดแกปญหาของบุคคลที่จะแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นมี

ระดับสติปญญาความรู อารมณ ประสบการณ การจูงใจหรือไมเพียงใด การแกปญหาไมมีข้ันตอน

แนนอนตายตัว การเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหมีความสามารถในการคิดแกปญหา การ

ใหเด็กมีโอกาสฝกอยูเสมอยอมเปนประโยชนแกเด็ก วิธีการตางๆ ที่ครูจะชวยใหเด็กมีความสามารถใน

การคิดแกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองมีการฝกฝนอยูเสมอ แมวาครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรียนมี

ทักษะในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเดียวกับที่เราฝกใหเด็ก เลนดนตรี แตการใหเด็กมี

โอกาสฝกฝนอยูเสมอนั้นยอมเปนประโยชนแกเด็กอยาแนนอน วิธีการตางๆที่ครูจะชวยฝกใหเด็กมี

ความสามารถในการคิดแกปญหาไดนั้น  

 มังกร  ทองสุขดี (2522: 5-10) กลาวไวดังนี้ 

 1.  ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี้เปนวิธีการที่ใชกันมา

นาน เปนวิธีการที่มีประโยชนอยูเสมอการทํางานชวยใหเรามีประสบการณเพิ่มข้ึนยอมจะชวยใหเรามี

หนทางในการคิดแกปญหามากขึ้น 

 2.  ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ (The Testimonial Process) บางครั้งครูอาจกําหนด

ปญหาใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ โดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยาง หรือการแสดงการ

สาธิตเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอนั้น อาจหา

แนวทางตางๆ ชวยไดเปนอยางดี การสอนเนื้อหาวิชา บางครั้งครูไมอาจทําการทดลองได เชน การวัด

ระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา ใหนักเรียนคิดแกปญหา โดยการทดลองคนควาจากแหลง

วิชาการตางๆ 

 3.  ฝกใหนักเรียนเปนผูมีเหตุผลแกตัวเอง (The Innate Process) การฝกแบบนี้เปนการฝกให

นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง บางครั้งอาจเปนการเชื่อแบบลางสังหรณ ซึ่งเปนสัญชาติญาณของ

ตนเอง มีผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจากลางสังหรณ เชนกรณีชวา (Schowab) ได

คนพบจุดดับในดวงอาทิตย 

 4.  ใหรูจักการวิจารณ (Critical Thinking) จอหน ดิวอี้ นักการศึกษาผูมีชื่อเสียง ไดกําหนด

วิธีการคิดแกปญหาโดยการวิเคราะหปญหาออกเปนขั้นๆ ดังนี้ 

  4.1  การกําหนดปญหา 

  4.2  รวบรวมขอเท็จจริง 

  4.3  ทดสอบสมมติฐาน 

  4.4  ประเมินผล 
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 การคิดแกปญหาโดยวิธีการนี้ไดรับความนิยมมาก เพราะชวยใหเราแกปญหาตางๆ ไดอยาง

กวางขวาง สามารถนําไปใชกับทุกสาขาวิชาบางทีเรียกวิธีการนี้วา การแกปญหาโดยวิธีวิทยาศาสตร 

(The Scientific Method) หรือวิธีการใชปญญา (The Method of Intelligence)วิธีการแกปญหาโดยวิธี

นี้ ครูควรฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถนําไปใชในอนาคตไดอีกดวย นอกจากนั้นครูควรแนะ

หาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิดหรือทําในเรื่องเหลานี้โดย 

 1. ฝกใหรูจักวิเคราะห-สังเคราะห (Analysis-Synthesis) 

 2. ฝกใหรูจักออกความเห็น (Suggestion) 

 การฝกหรือกระตุนใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น เปนการชวยใหนักเรียนได

ฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดชวยใหการเรียนของนักเรียนดีข้ึน ดีกวาการฝกใหนักเรียน

ใชแตความจําเพียงอยางเดียว ครูตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียนอาจแสดงออกทาง

ความคิดเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 

 สายหยุด สมประสงค (2523: 69-90) กลาววา การที่จําคิดแกปญหาตางๆ ไดผูสอนจะตอง

จัดสภาพการณตางๆ เพื่อยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการเหลานี้แกปญหา เชน 

 1. จัดสถานการณที่เปนสถานการณใหมๆ และมีวิธีแกปญหาไดหลายวิธีมาใหผูเรียนฝกฝน

ในการแกปญหาใหมากๆ 

 2. ปญหาที่สอนไดหยิบยกมาใหผูเรียนไดฝกฝนนั้น นอกจากจะเปนปญหาใหมที่ผูเรียนยังไม

เคยประสบมากอนแลว ก็ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของผูเรียนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งปญหานั้นตองอยู

ในกรอบของทักษะทางเชาวนปญญาของผูเรียน 

 3. การฝกแกปญหานั้นผูสอนควรจะไดแนะใหผูเรียนไดตีปญหาใหแตกกอนวาเปนปญหา

เกี่ยวกับอะไรและถาเปนปญหาใหญก็แตกออกไปเปนปญหายอยๆ แลวคิดแกปญหายอยแตละปญหา

และเมื่อแกปญหายอยไดหมดทุกขอก็เทากับแกปญหายอยๆไดนั่นเอง 

 4. จัดบรรยากาศของการเรียนการสอนหรือจัดสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสภาพภายนอกของผูเรียน

ใหเปนไปในทางเปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว ผูเรียนก็จะเกิดความรูสึกวาเขาสามารถคิดคนเปลี่ยนแปลง

อะไรไดบางในบทบาทตางๆ กับตัวอยาง เชน การจัดหองเรียนใหมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไดบาง 

 5. ใหโอกาสผูเรียนไดคิดอยูเสมอ 

 6. การฝกฝนแกปญหาหรือการแกปญหาใดๆ ก็ตามผูสอนไมควนจะบอกวิธีแกปญหาให

ตรงๆ เพราะถาบอกใหแลวผูเรียนจะไมไดใชยุทธศาสตรของการคิด 

 สภาพของการแกปญหา (Condition for Problem Solving) ผูเรียนจะคิดแกปญหาตางๆ ได

ตองมีเงื่อนไขในการแกปญหาคือ 



 50 

 1. สภาพภายในเปนลักษณะที่ผูเรียนมีความฉับไวทางสติปญญา (Intelligence Fluency) มี

ความรวดเร็วในการพิจารณาความแตกตาง มีความรวดเร็วในการตั้งสมมติฐานและมีความสามารถ

การ ระลึก กฎตางๆที่ไดเรียนรูมาแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหการแกปญหางายและ

รวดเร็ว 

 2. สภาพภายนอก ไดแก การสื่อความหมายซึ่งเปนเงื่อนไขอีกประเภทหนึ่งชวยในการ

แกปญหาของผูเรียน การสื่อความหมายในที่นี้คือ การสอน การใชภาษา การถามคําถาม ส่ิงเหลานี้

กระตุนใหผูเรียนระลึก ถึง กฎที่เกี่ยวของในการแกปญหาตางๆ 

 3. พฤติกรรมเปนลักษณะเฉพาะที่ผูเรียนสามารถสรางแนวการใชกฎเกณฑที่ซับซอนเพื่อ

แกปญหาใหม โดยอาศัยการเชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน แลวสรุปกฎของการแกปญหาแตละ

คร้ังไว เพื่อถายโยงการแกปญหาแตละครั้งไว เพื่อถายโยงการแกปญหาครั้งนี้ไปใชใหมในสถานการณ

ที่คลายคลึงกัน (อารมณ สุวรรณปาล 2523: 55 - 57) 

 ทิศนา แขมมณี (2548: 9-14) ไดกลาวถึงกระบวนการสําคัญของครูที่จะชวยสงเสริมให

ผูเรียนเกิดความคิดมี ดังนี้ 

 1. การสังเกต / การสงสัย 

 2. การอยากรูคําตอบในสิ่งที่สงสัย 

 3. การแสวงหาคําตอบในเรื่องที่สงสัย 

 4. การคาดคะเนคําตอบในเรื่องที่สงสัย โดยเรื่องโยงความรูและประสบการณเดิม                  

การใชเหตุผล การคิดริเร่ิม การใชจินตนาการ 

 5. การรวบรวมขอมูลในเรื่องที่สงสัย โดยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล การแจกแจงขอมูล การ

กําหนดแหลงขอมูล การลงมือเก็บขอมูล 

 6. การพิจารณาขอมูลและสรุปขอมูลในเรื่องที่สงสัย โดยการวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบ 

การแยกแยะขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การใชเหตุผล การประเมิน

ขอมูล และการลงสรุปขอมูล 

 7. การทดสอบคําตอบในเรื่องที่สงสัย และสรุปผลการทดลอง 

 8.  การสรุปคําตอบในเรื่องที่สงสัย 

 สุวัฒน มุทธเมธา (2523: 205-206)  ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนเพื่อแกปญหา     

มีดังนี้ 

 1. ปลอยใหนักเรียนคิดดวยตนเองมากที่สุด 

 2. ควรสงเสริมใหกําลังใจเมื่อนักเรียนทําผิดพลาดหรือคิดไมถูกตอง 

 3. ครูควรใหขอเสนอแนะอภิปราย ซักถามใหนักเรียนคิดถานักเรียนคิดไมออก 
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 4. ครูควรสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนคิด หรือใชวิธีใหมแกปญหา หากนักเรียนยังใชวิธีเดิม 

ซึ่งเปนวิธีที่ไมสามารถแกปญหาได 

 5.  ครูควรเสนอแนะวิธีการใหมๆ ใหนักเรียนพิจารณาทดลอง ถานักเรียนทอถอยจะเลิก

แกปญหา เนื่องจากมองไมเห็นแนวทาง 

 6.  ถานักเรียนสับสน เบื่อหนาย หงุดหงิด ครูแนะนําใหนักเรียนพักสักครู 

 7.  ครูควรแนะนําสงเสริมใหนักเรียนเห็นวา การมีใจกวาง มองหลายมุม ยอมรับความคิดเห็น 

ไมยึดมั่นวิธีใดวิธีหนึ่ง จะชวยแกปญหาไดดีข้ึน 

 8.  ครูสงเสริมใหนักเรียนหาเหตุผล คิดเดา ลองผิดลองถูกในการแกปญหาบาง 

 9.  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

 10. ครูมีควรหัวเราะเยาะใหนักเรียนเสียหนา หรือเกิดความละอาย เมื่อนักเรียนเสนอวิธีหรือ

ขอมูลที่ไมถูกตองเหมาะสม เพราะจะทําใหนักเรียนไมกลาคิดไมกลาแสดงออก 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับการแกปญหาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การฝก

การคิดแกปญหาของผูเรียนนั้นจะดีหรือไมดี ไดผลหรือไมนั้นผูสอนมีสวนสําคัญมากในการจัด

บรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนการกระตุนยั่วยุใหผูเรียนฝกคิด การใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจน

การสงเสริมการคิดแกปญหาของนักเรียน เพราะหากครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนเสนอปญหาที่

ผูเรียนไมสนใจก็มักสงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมอยากหาคําตอบ หรือปญหาที่ครู

ใหนั้นมีความยากจนเกิดไมเหมาะกับระดับสติปญญาของผูเรียน จะทําใหผูเรียนเกิดความทอแทไม

อยากแกปญหานั้นอีก ซึ่งทําใหการฝกการแกปญหาของผูเรียนนั้นลมเหลว ครูควรแนะนําหรือชวย

เสนอแนะเกี่ยวกับการแกปญหาใหนักเรียน หรือใหกําลังใจกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนพยายามหา

แนวทางในการแกปญหาใหลุลวงไปได 
  

    3.3 กระบวนการในการคิดแกปญหา 
             มีนักการศึกษาไดเสนอกระบวนการและขั้นตอนในการคิดแกปญหาไว ดังนี้ 

 บลูม  (อุทัย  บุญมาดี.  2529;  อางอิงจาก Bloom. 1956)  ไดชี้ใหเห็นขั้นตอนของขบวนการ

คิดแกปญหามีอยู 6 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันที่ 1 เมื่อผูเรียนไดพบปญหา ผูเรียนจะคิดคนสิ่งที่เคยพบ เคยเห็นและเกี่ยวของกับปญหา 

 ข้ันที่ 2 ผูเรียนจะใชประโยชนจากขั้นที่ 1 มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นใหม 

 ข้ันที่ 3 การแยกแยะของปญหา 

 ข้ันที่ 4 การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 

 ข้ันที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการมาแกปญหา 

 ข้ันที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 
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 นอกจากนั้นบลูมไดอธิบายเพิ่มเติมวาความสามารถทางสมองที่นํามาใชคิดแกปญหาในขั้นที่ 

1-4 เปนสวนของการนําไปใช ข้ันที่ 5 และขั้นที่ 6 เปนสวนหนึ่งของความเขาใจ สวนความรูความจํา

นับวาเปนพื้นฐานสําคัญตอความคิดแกปญหา ความสามารถในการวิเคราะห เปนความสามารถทาง

สมองอีกอยางหนึ่งที่นํามาใชในขบวนการคิดแกปญหา 

 โพลยา  (ศิวพร  เสรียวงศ ณ อยุธยา. 2529; อางอิงจาก  Polya. 1957) ไดเสนอขั้นตอน

สําหรับการคิดแกปญหาไว 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ทําความเขาใจในปญหา พยายามเขาใจในสัญลักษณตางๆ ในปญหา สรุป 

วิเคราะห แปลความ ทําความเขาใจไดวาโจทยถามหาอะไร ขอมูลที่โจทยใหมามีอะไรบาง ขอมูลมี

เพียงพอหรือไม 

 ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนในการแกปญหา แยกแยะปญหาออกเปนสวนยอยๆ เพื่อสะดวกตอ

การลําดับข้ันตอนในการแกปญหา การวางแผนวาจะใชวิธีการใดในการแกปญหา เชน การลองผิดลอง

ถูก การหารูปแบบการหาความสัมพันธของขอมูล ตลอดจนความคลายคลึงของปญหาเดิมที่เคยนํามา 

 ข้ันตอนที่ 3 การลงมือทําตามแผน เปนขั้นตอนที่ดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วางไว ถา

ขาดทักษะใด จะตองเพิ่มเติม เพื่อนําไปใชใหเกิดผลดี ข้ันนี้จะรวมไปถึงวิธีการแกปญหาดวย 

 ข้ันตอนที่ 4 การตรวจสอบวิธีการหาคําตอบ เพื่อใหแนใจวาถูกตอง 

 บูลเนอร  (ปยดา  ปญญาศรี.  2545;  อางอิงจาก Bruner. 1966) ไดศึกษาวิธีการแกปญหา

และไดสรุปการคิดแกปญหาของบุคคลนั้น ตองการกลไกแหงความสามารถในการอางอิงและจําแนก

ประเภทของสิ่งเรา ประสบการณรับรูตางๆ ก็เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของกระบวนการจัดประเภท ที่จะ

นําไปสูการตอบสนอง ในขั้นตอนตางๆ ในการคิดแกปญหา มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ข้ันรูจักปญหา (Problem Isolation) เปนขั้นที่บุคคลรูจักสิ่งเราที่ตนกําลังเผชิญอยูวาเปน

ปญหา 

 2. ข้ันแสวงหาเคาเงื่อน (Search for Cues) เปนขั้นที่บุคคลใชความพยายามอยางมากใน

การระลึกถึงประสบการณเดิม 

 3. ข้ันตอนตรวจสอบความถูกตอง (Confermation Check) กอนที่จะตอบสนองในลักษณะ

ของการจัดประเภทหรือแยกแยะโครงสรางเนื้อหา 

 4. ข้ันการตัดสินตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา 

 จอหน ดิวอี้  (สายฝน  จารีต. 2547; อางอิงจาก John  Dewey. 1971) ไดเสนอลําดับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการคิดแกปญหาของมนุษยไวดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 เหตุการณที่เร่ิมแรก คือ การเสนอปญหา (Presentation of the Problem) อาจทําได

ดวยการสื่อภาษาหรืออาจใชวิธีการอื่น 
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 ข้ันที่ 2 กําหนดขอบเขตของปญหา และแยกลักษณะสําคัญของปญหาเพื่อทําใหปญหา

ชัดเจนขึ้น (Definition of Problem) 

 ข้ันที่ 3 เสนอวิธีการแกปญหาดวยการตั้งสมมติฐาน (Formulation of Hypotheses) ทีค่าดวา

จะใชในการแกปญหานั้นได วิธีการแกปญหาในขั้นนี้อาจเสนอไวหลายวิธี 

 ข้ันที่ 4 ดําเนินการตรวจสอบ (Verification) ขอสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งมีหลายขอจนกระทั่ง

สามารถพบวธิีการแกปญหาที่ถูกตอง หรือพบวิธีการที่ดีที่สุด 

 กิลฟอรด  (กาญจนา  ลาภรวย. 2532;  อางอิงจาก Guiford. 1976) กลาววา ความสามารถ

ในการแกปญหาเปนผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางมิติทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา โดย

กระบวนการในการแกปญหานั้น ประกอบดวยกระบวนการตางๆ 5 ข้ันตอน คือ 

 1. ข้ันเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ข้ันในการตั้งปญหาหรือคนหาปญหาวาปญหาที่

แทจริงของเหตุการณนั้นๆ คือ อะไร 

 2. ข้ันในการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง ข้ันพิจารณาดูวาสิ่งที่เปนสาเหตุที่สําคัญ

ของปญหา หรือส่ิงที่ไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา 

 3. ข้ันในการเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการแกปญหา

ใหตรงกับสาเหตุของปญหา แลวออกมาในรูปของวิธีการ ผลสุดทายจะไดผลลัพธออกมา 

 4. ข้ันตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ข้ันในการเสนอเกณฑเพื่อการตรวจสอบผลลัพธ

ที่ไดจากการเสนอวิธีแกปญหา ถาพบวาผลลัพธนั้นยังไมไดผลที่ถูกตอง ก็ตองมีการนําเสนอวิธีการ

แกปญหาใหมจนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุด หรือถูกตองที่สุด 

 5. ข้ันนําไปประยุกตใหม (Reapplication) หมายถึง การนําวิธีการแกปญหาที่ถูกตองไปใช

ในโอกาสขางหนา เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยพบเห็นมาแลว 

 นอกจากนี้ กิลฟอรดยังไดศึกษาความสัมพันธระหวางทฤษฎีโครงสรางทางปญญากบัข้ันตอน

การแกปญหาของ ดิวอี้ และสรุปไดวาขั้นตอนในการวิเคราะหปญหามีความสัมพันธกับความสามารถ

ดานความรู ข้ันเสนอวิธีการแกปญหามีความสัมพันธเกี่ยวกับการคิดแบบเอกนัย สวนขั้นตรวจสอบ

ผลลัพธมีความสัมพันธกับความสามารถดานการประเมินคา 

 เวียร  (ศิวพร  เสรียวงศ ณ อยุธยา.  2529; อางอิงจาก Weir. 1974) กลาวถึง ความสามารถ

ในการคิดแกปญหา มี 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

 1. การระบุปญหา เปนความสามารถในการวิเคราะหวาปญหาคืออะไร ต้ังปญหาหรือคนหา

ปญหาที่แทจริงของเหตุการณ สามารถระบุขอบเขตของปญหาตามสถานการณที่กําหนดใหได 

 2. การวิเคราะหปญหา เปนความสามารถในการพิจารณาวิเคราะหแยกแยะสาเหตุของ

ปญหาหรือต้ังสมมุติฐานของปญหา 
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 3. การเสนอวิธีการแกปญหา เปนความสามารถในการคิดคน และเสนอวิธีการแกปญหาจาก

สาเหตุของปญหา 

 4. การตรวจสอบผลลัพธ เปนความสามารถในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแกปญหา

จากสาเหตุของปญหา 

 เวลเลส  (สายฝน  จารีต. 2547; อางอิงจาก Wallas. 1933) นักวิเคราะหกระบวนการคิดได

เสนอกระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคไว 4 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ (Preparation) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหาทําความเขาใจกับลักษณะ

ตางๆ  ของปญหา และเริ่มตนกอความคิดขึ้นมา แบบแผนของสิ่งเราที่เปนปญหาจะไปกระตุนความคิด

เชื่อมโยงกับส่ิงตางๆ ความคิดเชื่อมโยงระยะแรกเปนความคิดที่คอนขางอิสระ ความคิดบางอยางถูก

ตัดทิ้งไปเหลือไวเพียงสวนหนึ่งที่คิดวาตรงเปา ผูแกปญหาเริ่มตนตรวจสอบความคิดที่เหลือไวใหถี่ถวน

ข้ึน โดยปกติข้ันเตรียมการจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และความคิดของผูแกปญหาจะไปสูความคิดขั้น

ตอไปจนกระทั่งแกปญหานั้นได 

 ข้ันที่ 2 ข้ันพัก (Incubation) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหาพักความคิดเกี่ยวกับการแกปญหา ใน

ข้ันนี้มีความผันแปรมากทีเดียวเกี่ยวกับลักษณะ และระยะเวลาของการพักความคิด ข้ันนี้อาจสิ้นสุด

เพียงชั่วเวลาสองสามนาที หรือหลายวันหลายเดือน หรือแมแตหลายป เปนขั้นที่ปลอยปญหาทิ้งไว ผู

แกปญหาไมไดใสใจที่จะแกปญหานั้น จนกระทั่งหลังจากนั้นเมื่อเกิดปญหาขึ้นมาอีกที จะพบวิธี

แกปญหาที่อาจพบทันทีหรืออยางนอยก็ไปไดไกลกวาตอนหยุดพักความคิด 

 ข้ันที่ 3 ข้ันพบวิธีการแกปญหา (Imitation) การพบทางแกปญหานี้อาจจะเปนความคิดที่ผุด

ข้ึนมาทันทีทันใด ในขณะที่บุคคลทํากิจกรรมอยางอื่นที่ไมเกี่ยวของกับปญหานั้นเลยก็ได เปนการรูแจง 

(Insight)  

 ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบ (Verification) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาในขั้นที่ 3 อาจเปน

การทดสอบในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง หรืออาจจะเปนการประยุกตวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 

เมื่อทดสอบแลวผูแกปญหาก็เลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดไว 

 สรุปกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ วอลลัส ไดแบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 

1 ข้ันเตรียมการ เปนขั้นที่ผูแกปญหาทําความเขาใจโดยพิจารณาสิ่งเรา และ การเชื่อมโยงขอมูลตางๆ 

เพื่อหาวิธีการแกปญหา ข้ันที่ 2 ข้ันพัก เปนขั้นที่ผูแกปญหาพักความคิดเกี่ยวกับการแก ปญหา ซึ่ง

ข้ึนอยูกับปญหาและประสบการณเดิมของผูแกปญหาเองที่จะใชระยะเวลา นานเทาใด           ข้ันที่3 

ข้ันคนพบวิธีการแกปญหาซึ่งอาจจะเปนวิธีการรูแจง ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบวิธีการแกปญหาและเลือก

วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 
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 ดันเคอร (สายฝน  จารีต.  2547; อางอิงจาก Duncker. 1937) นักจิตวิทยาชาวเยอรมันได

ทดลองใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเบอรลินแกปญหาที่เขากําหนดใหโดยการขอใหนักศึกษาพูด

ออกมาดังๆ ขณะที่พวกเขาแกปญหา ดันเคอร วิเคราะหกระบวนการแกปญหาแลวสรุปไดวา การ

แกปญหาประกอบดวย กระบวนการที่ตอเนื่องสัมพันธกับ 3 ข้ันตอน ซึ่งสงผลตอกัน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 การสรางนิสัยทั่วไป (General Range) เมื่อบุคคลเริ่มแกปญหาจะจัดรวบรวม

แนวทางหรือขอมูลทั่วๆไป ที่นาจะเปนสิ่งที่ชวยในการแกปญหา ส่ิงที่คิดในขั้นนี้เปนเรื่องกวางๆ ไม

เจาะจง 

 ข้ันที่ 2 การเลือกวิธีบางอยางที่คิดวาจะนําไปสูการแกปญหาได (Functional Solution) เปน

การจัดระบบสิ่งที่ทําไวในขั้นแรก ตัดสิ่งที่คิดวาไมตรงเปาออกไป 

 ข้ันที่ 3 การเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Solution) เปนการคัดเลือกวิธีการที่คัดไวในขั้น

ที่ 2 อีกครั้ง แลวตรวจสอบวิธีคิดที่คิดวาเหมาะสม ถาวิธีการนั้นถูกตองก็สามารถแกปญหาได 

 สุวิทย  มูลคํา (2547) ไดเสนอกระบวนการคิดแกปญหาเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 กําหนดปญหา เปนการทบทวนปญหาที่พบเพื่อทําความเขาใจใหถองแทใน

ประเด็นตางๆ รวมทั้งการกําหนดขอบเขตของปญหา 

 ข้ันตอนที่ 2 ต้ังสมมุติฐานหรือหาสาเหตุของปญหา เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาโดย

ใชความรูและประสบการณชวยในการคาดคะเน รวมทั้งการพิจารณาสาเหตุของปญหาวามาจาก

สาเหตุอะไร หรือจะมีวิธีการแกปญหาไดโดยวิธีใดบาง ซึ่งควรจะตั้งสมมติฐานไวหลายๆ อยาง 

 ข้ันตอนที่ 3 วางแผนแกปญหา เปนการคิดหาวิธีการ เทคนิคเพื่อแกปญหา และกําหนด

ข้ันตอนยอยของการแกปญหาไวอยางเหมาะสม 

 ข้ันตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูล เปนการคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ ตามแผนที่วางไว 

ซึ่งขั้นนี้จะเปนขั้นของการทดลองและลงมือแกปญหาดวย 

 ข้ันตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห 

วินิจฉัยวามีความถูกตอง เที่ยงตรงและเชื่อถึงไดมากนอยเพียงใด และทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว 

 ข้ันตอนที่ 6 สรุปผล เปนการประเมินผลวิธีการแกปญหาหรือการตัดสินใจ เลือกวิธีการ

แกปญหาที่ไดผลดีที่สุด โดยอาจสรุปในรูปของหลักการที่จะนําไปอธิบายเปนคําตอบตลอดจนนํา

ความรูไปใช 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววา การเรียนการสอน

วิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายประการหนึ่ง คือ เนนใหนักเรียนไดฝกคิดแกปญหาตางๆ โดยผาน

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ ผลที่ไดจากการฝกจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ 
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ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผลโดยใชกระบวนการ ความรู และทักษะตางๆ และความเขาใจใน

ปญหานั้นมาประกอบกันเพื่อเปนขอมูลในการแกปญหา ซึ่งมีกระบวนการแกปญหา ดังนี้ 

 1. การทําความเขาใจกับปญหา ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่พบใหถองแท 

ในประเด็นตางๆ คือ ปญหาถามวาอยางไร มีขอมูลใดแลวบาง มีเงื่อนไขหรือตองการขอมูล เพิ่มเติมอีก

หรือไม การวิเคราะหปญหาอยางดีจะชวยใหข้ันตอนตอไปดําเนินไปอยางราบรื่น การประเมินวา

นักเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใดทําไดโดยกําหนดใหนักเรียนเขียนแสดงประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ

กับปญหา 

 2.  การวางแผนแกปญหา เปนการคิดเพื่อการวางแผนแกปญหาโดยใชขอมูล จากปญหาที่ได

วิเคราะหไวแลวในขั้นที่ 1 ประกอบกับขอมูลและความรูเกี่ยวของกับปญหานั้นและนํามาใช

ประกอบการวางแผนแกปญหา ถามีการตรวจสอบโดยการทดลองก็จะเปนการวางแผนการทดลอง 

ประกอบดวยการตั้งสมมติฐาน กําหนดวิธีทดลองหรือตรวจสอบ และอาจรวมทั้งแนวทางในการ

ประเมินผลการแกปญหา 

 3.  การดําเนินการแกปญหาและประเมินผลเปนการลงมือแกปญหาและประเมินวาวิธีการ

แกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไดผลเปนอยางไร ถาการแกปญหาถูกตองก็ประเมินตอไปวาจะ

ยอมรับเพื่อนําไปใชแกปญหาอื่นๆ หรือไม ถาการแกปญหาถูกตองก็ประเมินตอไปวาจะยอมรับเพื่อ

นําไปใชแกปญหาอื่นๆหรือไม ถาการแกปญหาไมประสบผลสําเร็จก็ตองยอนกลับไปวางแผนแกปญหา

อีกหรือยอนกลับไปทําความเขาใจปญหาใหม 

 4.  การตรวจสอบการแกปญหา เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหาทั้งดานวิธีการ

แกปญหา ผลการแกปญหา และการตัดสินใจ รวมทั้งการนําไปประยุกตใชทั้งนี้การแกปญหาใดๆ ตอง

ตรวจสอบถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 

  พรรณี ชูทัย (2522: 188) กลาววา นักจิตวิทยากลุม S – R และกลุม Gestal มีความเห็น

พองกันวา ในกระบวนการเรียนรูของนักเรียน ครูควรชวยสนับสนุนใหนักเรียนสามารถคิดแกปญหาได 

เพราะความสามารถในการคิดแกปญหาเปนสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลเมื่อตองประสบปญหาตางๆ แลว

ถาบุคคลนั้นแกปญหาเปนสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลเมื่อตองประสบปญหาตางๆ แลวถาบุคคลนั้น

แกปญหาไมได ก็จะเปนสิ่งกีดขวางการแสวงหาความรู และการดําเนินงาน เชนเดียวกับ มังกร ทองสุข

ดี (2522: 63-65) ไดเนนใหเห็นความสําคัญของการคิดแกปญหาวา เปนกรรมวิธีที่สําคัญของ

นักวิทยาศาสตรที่ใช เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูที่ซอนเรนอยูในธรรมชาติ กรรมวิธี

ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

 1. วิธีแกปญหาที่คาดวาจะใชได 

 2. การกําหนดสมมติฐาน 
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 3. การตรวจสอบสมมติฐานและการเก็บขอมูล 

 4. การสํารวจขอมูลและการลงความเห็น 

 5. การคนหาขอมูลยอนกลับ 

         อาภา ถนัดชาง (2534: 17-20) อธิบายระบบการคิดแกปญหาตามขั้นตอนของ System 

Approach ดังนี้      

 ข้ันที่ 1  ปญหา  เปนขั้นของการวิเคราะห วิพากษ ใหรูถองแทเสียกอนวาปญหาคืออะไร 

 ข้ันที่ 2  ระบุความตองการ เปนการกําหนดเปาหมายเพื่อแกปญหานั้นๆ วาจะสัมฤทธิ์ผล

ทางดานใด มีปริมาณมากนอยเพียงใด 

 ข้ันที่ 3 พิจารณาทางเลือก เปนการคนหาวิธีการตางๆที่จะดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวมอง

หาไวหลายๆทาง 

 ข้ันที่ 4 การตัดสินใจ คือการสรุปผล เลือกวิธีที่ดีที่สุดมาดําเนินการ เปนขั้นตอจากขั้นที่ 3 

วิพากษวิจารณถึงวิธีการตางๆ แลวสรุปเอาวิธีการที่ดีที่สุดมาปฏิบัติ 

 ข้ันที่ 5 การทดลอง เมื่อเลือกวิธีการแลว ก็ลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้น 

 ข้ันที่ 6 ปรับปรุง เมื่อทดลองแลว ใชไมไดก็ปรับปรุงแกไข 

 ข้ันที่ 7 ปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติหลังจากไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว 

 ข้ันที่ 8 ประเมินผล การติดตามเฝาดูการปฏิบัตินั้นวาเปนอยางไร แลวสรุปวาไดผลอยางไร

ตามแผนผังดังนี้ 
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ข้ันปญหา          ระบ ุ  พิจารณา การตัดสินใจ    การทดลอง    ใช

ไมได 

  ความตองการ  ทางเลือก  

 

               ใชได 

                                                             ปรับปรุง 

 

          ประเมิน      ปฏิบัติ 

 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงระบบการแกปญหาตามขั้นตอนของ System Approach 

 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร ทบวง 

มหาวิทยาลัย (2525: 232 - 234) ไดแบงขั้นตอนการคิดแกปญหาไว 4 ข้ันตอน ตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตร ดังนี้ 

 1. การระบุปญหา ส่ิงที่สําคัญในขั้นนี้ก็คือความสนใจที่มีตอส่ิงที่พบเห็นซึ่งเกิดเนื่องมาจาก

ความอยากรูอยากเห็นและทักษะในการสังเกต 

 2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปไดซึ่งในทางวิทยาศาสตรเรียกวา 

สมมติฐาน 

 3. การทดลองเปนการกําหนดวิธีการแกปญหาโดยอาศัยทักษะในการควบคุมตัวแปร การ

สังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 

 4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความ อธิบายความหมายของขอมูลเพื่อหาความ 

สัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมจิต สวธนไพบูลย (2527: 8) ไดเสนอวา การแกปญหาเปนวิธีการที่ใชในการคนควาหา

คําตอบจะมีมากมายหลายวิธี เชน วิธีลองผิด-ลองถูก วิธีคิดกลับไปกลับมา วิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่ง

มีลําดับข้ันตอน 4 ข้ันตอนใหญๆ ดวยกัน คือ  
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 ข้ันที่ 1 ข้ันระบุปญหา 

 ข้ันที่ 2 ข้ันตั้งสมมติฐาน 

 ข้ันที่ 3 ข้ันพิสูจนหรือทดลอง 

 ข้ันที่ 4 ข้ันพิสูจนหรือทดลอง 

 จากขั้นตอนในการคิดแกปญหาขางตน ความสามารถในการคิดแกปญหามีความจําเปนและ

สําคัญสําหรับทุกคนเพราะจะตองนําไปใชในชีวิตประจําวันที่เปนประสบการณจริงดังนั้น การพัฒนา

ความสามารถในการคิดแกปญหาจึงเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหทุกคนไดแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะ 

สมและชาญฉลาด การเรียนการสอนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา

ของนักเรียนใหดีข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยตองการใหนักเรียนไดมีความสามารถในการคิดแกปญหาจึงไดนํา

ข้ันตอนในการคิดแกปญหาของเวียร (Weir. 1974: 18) ไดสรุปไว นํามาสรางเครื่องมือวัดความ 

สามารถในการคิด 4 ข้ันตอนดังนี้  คือ  

 ข้ันที่ 1 การตั้งปญหา 

 ข้ันที่ 2 การวิเคราะหปญหา 

 ข้ันที่ 3 การเสนอวิธีแกปญหา 

 ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ 

 

 3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
 งานวิจัยในประเทศ 
 หนึ่งนุช  กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดทําศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

ระดับสูงและผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด

กิจกรรมแบบปฏิบั ติตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูผลการศึกษาพบวา

ความสามารถระดับสูงในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม

แบบปฏิบัติตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

และ ความสามารถระดับสูงดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด

กิจกรรมแบบปฏิบัติตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .05 

 นันทนัช จิระศึกษา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง สาร

และการเปลี่ยนแปลง โดยใชการสอนแบบบูรณการตามแบบวิทยาศาสตร - เทคโนโลยี - สังคม  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลัง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 



 60 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 มาฮัน (Mahan.1970: 309 - 316) ไดศึกษาผลการสอนของครู 2 แบบคือการสอนวิธีการ

แกปญหา (Problem - Solving) และการสอนแบบบรรยายประกอบอภิปราย (Lecture Diccussion) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2535 จํานวน 80 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมกลุมละ 40 คน เครื่องมือที่ใชคือ แผนการสอนโดยการสอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาจริยธรรมกับบุคคลที่สอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคูมือ

การสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

            ฮูเวอร (Hoover. 1999: CD-ROM) ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบที่มีผลตอ

ความสามารถในการคิดแกปญหาและความสามารถในการระลึกได โดยทําการทดลองกับนักเรียน 3 

กลุม กลุมแรกเรียนโดยการอธิบายที่ใชตัวอักษรอยางเดียว กลุมที่ 2  เรียนดวยการใชตัวอักษรและ

ตาราง กลุมที่ 3 เรียนดวยการอธิบายที่ใชตัวอักษรและแผนผัง ที่เปนระบบใชเนื้อหาเรื่องกลูโคสพบวา 

ความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 

 จอยล่ี (Jolly. 1999: CD-ROM) ทําการศึกษาของผลการใชแผนผังมโนติที่มีตอ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 แบงเปนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม กลุมทดลองใชวิธีการสอนแบบแผนผังมโนติ กลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ ทํา

การทดสอบกอนเรียน และการใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห จากนั้นทดสอบหลังการเรียนพบวา 

ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และไมพบความแตกตาง

ระหวางเพศหญิงและเพศชายในเรื่องความสามารถในการแกปญหา 

  

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการศึกษาคนควา 

 3. แบบแผนการทดลอง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 

หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 285 คน 
 

 กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนทัง้หมด 48 คน ซึง่

ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การทดลองใชเวลาในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2552 โดยใชเวลาทดลองสัปดาหละ 2 คาบ 

คาบละ 45 นาที รวม 12 คาบ 
 

 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 5: ภูมิศาสตร ขอบขาย

เนื้อหาภัยธรรมชาติ 

 

 

 



 62 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแบบ Backward Design รายวิชาภูมิศาสตรเร่ือง ภัยธรรมชาติ 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5   

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

 3. แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
       1. แผนการจัดการเรียนรูตามแบบ Backward Design  วิชาสังคมศึกษา ผูวิจัยดําเนินการ

สรางตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.1 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design จากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของรวมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

  1.2 ศึกษาหลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชาสังคมศึกษา

รายวิชา จากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2544 เพื่อนํามาสรางแผนการสอน 

   1.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้ อหาวิชาสั งคมศึกษา  รายวิชาภูมิศาสตร เ ร่ือง                         

ภัยธรรมชาติของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 จากหนังสืออ่ืนๆ 

  1.4  จากคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงครายวิชา วิเคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู

แลวสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design จํานวน 4 แผน 12 คาบ ซึ่งประกอบดวย 

   ข้ันที่ 1  กําหนดความรูความสามารถของผูเรียนที่ตองการ 

     1) เปนความรูที่ผูเรียนสามารถ นําไปใชไดในสถานการณใหมที่หลาก 

หลายทั้งในเรื่องเรียน หรือเร่ืองอื่น 

     2) เปนความรูที่ เปนหัวใจสําคัญของหนวยที่ เ รียนโดยครูผูสอนจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และคนพบหลักการ แนวคิดที่สําคัญนี้ดวยตนเอง (จึง

จะเปนความรูที่คงทน) 

     3) เปนความรูที่ไมอาจอาจจะไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนหรือคอนขางจะเปน

นามธรรมที่ผูเรียนเขาใจคอนขางยาก และมักจะเขาใจผิด แตความรูนี้เปนหลักการแนวคิดเปนหัวใจ

ของหนวยการเรียนรู 

4) เปนความรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงในการศึกษาคนควา  

   ข้ันที่ 2  กําหนดการแสดงอออกของผูเรียนที่เปนหลักฐานที่ชัดเจน และยอมรับได

วา  ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามที่กําหนดไว วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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     1) การทดสอบ (ปรนัย เลือกตอบอัตนัย) 

     2) การสังเกตพฤติกรรม หรือ การทําโครงงาน หรือ การประเมินตาม

สภาพจริง 

   ข้ันที่ 3  ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู ครูผูสอนควรออกแบบการจัดการ

เรียนรู หรือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

     1) กําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมี

ความรู และทักษะกระบวนการ ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรูที่กําหนด   

ที่สอดคลองกับข้ันที่ 2 ที่กําหนดไว 

     2) กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่จะชวยให ผู เ รียนมีความรู 

(ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด และหลักการตางๆ) และมีทักษะ ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหนวยการเรียนรู 

     3) กําหนดสาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระที่ใชเปนสื่อ ในการจัดการเรียนรู 

วิธีการชี้แนะ (Coaching) และกําหนดวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหผูเรียนมี

ความรูและทักษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรู 

     4) กําหนดสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม ที่จะทําใหผูเรียน

พัฒนาตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรูครูผูสอน ควรตรวจสอบแผนการ

จัดการเรียนรู โดยอาจจะใหเพื่อนครูชวยตรวจสอบใหวาแตละสวนของแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนด 

มีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดที่จะทําใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ และมีความเขาใจที่คงทน

(Enduring knowledge) ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรูหรือไม กอนที่จะ

นําไปจัดการเรียนรูจริงกับผูเรียนการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยการประยุกตกระบวนการ 

Backward Design  

  1.5 นําแผนการสอนที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขเรื่องความถูกตองของ

เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพในเรื่องของความเที่ยงตรงเพื่อนํามาแกไข

ปรับปรุงในแตละแผนการสอน 

  1.6 นําแผนการการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองกับนักเรียนชวงชั้นที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาขอบกพรองในดานการใชภาษา การสื่อความหมาย และเวลาที่

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกอนนําไปใชจริง 

  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design ไปสอนเพื่อการวิจัยตอไป       
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 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา   

                 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  มีการดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังนี้   

  2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล   

  2.2  ศึกษาผลการเรียนรูและเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชวงชั้น ที่ 4    

(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5) เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางตารางวิเคราะหขอสอบโดยแบงพฤติกรรมการ

วัด 6 ดาน ไดแก  ความรูความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  และ

ประเมินคา   

  2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละผลการเรียนรูตามตารางวิเคราะห

หลักสูตร จํานวน 40 ขอ 

  2.4  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

         2.4.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทางการสอนสังคมศึกษา  และทางการวัดผลจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก 

ภาษาที่ใช โดยพิจารณาจากขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรง (IOC) ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 

         2.4.2  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ที่เรียนภัยธรรมชาติมาแลวจํานวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ 

         2.4.3  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบมาแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูก

ให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกินหนึ่งคําตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว 

นํามาเรียงคาคะแนนจากสูงไปหาต่ํา ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน 27% แลวแยกกระดาษคําตอบเปน 2 

ชุด กลุมสูง 1 ชุด กลุมตํ่า 1 ชุด แลวนํามาวิเคราะหดังตอไปนี้ 

     1) หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบที่

สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง  เตห  ฟาน  โดยจัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย  (p)  

อยูระหวาง  0.20 – 0.80  และมีคาอํานาจจําแนก  (r)  อยูระหวาง 0.20  ข้ึนไป  จํานวน  40 ขอ 

     2) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  ที่คัดเลือกไว  40  ขอ  ไปใชกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้แลว  และไมใชกลุมตัวอยาง  

จํานวน  50  คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสูตร  KR-20 ของ คูเดอร – ริ

ชารดสัน  (Kuder  Richardson)  (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 123)     
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  2.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มี

ประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจริงตอไป 

         3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 

  3.1 ข้ันตอนการสรางแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 

              ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในคิดแกปญหาผูวิจัยดําเนินการสรางโดย

ยึดเกณฑตามขั้นตอนตามวิทยาศาสตร ดังนี้ 

       3.1.1  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ เพื่อสรางแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดแกปญหา สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที 5 เพื่อนําไปใชในการวิจัย 

   3.1.2  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิด

แกปญหา 

       3.1.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาประกอบดวย

สถานการณที่เกี่ยวของกับปญหา จํานวน 6 สถานการณ โดยแตละสถานการณจะตั้งคําถาม 4 ขอ 

แบบอัตนัย ตามขั้นตอนของเวียร (Weir. 1974: 18) ประกอบดวย 4 ข้ันตอนดังนี้ 

     1)  ข้ันระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหาที่เกี่ยวของกับ

สถานการณที่กําหนดใหมากที่สุดในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 

     2)  ข้ันวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่ทําใหเกิด

ปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 

     3)  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผน

หรือเสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 

     4)  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายไดวาผลที่

เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดจะเปน

อยางไร 

   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนโดยใช

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ซึ่งเปนการประเมินโดย อิงเกณฑ รูบิคส (Rubrics 

Score) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง 

ดี พอใช และควรปรับปรุง ตามลําดับ  

  3.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา  

       3.2.1  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทางการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางการวัด และประเมินผลจํานวน 1 

ทานตรวจสอบความสอดคลอง และความเหมาะสมของสถานการณขอคําถามและเกณฑการประเมิน
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ที่ตองการวัด และความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมา

คํานวณคาดัชนีความสอดคลองของสถานการณ และเกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถใน

การคิดแกปญหาโดยพิจารณาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC)  

        3.2.2  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกและปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน 

            3.2.3  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  ซึ่งเปนการ

ประเมินผล โดยอิงเกณฑ รูบริคส  (Rubrics Score) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยแบงระดับการใหคะแนนแต

ละขอ 3 ระดับ คือ 3,2. และ 1 ซึ่งหมายถึง ดี พอใช และควรปรับปรุง ตามลําดับ  

        3.2.4  นําคะแนนที่ ไดมาวิ เคราะหหาคาอํานาจจําแนก  ( t)  ของแตละขอใน

สถานการณหนึ่งๆ โดยใชเทคนิค 25%  กลุมสูง – กลุมตํ่า แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (t)  

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติอยางนอย .05 ข้ึนไป คัดเลือกไว 5 สถานการณ แบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนก

ระหวาง              

        3.2.5  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว 5 สถานการณ  ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (α)  ของแบบทดสอบ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา  (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 125) ไดคาความ

เชื่อมั่น  

        3.2.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่ไดไปใชกับกลุม

ตัวอยางจริงตอไป    

 

แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและสอบหลัง  (One group pretest posttest design) (พวงรัตน      

ทวีรัตน. 2540: 60)  ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 

 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 

(R)E T1 X T2 
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 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

 (R)E แทน กลุมทดลองที่ไดจากการสุม 

 1Τ   แทน การทดสอบกอนการทดลอง 

  X  แทน การสอนจัดการเรียนรูแบบ Back ward Design 

 2Τ  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 1. สุมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  5  แบบกลุมมา  จํานวน  1  หองเรียนจาก  6  หองเรียน

จํานวนนักเรยีนทัง้หมด  48  คน  โดยวิธีจบัฉลาก 

 2. ทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความ 

สามารถในการคิดแกปญหา 

 3. ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองโดยใชเวลาในการสอน  12  คาบเรียน 

 4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลว  จงึทําการทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 

 5. นําผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา   และ

แบบทดสอบวัดความสามารถ  ดานการคิดแกปญหามาวิเคราะห  โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐานตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 5  

ภูมิศาสตร เร่ือง  ภัยธรรมชาติ  และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

5  โดยใชคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย  t-test Dependent Samples 

of Correlated Samples 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร 

 

    Χ  =   
n
ΣΧ  
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   เมื่อ Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 

    ΣΧ  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุม 

 

  1.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คํานวณจากสูตร  (ลวน  สายยศ; และ อังคณา   

สายยศ. 2540) 

    S.D.  = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn
 

 

   เมื่อ S.D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    2ΣΧ  แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 

    (ΣΧ ) 2  แทน  กําลังสองของผลรวมของผลรวมคะแนน 

    n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุม  

 
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ  

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   (พวงรัตน   ทวีรัตน.  2538: 115-118) 

 

    IOC = 
n
RΣ  

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่

คาดหวงั 

    RΣ  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    n   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  หาคาความยาก ( P ) และอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

วิชาสังคมศึกษาฯ  โดยใชเทคนิค 27 % จากตารางวิเคราะหขอสอบของ จุงเตห ฟาน  (Fan. 1952: 6-

3) 

    P  = 
N
R  

 

   เมื่อ P   แทน คาความยากงาย 

    R   แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก 

    N   แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นทั้งหมด 

 

    r  = 

2
N

RR LU −  

 

   เมื่อ r   แทน คาอํานาจจําแนก 

    UR   แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 

    LR   แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 

    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

 

  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ  โดย

คํานวณจากสูตร K.R. 20 คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (ลวน   สายยศ. 2540: 123) 

 

    ttr  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1 tS

pq
n

n  

 

   เมื่อ ttr   แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    n   แทน จํานวนขอ 

    p   แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ    หรือ     
งหมดจํานวนคนทั้

สอบจํานวนคนที่  

    q   แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  = 1- p  

    2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
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        หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาโดยวิธีการแจก

แจงคาที  (t-distribution)  จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 132)   

 

     t  =  

L

L

H

H

LH

n
S

n
S 22

+

Χ−Χ    ; df   =   n – 1   

 

   เมื่อ t  แทน คาที่ใชพิจารณาแบบแจกแจงแบบที 

    HΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

    LΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่า 

           HS 2      แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

           LS 2       แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 

                  Hn        แทน จํานวนคนในกลุมสูง 

           Ln         แทน จํานวนคนในกลุมตํ่า 

 

  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาวิชาสังคมศึกษา  

โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ( Coefficent−α )  ครอนบัค  (Cronbach) พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538:  

125 

    α  =   
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑
−

− 2

2

1
1 t

i

s
s

n
n   

  

   เมื่อ α    แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

     n  แทน จํานวนขอ 

     2
is∑  แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

    2
ts   แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่  1  และ  2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ   

และความสามารถทางความคิดแกปญหาของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่เรียนดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Back ward Design  โดยใชการทดสอบ  t-test  แบบกลุมตัวอยางไมอิสระจากกัน  (t-test  

Dependent  Samples)  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540)  มีสูตรดังนี้  
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    t   =  
( )
1

22

−
∑−∑

∑

n
DDn

D  ; df     =   n – 1 

 

   เมื่อ  ∑D      แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบของนกัเรยีน

กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Back 

ward Design   

    ∑ 2D     แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน

ทดสอบของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยการเรียนจัดการ

เรียนรูแบบ Back ward Design   

      n     แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมลู ดังนี ้
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

         K   แทน คะแนนเต็ม  

 x   แทน คะแนนเฉลีย่ 

 S.D. แทน คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t  แทน คาสถิติทดสอบ ท ี

 p  แทน คาระดับนัยสาํคัญของการทดสอบ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design 

 2.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design 
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 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design โดยใช t-test for Dependent 

Samples ปรากฏดังตาราง 2 

 
ตาราง 2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design 

 

ผลการทดสอบ n K 1 x 1 S.D. t    p 

กอนการทดลอง 48 40 17.40 3.36 

หลังการทดลอง 48 40 24.48 3.88 
13.179** .000 

 

** p<.01 

  

 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย Backward 

Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย Backward Design ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
  2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหา กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design โดยใช t-test for Dependent 

Samples ปรากฏดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหา กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design 

 

ผลการทดสอบ n K 1 x 1 S.D. t    p 

กอนการทดลอง 48 5 10.38 1.67 

หลังการทดลอง 48 5 13.13 1.45 
11.683** .000 

 

** p<.01 
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 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย Backward 

Design มีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โดย Backward Design ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงขึ้น  
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้  เปนกรวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดย Backward Design ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไว  ดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความคิดแกปญหา ศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย Backward Design  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความคิดแกปญหา ระหวาง

กอนการเรียนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย 

Backward Design 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยBackward Design  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  

สาระภูมิศาสตร วิชาภัยธรรมชาติ หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยBackward Design มีความสามารถในการคิดแกปญหาหลัง

เรียนสูงกวากอนการเรียน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาอยูในภาค

เรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  6  หองเรียน  มนีักเรียนทั้งสิ้น  285  คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาอยูในภาค

เรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  6  หองเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  285  คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการ
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สุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling)  ในการสุมกลุมตัวอยาง  จากจํานวนหองเรียนทัง้หมด  6  

หองเรียน มาเปน  1  หองเรียน  มีจํานวนนักเรียน 48  คน     
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design 

  2.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  แบบปรนัย  5  ตัวเลือก   

  2.3   แบบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหา  ประเภทเขียนตอบโดยกําหนด

สถานการณ  5  สถานการณ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้   

 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบบกลุมมาจํานวน 1 หองเรียนจาก  6  หองเรียน 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด  48  คน  โดยวิธีการสุมแบบกลุม 

 2. ทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความ 

สามารถดานการคิดแกปญหา 

 3. ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองโดยใชเวลาในการสอน  12  คาบเรียน 

 4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหา 

 5. นําผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และ

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหา  โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  สรุปผลไดดังนี้ 

 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  มีความสามารถใน

การคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหา  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   ที่ไดรับการเรียนรูแบบ Backward Design  อภิปรายผลได

ดังนี้ 
 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาดานความสามารถในการแกปญหา 
  จากการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่  1  เนื่องจากเหตุผล  ดังนี้ 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  เปนการเนนใหผูเรียนไดแสดง

ความสามารถในการคิดไดอยางหลากหลาย  สามารถจัดลําดับความคิดไดอยางเปนขั้นตอนทําให

ผูเรียนไดพัฒนาความคิด  เพื่อนําไปสูการคิดแกปญหา  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ไดนํากระบวนการ

แกปญหาประกอบดวย ข้ันระบุปญหา โดยใหนักเรียนมองสถานการณตางๆ ที่ข้ึนในแลวระบุปญหา      

ข้ันวิเคราะหปญหา  โดยใหนักเรียนมองสถานการณตางๆ ที่ข้ึนแลววิเคราะหปญหา  ข้ันเสนอวิธีการ

คิดแกปญหา โดยใหนักเรียนมองสถานการณตางๆ ที่ข้ึนแลวเสนอวิธีการคิดแกปญหามาหลายๆ       

วิธีและนําวิธีการแกปญหามาใช  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ โดยใหนักเรียนมองสถานการณตางๆ แลว

นํามาสรุปรวมจาก ข้ันที่ 1-3 วาถาทําลงไปแลวนํา จะมีผลลัพธ ของกระบวนการแกปญหา ทัง้หมดเปน

อยางไร  ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิริเพ็ญ  ยังขาว  (2549: บทคัดยอ)  ซึ่งพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ที่ไดรับการสอน  

โดยกระบวนการแกปญหาอนาคตหลังเรียน  สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคลองกับ  ธีรภัทร  ดงยางวัน  (2551: บทคัดยอ)  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม

สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดเชิงอนาคตทางวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

  จากขอมูลดังกลาว  เปนเหตุผลสนับสนุนไดวา  การจัดการเรียนรูแบบBackward Design 

มีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียน สูงกวากอนเรียน          
 2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่  2  เนื่องจากเหตุผลดังนี้   

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design  เปนกระบวนการการจัดการเรียน

เรียนรู ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิด ความความรูและความเขาใจที่คงทน โดยครูจะเปนผูกําหนดผลลัพธ

ปลายทางที่ตองการและกําหนดความเขาใจที่คงทนใหกับผูเรียนและวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู
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เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน เปนความรูฝงแนน ความรูที่คงทน ซึ่ง ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 

3 ข้ัน ไดแก ข้ันที่ 1: เปนขั้นของการกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนโดย

กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู  ข้ันที่2: เปนขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการให

เกิดขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเปนการระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเนนการวัดจากพฤติกรรม

การเรียนรูรวบยอด ข้ันที่ 3 เปนขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน คือการวาง

แผนการจัดกิจกรรมและเสริมสรางประสบการณการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู 

และมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมชัดเจน โดยผูสอนควรวางแผนการเรียนการสอน  จะเห็นไดวาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Backward Design เปนการจัดกิจกรรมที่ผูสอนจะตองคํานึงวาจะสอนอะไร 

และตองการอะไรบางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากเนื้อหาที่สอน ตลอดจนวางแผนการเรียนรูนั้นเพื่อให

บรรลุ กระบวนการที่ผูเสนอนั้นตองการ  ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบ Backward Design นี้ถาผูสอนจัด

กระบวนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนของ Backward Design  ทั้ง3 ข้ึนตอนแลว ก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งสอดคลองกับ กับแนวคิดของ Grant Wiggins และ Jay 

McTighe  ที่มีแนวคิดวาจะทําอยางไรดีที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ ที่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ

ของผูเรียน ที่เปนความรู ที่คงทนและถาวรเปนความรูที่ฝงแนน และสอดคลองกับตัวผูเรียน และเกิด

คุณลักษณะตามที่ผูสอนพึงประสงคทั้งนี้ ก็สอดคลองกับการที่ผูสอนตองการศักยภาพทางการเรียน

ของผูเรียนสูงขึ้นทําให เปนที่มาของตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรูใหสอดคลองใหเปนไปตาม

ตัวชี้วัดของผูสอนนั้นตองการจึงทําให การเรียนแบบ Backward Design นั้นมีผลสัมฤทธิ์ตรงตาม

ความคาดหวังที่ต้ังเปาหมายไว ตามแนวคิดของ Grant Wiggins และ Jay McTighe  นั่นเอง 

  จากขอมูลดังกลาว  เปนเหตุผลสนับสนุนไดวา  การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design  

ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน    

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัยตอไปดังนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.1  การจัดการเรียนรูแบบ Backward designผูสอนควรจะตองทราบวา ตัวชี้วัดของ

เนื้อหาสาระที่เราจะจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนนั้น เปนอยางไร  แลวจึงกําหนด คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน วาตองการใหผูเรียนนั้น มีคุณลักษณะเชนไร จากนั้น จึงจัดทําแผนการเรียนเรียนรู

เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่เรากําหนด 

   1.2  ครูผูสอนสังคมศึกษาควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ Backward design ไปทดลอง

ใชกับนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมในสาระการเรียนรูอ่ืนๆกับนักเรียนในระดับที่แตกตางกันเพราะการสอน



 79 

แบบBackward designเปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนตรงตาม ตัวชี้วัด และมุงเนน

คุณลักษณะที่ชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจ อยางแทจริง และตรงตามมาตรฐาน และ

เนื้อหาของการเรียนรูที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดไว โดยครูเปนผูวางกรอบ หรือออกแบบการ

จัดการเรียนรู ใหตรงตามตัวชี้วัดที่กําหนด การจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียน ไดเรียนรูตรงตามมาตรฐาน 

และตรงตามการหลักสูตรการเรียนรูนั้น ถือเปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลอง กับสังคมยุคปจจุบัน ที่การเรียนการสอน เร่ิมไมมีทิศทางเดียวกัน การจัดการเรียนรูแบบ 

Backward design นี้ถือเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนและผูสอนนั้น สามารถ

กําหนดกรอบการเรียนรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและตรงเปาหมายที่กําหนดไว 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบBackward designกับ

นักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนสังคมศึกษาที่แตกตางกันเชน กลุมเกง กลุมปานกลาง กลุม

ออนวาจะมีผลเปนอยางไรและนําไปใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ 

  2.2  ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบBackward designกับตัวแปรอื่นๆเชน 

ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงอนาคต ความคิดเชิงสรางสรรคหรือการคิดอยางมี

เหตุผลเชิงจริยธรรม ความคงทนในการเรียนสังคมศึกษาและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษา 

  2.3  ควรศึกษาการสรางเครื่องมือวัดรูปแบบอื่นๆเพื่อนํามาวัดความรูความสามารถดวย

การประเมินตนเองดวยแฟมสะสมงานหรือการประเมินตามสภาพจริง 

  2.4  สําหรับการศึกษาตัวแปรตามดานความสามารถในการคิดแกปญหาควรศึกษาใน

แนวคิดอื่นๆ  
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รายนามผูเช่ียวชาญในการเปนที่ปรึกษา  แนะนํา และตรวจสอบสารนิพนธ 
 1.  รองศาสตราจารย  ดร.ชติุมา  วัฒนะครีี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย  กิตติคุณ  รุงเรือง โรงเรียนสาธิต มศว. (ฝายมธัยม) 

 3.  ดร.ราชันย บุญธิมา     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 4.  อาจารยนที  ศิริมยั    โรงเรียนสาธิต มศว. (ฝายมธัยม) 

 

รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ  แนะนํา และแกไขเครื่องมือทําสารนิพนธ 
 1.  อาจารยกติติศักดิ์  ลักษณา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย สุดใจ พงศกล่ํา       โรงเรียนสาธิต มศว. (ฝายมธัยม) 

 3.  อาจารยปทมาศ  ทองไสว   โรงเรียนสาธิต มศว. (ฝายมธัยม) 

 4.  อาจารยสุกัญญา จนัทโภโต   โรงเรียนสาธิต มศว. (ฝายมธัยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5   

 

คําชี้แจง ขอสอบเปนแบบปรนัย  จํานวน 40 ขอ ขอละ1 คะแนน ใชเวลาในการทําสอบ 40 นาที   

 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาํตอบ  โดยเลอืกคําตอบที่ถกูตอง 

 ที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 
  

1. Bindi ไดจับลําดับภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดการสูญเสยีตอชีวิตมนษุยโลกไวกีช่นิด 

       ก.   8 ชนิด 

       ข.   9 ชนิด 

       ค.  10 ชนิด 

 ง.   11 ชนิด 

 จ.   12 ชนิด 

2.  ขอใดเปนปจจัยที่สงผลทําใหเกิดความรุนแรงของภยัธรรมชาติบนโลก 

       ก.  อุณหภูมิของโลกสงูขึ้น 

       ข.  การปรับตัวของธรรมชาติ 

       ค.  การดําเนินชีวิตของมนษุยบนโลก 

 ง.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ผิดฤดู 

 จ.  การแปรเปลี่ยนของสภาพอากาศอยางรวดเร็ว 

3.  กิจกรรมใดของมนุษยทีท่าํใหเกิดภัยแลงไดโดยตรง 

       ก.  การคมนาคมขนสง 

       ข.  การตัดไมทําลายปา 

       ค.  การพัฒนาดานเกษตรกรรม 

 ง.  การพัฒนาดานอุตสาหกรรม 

 จ.  ผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจก 

4.  ขอใดไมจัดอยูในภัยธรรมชาติทีก่อใหเกิดการสูญเสยีตอชีวิตมนษุย ของBindi 

      ก.  ฝนแลง 

       ข.  ภัยหนาว 

       ค.  ไฟปา 

 ง.   หิมะถลม 

 จ.   คลื่นอากาศรอน 
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5.  ขอใดตอไปนี้ ไมไดรับอธิพล จากพายุหมุน เฮอรริเคน 

        ก.  อาวเม็กซโิก 

        ข.  ทะเลแคริบเบียน 

        ค.  มหาสมุทรอินเดีย 

  ง.   มหาสมุทรแปซิฟก 

  จ.   มหาสมทุรแอตแลนติก 

6.  ประเทศใดในโลกดังตอไปนี้ไดรับผลจากการเกิดแผนดินไหวนอยที่สุด 

        ก.  ประเทศจีน 

        ข.  ประเทศพมา 

        ค.  ประเทศนวิซีแลนด 

  ง.   ประเทศอนิโดนีเซีย 

  จ.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7.  กอนการระเบดิของภูเขาไฟมักจะมีปรากฏการณใดเกิดขึ้น 

        ก.  เกิดไฟปา 

        ข.  เกิดกาซพษิ 

        ค.  เกิดแผนดนิไหว 

  ง.  เกิดแผนดินถลม 

  จ.  เกิดอากาศแปรปรวน 

8.  กาซชนิดใดทีอ่อกมาพรอมกับข้ีเถา ฝุนละออง ขณะเกดิการระเบิดของภูเขาไฟ 

        ก.  กาซมีเธน 

        ข.  กาซไนโตรเจน 

        ค.  กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

  ง.   กาซคารบอนไดออกไซด 

  จ.   กาซคารบอนมอนนอกไซด 

9.  ประเทศใดในโลกไดรับผลกระทบจากคลื่นความรอนจนสงผลทาํใหผูคนเสียชวีิต        

  ก.  ประเทศพมา 

        ข.  ประเทศไทย 

        ค.  ประเทศแคนนาดา 

        ง.   ประเทศออสเตรเลีย 

        จ.   ประเทศอินโดนีเซีย 
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10.  การเกิดพายหุมิะ มีสาเหตกุารเกิดมาจากอะไร 

        ก.  การเกิดหมิะถลม 

        ข.  เกิดจากการกระทําของมนุษย 

        ค.  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 

  ง.   การเคลื่อนตัวของคลืน่ความรอน 

  จ.   เกิดจากสภาพอากาศการแปรปรวน 

11.  ศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว ที่พบในประเทศไทยพบแรงสั่นสะเทือนสงูสุดที่ภาค        

  ก.  ภาคใต 

        ข.  ภาคกลาง 

        ค. ภาคเหนือ 

  ง.  ภาคตะวนัตก 

  จ.  ภาคตะวนัออก 

12. ปรากฏการณการคลื่นซัดฝงในประเทศไทยตลอดระยะเวลา10 ปเกิดขึ้นบอยที่บริเวณใด 

        ก.  บริเวณภาคใตของประเทศ 

        ข.  บริเวณภาคตะวันตกของประเทศ 

        ค.  บริเวณภาคตะวันออกของประเทศ 

  ง.  ทกุบริเวณที่ติดใกลทะเลของประเทศ 

  จ.  บริเวณภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศ 

13.  ปรากฏการณ ฝนทิง้ชวงมกัเกิดชวงเดือนใดของทุกป ในประเทศไทย 

        ก.  ตนเดือนมถิุนายน – ตนเดือนกรกฎาคม 

        ข.  ปลายเดือนมิถนุายน – ตนเดือนกรกฎาคม 

        ค.  ปลายเดือนมิถนุายน – ปลายเดือนกรกฎาคม 

  ง.  ตนเดือนมถิุนายน – ปลายเดือนกรกฎาคม 

  จ.  ตนเดือนตลุาคม – ปลายเดือนพฤศจกิายน 

14.  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตทีพ่ัดผานและมอิีทธิพลตอประเทศไทยมักเกิดในชวงเดือนใด 

        ก.  เดือนกุมภาพนัธ - เดือนพฤษภาคม 

        ข.  เดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม 

        ค.  เดือนพฤษภาคม- เดือนกุมภาพนัธ 

  ง.  เดือนมิถนุายน- เดือนกรกฎาคม 

  จ.  เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 
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15.  อะไรเปนสาเหตุที่ทาํใหภาคเหนือของประเทศไดรับอิทธพิลของพายฤุดูรอน 

        ก.  ปรากฏการณเอลนีโญ 

        ข.  มวลอากาศเย็นเขาปกคลุม   

        ค.  การปะทะของมวลอากาศรอน 

  ง.  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

  จ.  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพาดผาน 

16.  การตรวจวัดแผนดินไหวประเทศไทยเริ่มมกีารติดตั้งสถานีตรวจแหงแรกที่จงัหวัดใด 

        ก.  จังหวัดพังงา 

        ข.  จงัหวัดแมฮองสอน 

        ค.   จังหวัดภูเก็ต 

  ง.   จงัหวัดกาญจนบุรี 

  จ.   จงัหวัดเชยีงใหม 
 

17. จังหวัดใดบางที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพบัิติคลื่นยักตสึนามิป 2546     

  ก.  พัทลุง สตูล  ระนอง 

        ข.   ระนอง  พทัลุง  พังงา 

        ค.   สตูล  ภูเกต็  สุราษฏรธาน ี

  ง.   สุราษฏรธาน ี พังงา  สตูล 

  จ.   พงังา  ระนอง  สตูล 

18. ภัยธรรมชาติชนิดใดที่มักพบบอยเปนประจาํทุกปและทกุภาคของประเทศไทย 

        ก.  ภัยแลง 

        ข.  ภัยหนาว 

        ค.  อุทกภัย 

  ง.   ไฟปา 

  จ.   แผนดนิถลม 
 

19.  ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกนัยายนบริเวณใดที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมสงู 

        ก.  ภาคกลาง 

        ข.  ภาคเหนือตอนบน 

        ค.  ชายฝงทะเลตะวันออก  

  ง.  ภาคกลางและภาคเหนือตอนบน 

  จ.  ชายฝงทะเลภาคใตและภาคตะวันออก 
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20.  ขอใด ไมใช ปจจยัทีท่ําใหเกิดอุทกภัย  

        ก. การตัดไมทาํลายปา 

        ข.  การตื้นเขนิของแมน้ําคูคลอง 

        ค.  การรับอิทธิพลของพายเุขตรอน 

  ง.  การเกิดแผนดินไหวใตทะเลหรือมหาสมทุร 

  จ.   ฝนตกอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

21. ปจจัยทางภูมิอากาศขอใดที่ทาํใหเกิดน้าํทวมรุนแรงใน ฤดูฝน   

        ก.  ลมพายุเฮอริเคน 

        ข.  ลมพายุทอรนาโด 

        ค.  ลมพายุหมุนเขตรอน 

  ง.   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

  จ.   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

22. อุทกภัยชนิดใดที่มักพบบอยครั้งในจงัหวัด ยโสธร ชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทุกป 

        ก.  น้ําลนตลิง่ 

        ข.  น้ําทวมขัง 

        ค.  น้ําทวมฉับพลัน 

  ง.  คลื่นพายุซดัฝง 

  จ.  คลืน่สึนาม ิ

23.  จังหวัดใดในประเทศไทยที่มภูีเขาไฟเกาปรากฏอยู 

        ก.  บุรีรัมย / สุรินทร 

        ข.  ลําปาง / บุรีรัมย 

        ค.  ลําพนู / ลําปาง 

  ง.  เชียงใหม /ลําพนู 

  จ.  ลําปาง / เชียงใหม 

24.  ขอใด ไมใช ภัยธรรมชาติที่พบบอยในประเทศไทย 

        ก.  ภัยแลง 

        ข.  ภัยหนาว 

        ค.  ฝนทิง้ชวง 

  ง.  พายฤุดูรอน 

  จ.  ธรณีพิบัติ  
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25.  การเคลื่อนตัวของไตฝุนที่พดัผานเขามาสูประเทศไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม มีจงัหวัดใดบางที่จะ 

 ไดรับจะผลกระทบจากการเหตุการณดังกลาวนอยที่สุด 

        ก.  นครพนม 

        ข.  มกุดาหาร 

        ค.  ลําพนู 

  ง.  นครราชสมีา 

  จ.  นครนายก 

26.  ภัยชนิดใด ไม สงผลกระทบตอภาคใตของไทยชวงเดือนตุลาคม- ธันวาคม 

        ก.   ไฟปา 

        ข.   อุทกภัย 

        ค.   แผนดินถลม 

  ง.    คลื่นพายซุัดฝง 

  จ.   พายหุมนุฤดูรอน 

27.  จังหวัดใดบางที่ ไมได รับผลกระทบจากน้ําทวมฉบัพลนั ในภาคเหนอืของไทย 

        ก.  แพร 

        ข.  ตาก 

        ค. ลําพูน 

  ง.  พะเยา 

  จ.  พิจิตร 

28.  ภาคใด ไมไดรับผลกระทบจากอทิธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขาปกคลุม 

        ก. ภาคใต 

        ข. ภาคเหนือ 

        ค. ภาคกลาง 

  ง.  ภาคตะวนัออก 

  จ.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
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29.  การเกิดไฟปาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมกัจะเกิดบริเวณใดของประเทศ 

        ก.  บริเวณภูเขาทางตอนบนของประเทศ 

        ข.  บริเวณหุบเขาทางตอนบนของประเทศ 

        ค.  บริเวณสันเขาทางตอนลางของประเทศ 

  ง.  บริเวณเนนิเขาทางตอนลางของประเทศ 

  จ.  บริเวณไหลเขาทางตอนเหนือของประเทศ 

30.  ฝนทิง้ชวง ในฤดูฝน มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด 

        ก. มีปริมาณฝนตกนอย 

        ข.  มีปริมาณฝนตกทิง้ชวงสลับอาทิตย 

        ค.  มีปริมาณฝนตกไมถงึ 10 มิลลิเมตร 

  ง.  ฝนตกไมถงึ 1 มิลลิเมตรติดตอกัน 15 วัน 

  จ.  ปรากฏการณที่ฝนไมตกเลยเปนระยะเวลานาน 

31. วิธกีารใดตอไปนี้ ไมควรทําอยางยิง่ในการปองกนัภัยจากเหตุการณแผนดินไหว 

        ก.   ต้ังสต ิ

        ข.  หลบบริเวณใตโตะ 

        ค.  หาที่กาํบังหลบ 

  ง.   วิ่งออกจากบานอยางรวดเร็ว 

  จ.   หลบในสวนของบานทีม่ีโครงสรางทีแ่ข็งแรง 

32.  ขอใดบอกวิธีการปองกนัภัยในกรณีที่ติดอยูภายใตซากปรกัหักพังไดถกูตองที่สุด 

        ก. จุดไมขีดไฟ 

        ข. ปดเศษฝุนผลจากตัว 

        ค. พยายามขยับตัวออกจากบริเวณนัน้  

  ง. เคลื่อนไหวตัวเองใหพนจากซากปรักหกัพัง 

  จ. เคาะทอน้ํา หรือกาํแพง เพื่อสงสัญญาณ 

33.  วิธีการใดตอไปนี้ สามารถลดภาวะโลกรอนไดมากที่สุด 

        ก.  สมศรีชวนเพื่อนปลกูปา 

        ข.  สมปองหนัมาใชกระเปาผา 

        ค. สมชาติปลูกตนไมภายในบาน 

  ง.  สมรักษหนัมาใชของภายในประเทศ 

  จ.  สมหมายเปดแอรอุณหภูมิ 25 องศา ขณะทํางาน 
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34. ขอใดเปนวิธีการลดปญหาที่เกิดจากไฟปาไดมากทีสุ่ด 

        ก.   เผากาํจัดวัชพืช 

        ข.   ทาํการเกษตรแบบหมุนเวียน 

        ค.   การใหความรูในการดับไฟปา 

  ง.   การรวมกนัปลูกปาใหปริมาณปาเพิ่มข้ึน 

  จ.   ต้ังศนูยหมูบานเตือนไฟปาหรือการบุกรุกปา 

35. ขอใดตอไปนี้ ไมใช ผลกระทบที่ตามมาจากเหตกุารณอุกทกภัย 

        ก.  บิด 

        ข.  ตาแดง 

        ค.  ไทฟอยด 

  ง.   ไขหวัด 

  จ.  อหิวาตกโลก 

36. หากรูสึกวามีการสั่นไหวเกิดขึ้น ส่ิงที่ควรทาํจากเหตุการณดังกลาวคือขอใด 

        ก.  แจงใหเจาหนาทีท่ราบ 

        ข.  พยายามอยูในที่โลงแจง 

        ค.  สํารวจสถานการณใหแนใจ 

  ง.  ไปยังที่สูงที่สุดในบริเวณนัน้ 

  จ.  หลบอยูบริเวณโครงสรางบานที่แข็งแรง 

37.  ขอใดบอกผลกระทบจากความเสียหายของพายุฝนฟาคะนองไดถกู ตองที่สุด 

        ก. เกิดความเสียแกชีวิตบอยครั้ง 

        ข. ฟาผาบอยคร้ังจากเหตุการณฝนฟาคะนอง 

        ค. ขณะเกิดฝนฟาคะนองมกัเกิดลูกเห็บตกบอยครั้ง 

  ง.  ฝนตกหนักในชวงระยะเวลาสั้นๆไมเกนิครึ่งชั่วโมง 

  จ. เมื่อเกิดพายุฝนฟาคะนองบานเรือนมกัไดรับความเสียหาย 

38.  ขอใด ไมใช ขอมูลความเสยีหายจากเหตุการณสึนาม ิป46  ที่ผานมา          

  ก.  มีผูคนเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก  

        ข.  การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นศูนยกลางอยูที่อินโดนีเซีย 

        ค.  ความเสยีหายของจากธรุกิจการทองเที่ยวมหาศาล 

  ง.  ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนเทยีบเทาระเบิดปรมาณู 

  จ.  5 จังหวัดภาคใตของไทย ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ 
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39.  ขอใดบอกถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่สงผลตอประเทศไทยไดถูกตองที่สุด 

        ก.  การดําเนนิชีวิตของมนษุย 

        ข. ความผันผวนของสภาพอากาศ 

        ค. ความรุนแรงของอุกภัยทีม่ากขึ้น 

        ง.  รูปแบบภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป 

  จ.  การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติของสัตวตางๆ 

40 . วิธีการปองกันภัยจากน้ําปาไหลหลากไดงายที่สุดคือขอใด 

        ก. ทําฝายทํานบกัน้ 

        ข. ต้ังศูนยปองกนัภัย 

        ค. ไมตัดไมทําลายปา 

        ง. การรณรงคชวยกนัปลูกปา 

  จ.  ตะหนกัถงึภัยธรรมชาติรวมกัน 

 

☺☺☺☺☺☺☺ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

 
คําช้ีแจง 
           ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยใหนกัเรยีนศึกษา

สถานการณตางๆ ซึง่มทีั้งหมด 5 สถานการณ  โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบใชเวลา 50 นาที 

โดยเขียนตามขั้นตอนดังนี ้

 ข้ันที่ 1   ข้ันระบุปญหา 

 ข้ันที่ 2   ข้ันวเิคราะหปญหา  

          ข้ันที่ 3   ข้ันเสนอวิธกีารคิดแกปญหา  

             ข้ันที่ 4  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ   
 

 เกณฑการใหคะแนนแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน 3 ระดับคือ 3,2,และ 1 ซึ่ง

หมายถงึ ดี พอใช และควรปรับปรุง 

 

 3   หมายถงึ อธิบายเหตุการณที่กําหนดขางตนไดถูกตองครบขั้นตอนดังนี ้

  -  ระบุปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

     -  วิเคราะหปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

     -  เสนอวิธกีารคิดแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

     -  บอกผลลัพธจากการแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

 2   หมายถงึ อธิบายเหตุการณที่กําหนดขางตนไดถูกตองครบขั้นตอนดังนี ้

  -  ระบุปญหาไดแตไมครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

     -  วิเคราะหปญหาไดแตไมครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

     -  เสนอวิธกีารคิดแกปญหาไดแตไมครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

     -  บอกผลลัพธจากการแกปญหาไดแตไมครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

 1  หมายถึง อธิบายเหตุการณที่กําหนดขางตนไดถูกตองครบขั้นตอนดังนี ้

     -  ระบุปญหาไดนอยมากจากคําถาม 

     -  วิเคราะหปญหาไดนอยมากจากคําถาม 

     -  เสนอวิธกีารคิดแกปญหาไดนอยมากจากคําถาม 

     -  บอกผลลัพธจากการแกปญหาไดนอยมากจากคําถาม 
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เกณฑในการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยอิง Scoring Rubric ดังนี้ 

 

ขอที่ เกณฑการประเมิน 
ระดับ
คะแนน 

นักเรียนสามารถอธิบายเหตกุารณที่กาํหนดขางตนไดถูกตองครบตามขั้นตอน 

ดังนี ้

1. ระบุปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

2. วิเคราะหปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

3. เสนอวิธกีารคิดแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

4. บอกผลลัพธจากการแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

3 

นักเรียนสามารถอธิบายเหตกุารณที่กาํหนดขางตนไดถูกตองครบตามขั้นตอน 

ดังนี ้

1. ระบุปญหาไดแตไมครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

2. วิเคราะหปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

3. เสนอวิธกีารคิดแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

4. บอกผลลัพธจากการแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

2 

1-5 
 
 

นักเรียนสามารถอธิบายเหตกุารณที่กาํหนดขางตนไดถูกตองครบตามขั้นตอน 

ดังนี ้

1. ระบุปญหาไดแตไมครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

2. วิเคราะหปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

3. เสนอวิธกีารคิดแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็นจากคําถาม 

4. บอกผลลัพธจากการแกปญหาไดถูกตองและครอบคลุมประเด็น  จากคําถาม 

1 
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สถานการณที่ 1 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนดภูาพนี้แลวพจิารณาตอบคําถามที่กําหนดให 

 

 
 
1. ปญหา  คือ 
  
 
 
 
 
 
 

2.  สาเหตุของปญหา คือ 
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3. กระบวนการ การแกปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
4. ผลลัพธจากการแกปญหา คือ 
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สถานการณที่ 2 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานสถานการณขาว แลวพิจารณาตอบคําถามที่กําหนดให 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ปญหา  คือ 
  
 
 
 
 
 

 
2.  สาเหตุของปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 

 ออสเตรเลียกําลังเผชิญกับคลื่นความรอนครั้งรุนแรงทีสุ่ดในรอบรอยป ซึ่งกําลงัจูโจม

ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตของประเทศ โดยคลื่นความรอนทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 20 คน 

สวนใหญเปนผูสูงอาย ุและยังเปนสาเหตใุหเกิดไฟปา และไฟฟาดับในเมลเบิรน ซึง่เปนเมือง

ใหญอันดับ 2 ของออสเตรเลีย 

 โดยอุณหภูมิไดพุงสูงสุดกวา 40 องศาเซลเซียสในรัฐวิคตอเรียและเซาทออสเตรเลีย 

ในชวงสามวันที่ผานมา  ซึง่ถาหากอุณหภูมิยังอยูระดับสูงในวนัอาทิตยนี้ ก็จะทําใหเหตุการณ

คลื่นความรอนในครั้งนี้เปนครั้งที่รุนแรงทีสุ่ดในรอบศตวรรษเลยทเีดียว 
 

                สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ)—เสารที่ 31 มกราคม 
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3.  กระบวนการ การแกปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
4.  ผลลัพธจากการแกปญหา คือ 
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สถานการณที่ 3 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนดภูาพนี้แลวพจิารณาตอบคําถามที่กําหนดให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.   ปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
2.    สาเหตุของปญหา คือ 
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3.    กระบวนการ การแกปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
4.  ผลลัพธจากการแกปญหา คือ 
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สถานการณที่ 4 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานสถานการณขาว แลวพิจารณาตอบคําถามที่กําหนดให 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1.   ปญหา  คือ 
  
 
 
 
 
 

 

 เกิดแผนดินไหววัดความรุนแรงได 7.0 ประเทศเฮติ ประเทศหมูเกาะแถบทะเล

แคริบเบียนเมือ่วันอังคารที1่2 มกราคม 2553 ตามเวลาทองถิน่  สงผลใหอาคารบานเรือนพัง

ถลมลงมา กอความตื่นกลัวและมีการเตือนภัยสึนามิ แตยังไมมีรายงานผูเสยีชีวิตหรือไดรับ

บาทเจบ็ ผูส่ือขาวเอเอฟพีรายงานวา แผนดินไหวครั้งนี้สงผลใหพื้นดนิสั่นสะเทือนยาวนาน

กวา 1 นาที และไมกี่นาทีใหหลังก็เกิดอาฟเตอรชอ็กตามมาอีกสองครัง้ ซึ่งวัดความรนุแรงได 

5.9 และ 5.5 ริกเตอร 

 ดานสํานักงานธรณีวทิยาของสหรัฐ ระบวุาในเบื้องตนวัดความรนุแรงของแผนดนิไหว

ซึ่งเกิดขึ้น ณ เวลา 21.53 GMT (เ04.53 น. ตามเวลาในเมืองไทย) ได 7.3 ริกเตอร โดยมีจุด

ศูนยกลางหางจากเมืองคารฟูรเพียง 14 กโิลเมตรและเมอืงเพชนัวิลล 27 กิโลเมตร ลึงลงไปใต

พื้นดนิ 10 กิโลเมตรผูส่ือขาวของเอเอฟพีในเมืองเพชนัวลิลรายงานวามีตึก3 ชั้นแหงหนึง่พงัถลม

ลงมาและไดมกีารเขาไปยงัทีเ่กิดเหตุเปนทีต้ั่งของบานพกัของเหลานกัการทูตตางชาติและ

ตัวแทนของสหประชาชาติซึง่ประจําอยู ณ ประเทศแหงนี้ มกีารประกาศเตือนภัยสนึาม ิสําหรับ

เฮติ คิวบา บาฮามาสและสาธารณรัฐโดมินกิัน พรอมทั้งคาดหมายวาหากมีสึนามเิกิดขึ้นจริง 

คลื่นลูกแรกจะเขาเลนงานเฮติในเวลาไมนานนกัเอติเปนชาตทิี่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกา ตอง

ประสบปญหาหลายระลอกในชวงไมนานทีผ่านมา โดยเฉพาะภัยรายจากเฮอรริเคนในป 2008 

ที่คราชีวิตผูคนไปเปนจาํนวนมาก  
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2.    สาเหตุของปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
3.    กระบวนการ การแกปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
4.    ผลลัพธจากการแกปญหา คือ 
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สถานการณที่ 5 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนดภูาพนี้แลวพจิารณาตอบคําถามที่กําหนดให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.   ปญหา  คือ 
  
 
 
 
 
 

 
2.    สาเหตุของปญหา คือ 
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3.    กระบวนการ การแกปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
4.    ผลลัพธจากการแกปญหา คือ 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

คุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 

คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 4  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

 

ขอที่ P r การคัดเลือก ขอที่ P r การคัดเลือก 

1 0.68 0.27 คัดเลือก 26 0.27 0.18 ตัดออก 

2 0.68 0.45 คัดเลือก 27 0.55 0.36 คัดเลือก 

3 0.82 0.36 ตัดออก 28 0.64 0.55 คัดเลือก 

4 0.59 0.45 คัดเลือก 29 0.77 0.45 คัดเลือก 

5 0.23 0.27 คัดเลือก 30 0.77 0.45 คัดเลือก 

6 0.86 0.27 ตัดออก 31 0.09 -0.18 ตัดออก 

7 0.73 0.18 ตัดออก 32 0.27 0.36 คัดเลือก 

8 0.45 0.55 คัดเลือก 33 0.68 0.27 คัดเลือก 

9 0.45 0.55 คัดเลือก 34 0.59 0.45 คัดเลือก 

10 0.27 0.00 ตัดออก 35 0.45 0.36 คัดเลือก 

11 0.23 0.27 คัดเลือก 36 0.45 0.55 คัดเลือก 

12 0.68 0.27 คัดเลือก 37 0.41 0.45 คัดเลือก 

13 0.45 0.55 คัดเลือก 38 0.41 0.27 คัดเลือก 

14 0.59 0.45 คัดเลือก 39 0.45 0.55 คัดเลือก 

15 0.68 0.27 คัดเลือก 40 0.50 0.64 คัดเลือก 

16 0.59 0.45 คัดเลือก 41 0.45 0.55 คัดเลือก 

17 0.68 0.64 คัดเลือก 42 0.59 0.45 คัดเลือก 

18 0.36 0.36 คัดเลือก 43 0.45 0.55 คัดเลือก 

19 0.23 0.09 ตัดออก 44 0.23 0.27 คัดเลือก 

20 0.77 0.09 ตัดออก 45 0.59 0.45 คัดเลือก 

21 0.32 0.27 คัดเลือก 46 0.55 0.55 คัดเลือก 

22 0.45 0.36 คัดเลือก 47 0.36 0.55 คัดเลือก 

23 0.50 0.09 ตัดออก 48 0.64 0.55 คัดเลือก 

24 0.32 0.09 ตัดออก 49 0.77 0.45 คัดเลือก 

25 0.45 0.55 คัดเลือก 50 0.36 0.36 คัดเลือก 

คาความเชื่อมัน่ 0.8725 
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ตาราง  5   คะแนนวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางวิชาสังคมศึกษา    

  
 

กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 
เลขที่ 

40 40 
ผลตาง เลขที่ 

40 40 
ผลตาง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

22 

14 

14 

20 

14 

13 

18 

24 

20 

17 

12 

12 

19 

13 

16 

15 

22 

18 

11 

13 

21 

17 

16 

19 

27 

16 

16 

23 

20 

16 

24 

26 

24 

22 

22 

25 

25 

26 

21 

29 

22 

21 

18 

25 

23 

26 

26 

23 

5 

2 

2 

3 

6 

3 

6 

2 

4 

5 

10 

13 

6 

13 

5 

14 

0 

3 

7 

12 

2 

9 

10 

4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

11 

12 

10 

10 

12 

11 

10 

9 

11 

9 

10 

8 

9 

10 

9 

11 

14 

12 

11 

8 

9 

7 

8 

10 

14 

13 

13 

14 

12 

13 

12 

11 

13 

10 

12 

14 

15 

13 

14 

12 

14 

15 

14 

10 

12 

14 

14 

15 

3 

1 

3 

4 

0 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

6 

3 

5 

1 

0 

3 

3 

2 

3 

3 

6 

5 

     323 404  

     10.77 13.47  

       81 

    MD   2.70 

∑Χ

∑D

Χ
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกของและคาความเชื่อมัน่ของคะแนนความสามารถในการคิด  

     แกปญหา ทั้ง 5 สถานการณ 

 

สถานการณ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 17.200 

2 7.562 

3 13.184 

4 12.004 

5 11.700 

คาความเชื่อมัน่  .9435 
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    ตาราง 7  คะแนนวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของนกัเรียนกลุมตัวอยางวชิาสังคมศึกษา     

 

กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 
เลขที่ 

15 15 
ผลตาง เลขที่ 

15 15 
ผลตาง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

13 

12 

7 

9 

11 

12 

10 

12 

13 

14 

13 

11 

10 

9 

10 

10 

9 

10 

12 

9 

12 

9 

10 

10 

14 

13 

10 

13 

14 

15 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

14 

13 

12 

14 

11 

12 

14 

13 

15 

13 

12 

12 

1 

1 

3 

4 

3 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

4 

2 

2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

11 

12 

10 

10 

12 

11 

10 

9 

11 

9 

10 

8 

9 

10 

9 

11 

14 

12 

11 

8 

9 

7 

8 

10 

14 

13 

13 

14 

12 

13 

12 

11 

13 

10 

12 

14 

15 

13 

14 

12 

14 

15 

14 

10 

12 

14 

14 

15 

3 

1 

3 

4 

0 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

6 

3 

5 

1 

0 

3 

3 

2 

3 

3 

6 

5 

      323 404   

      10.77 13.47   

         81 

        MD     2.70 

∑Χ

∑D

Χ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แผนการจัดการเรียนรูโดย Backward Design 
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   ตารางโครงสรางแผนการจัดการเรียนรู 
   วิชาภัยธรรมชาติ  ม.5   เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 

 

ตัวช้ีวัด หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 
วิธีสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1.   สามารถอธิบาย

รูปแบบภัย

ธรรมชาติที่เกิด ขึ้น

ในโลกได 

1. รูปแบบภัยธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นในโลก 

 

1. รูปแบบภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในโลก 

 

1. วิธีสอนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กระบวนการ

กลุม 

 

2 

2.สามารถอธิบาย

รูปแบบและ

กระบวนการการ

เกิดตลอดจนความ

รุนแรงของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทยได  

2.ภัยธรรมชาติที่เกิดใน

ประเทศไทย 

2.ภัยธรรมชาติที่เกิดใน

ประเทศไทย  

2. วิธีสอนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กระบวนการ

กลุม 

4 

3. สามารถวิเคราะห

และจําแนก

ประเภทภัย

ธรรมชาติที่เกิดใน

ภูมิภาคตางๆของ

ประเทศไทยได 

3.วิเคราะหและจําแนก

ประเภทภัย

ธรรมชาติที่เกิดใน

ภูมิภาคตางๆของ

ประเทศไทย 

3.วิเคราะหและจําแนก

ประเภทภัยธรรมชาติที่

เกิดในภูมิภาคตางๆ

ของประเทศไทย 

3. วิธีสอนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กระบวนการ

กลุม 

 

2 

4.สามารถพัฒนา

ความ รูจากภัย

ธรรมชาติใน

ประเทศไทยและ

คิดคน หาวิธีแนว

ทางการปองกัน

ตลอด จนวิธีการแก 

ปญหาเบาเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ประสบ

ภัย 

4.พัฒนาองคความรู

ของการเกิดภัย

ธรรมชาติในประ 

เทศและคิดคนหาวิธี

แนวทางการปองกัน

วิธีการแก ปญหา

เพื่อเบาเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ประสบ

ภัย 

4.พัฒนาองคความรูของ

การเกิดภัยธรรมชาติใน

ประเทศและคิดคนหา

วิธีแนวทางการปองกัน

วิธี การแกปญหาเพื่อ

เบาเทาความเดือดรอน

ของประ ชาชนที่

ประสบภัย 

4. วิธีสอนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กระบวนการ

กลุม 

 

 

4 
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 โครงสรางหนวยการเรียนรูตามแนว Backward Design 
                     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

              สาระภูมิศาสตร (วิชาภัยธรรมชาติ)   ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 
ตัวช้ีวัด 

แผนการจัดการ 
เรียนรูที่ / เรื่อง 

วิธีสอน / 
กระบวนการเรยีนรู 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

1. รูปแบบภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในโลก 

 

 

 

2.ภัยธรรมชาติที่เกิด

ในประเทศไทย 

 

 

 

3.วิเคราะหและจําแนก

ประเภทภัย

ธรรมชาติที่เกิดใน

ภูมิภาคตางๆของ

ประเทศไทย 

 

4. พัฒนาองคความรู

ของการเกิดภัย

ธรรม ชาติในประ 

เทศและคิดคนหา

วิธีแนวทาง การ

ปองกันวิธีการแก 

ปญหาเพื่อเบาเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ประสบ

ภัย 

1.  สามารถอธิบายรูปแบบภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกได 

 

 

 

 

1. สามารถอธบิายรูปแบบและ

กระบวนการการเกิดตลอดจน

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยได  

 

1. สามารถวิเคราะหและจําแนก

ประเภทภัยธรรมชาติที่เกิดใน

ภูมิภาคตางๆของประเทศไทยได 

 

 

 

1. สามารถพัฒนาความ รูจากภัย

ธรรมชาติในประเทศไทยและ

คิดคน หาวิธีแนวทางการปอง 

กันตลอด จนวิธีการแก ปญหา

เบาเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ประสบภัย 

1. รูปแบบภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในโลก 

 

 

 

 

1. ภัยธรรมชาติที่เกิดใน

ประเทศไทย 

 

 

 

1.วิเคราะหและจําแนก

ประเภทภยัธรรมชาติที่

เกิดในภูมิภาคตางๆ

ของประเทศไทย 

 

 

1. พัฒนาองคความรูของ

การเกิดภัยธรรมชาติ

ในประ เทศและคิด

คนหาวิธีแนวทางการ

ปองกันวิธีการแก 

ปญหาเพื่อเบาเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ประสบภัย 

 

1. กระบวนการกลุม     

การจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

 

 

 

1. กระบวนการกลุม     

การจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

 

 

1. กระบวนการกลุม     

การจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

 

 

 

1. กระบวนการกลุม     

การจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 
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แผนจัดการเรียนรูที่ 1 
 การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design 

 

วิชา    ภัยธรรมชาติ      เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5                   จํานวน  2  คาบ                   

 
1 . ตัวชีว้ัด  
 สามารถอธิบายรูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกได 
 
2. สาระสาํคัญ 
 

 ในปจจุบันโลกของเรา ไดประสบกับวิกฤติการณความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอยาง

มากมาย อันเนื่องมาจากภัยที่เกิดขึ้นบนโลก สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของมนษุยอยาง

มหาศาล การเรียนรูเพื่อใหเทาทนัตอภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้น ยอมสงผลดีตอการปองกนัภัยอันจะ

เกิดขึ้น 
 

 

3.  สาระการเรียนรู 
 1. สาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก 

 2. กระบวนการการเกิดภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก 

 3. ประเภทการเกิดภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก 

 4. บริเวณที่เกดิภัยธรรมชาติบนโลก 
 

      
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 : ขั้นกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 

   -   ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับการรูปแบบของภัยธรรมชาติโดย กลาวเกริ่น

รูปแบบของภัยชาติทีเ่กิดขึ้นบนโลกนี้ ดวย Power point  พรอม VCD  ภัยธรรมชาติรูปแบบตางๆ ที่

เกิดขึ้นในแตละชนิด และทุกๆมุมโลก พรอมคําอธิบายสัน้ๆของครูในแตละชนิดของภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้น  ประมาณ 15-20  นาท ี 

   -   ครูใหนักเรียนรวมกลุมกนั กลุมละ 5-6 คน ดวยวิธีเรียงลาํดับตามเลขที ่จากนัน้

ใหนักเรียนนั่งตามกลุมของตน 
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 ขั้นที่ 2 : ขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 

   -  ครูใหนักเรียนดู vcd เกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกและผลกระทบจากภยั

ดังกลาวที่มีบนโลก ประมาณ 25 นาที 

   - ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายสรุปความรูที่ไดจากสื่อและออกมา

นําเสนอความรูที่ไดจากการดู VCD หนาชัน้ 

   -  ครูและนักเรียนสนทนารวมกันเกี่ยวกับรูปแบบของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก 

และใหนักเรียนในแตละกลุมรวมกันสรุปสาเหตุ กระบวนการ ของภัยธรรมชาติรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้น

บนโลกและสงตัวแทนออกมาพูดหนาชั้น 
 

 ขั้นที่ 3 : ขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน 

   -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกกอนที่จะใหนักเรียนทํา

ใบงานที่ 1, 2 
 

5.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 
 1. VCD ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก 

 2. หนงัสือภัยธรรมชาติ ภูมิศาสตร ม.5 

 3. ใบงานที ่1, 2 

 4. แหลงขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

6. การวัดและประเมินผล 

    

เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ความเขาใจที่คงทน 
 ความรู 

1.  สามารถอธิบาย

สาเหตุของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบน

โลกได 

2.  สามารถอธิบาย

กระบวนการของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบน

โลกได 

3.  สามารถอธิบาย

ประเภทของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบน

โลกได 

 

 
1. ใบงานที่   1,2  

  

- ตรวจใบงาน 

 

 

 

 
-  ใบงานที่ 1,2 

 

 

รอยละ 50  

ผานเกณฑ 

 

 

  ทักษะ / 
กระบวนการ 

กระบวนการกลุม 

กระบวนการการรวมมือ 

 

 
 

 
1. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

2. การประเมินผลการ 

นําเสนอผลงาน

กลุม 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

- ประเมินผล 

การนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 
- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 
ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
 

  คุณลักษณะ 
 ที่พึงประสงค 
1. มีความรับผิดชอบ  

2. รูจักคิดวิเคราะห 

3. มีความสนใจใฝรู 

 
 
1. ใบงานที่ 1,2  

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
 

  

 

- ตรวจใบงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
 

 
 
- ใบงานที่ 1,2 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
 

 
 
รอยละ 50  

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ทักษะการเรียนรู 
เฉพาะ วิชา 

 1.กระบวนการกลุม 

 

 

 

 

 
 
1. ผลงานกลุม 

 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 
 
- ประเมินผลงาน

กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 

- แบบประเมิน 

ผลงานกลุม 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 
 
ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

ทักษะการเรียนรู 
รวมวิชา 

1. ทักษะการเขียน 

2. ทักษะการพูด 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1. ใบงานที่ 1 , 2 

2. การประเมินผลการ

นําเสนอผลงานกลุม 

 
 

   

 

 

- ตรวจใบงาน 

 

- ประเมินผลการ

นําเสนอผลงานกลุม 
 
 

 

 

 

 

 
 
- แบบประเมินแบบ

ฝกทักษะพัฒนา 

การเรียนรูและ 

ใบงาน (ดานทักษะ

การเขียน) 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 
 
ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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บันทึกผลการเรียนรู 
 
 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการจัดการเรยีนรู 

  

 

 

 

 2. ปญหาและอุปสรรค 

  

 

 
 

 3.ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  

 

 
 

 

 

 

ลงชื่อ ________________________________ 

                           (นางสาวเบญจลักษ พงศพัชรศักดิ์) 

                                  ผูจัดการเรียนรู 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 

 
 

           เกณฑการใหคะแนน  

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ   ให         4    คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ให         3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย ให         1 คะแนน 
 

           เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 
 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน     

 2. มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิกทําตามหนาที่ทุกคน     

 3. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     

 4. มีการใหความชวยเหลือกัน     

 5. ใหคําแนะนํากลุมอื่นได     

รวม  
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 แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. นําเสนอเนื้อหาของผลงานไดถูกตอง     

 2. การนําเสนอมีความนาสนใจ     

 3. มีความเหมาะสมกับเวลา     

 4. มีความกลาแสดงออก     

 5. บุคลิกภาพดี ใชน้ําเสียงเหมาะสม     

รวม  
 

           เกณฑการใหคะแนน  

  การปฏิบัติสมบูรณ ชัดเจน  ให         4 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองในจุดที่ไมสําคัญ  ให         3 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติไมไดเลย   ให         1 คะแนน 
 

         เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 
              แบบประเมินแบบฝกทักษะพัฒนาการเรยีนรูและใบงาน 

           ด(ดานทักษะการเขียน) 

 
 

       เกณฑการใหคะแนน  

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณ ชัดเจน ให          4 คะแนน 

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ  ให          3 คะแนน 

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินเปนบางสวน  ให          2 คะแนน 

 ผลงานไมสอดคลองกับรายการประเมิน  ให          1 คะแนน 

 
        เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. การเขียนสะกดคําตางๆ ไดอยางถูกตอง     

 2. ลายมือสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย     

 3. การแบงวรรคตอนถูกตอง     

 4. การใชภาษากระชับ รัดกุม เขาใจงาย     

 5. การเขียนเนื้อหาเปนลําดับ ไมวกวน     

รวม  

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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                   ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 

ใบงานที่ 1 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางที่กาํหนดให 

 

1. ทําไมเราถึงจาํเปนจะตองศึกษาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อะไรบางที่เปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอโลก 
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3. ประเภทของภัยธรรมชาติมีกีช่นิดอะไรบาง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นักเรียนคิดวา ผลกระทบของภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นอะไรบางที่สรางความเสียหายบนโลกนี ้
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 

ใบงานที่ 2 

 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนตอบคําถามลงในชองวางทีก่ําหนดให 
 

1. ภัยธรรมชาติ หมายถงึ 
  

 

 
 

 

2. วาตภัย หมายถงึ   

  

 

 
 

 

3. อุทกภัย หมายถงึ  

  

 

 
 

 

4. รูปแบบของอุกทกภัย มี ______ชนิด คือ 
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5. ความแหงแลง(ภัยแลง)หมายถึง 
  

 

 
 

 

6. ฝนทิง้ชวง  คือ  

  

 

 

 

7. แผนดินไหว หมายถงึ  

  

 

 
 

 

8. ไฟปา หมายถงึ  

  

 

 

 

9. คลื่นพายุซัดฝง (storm surges) เกิดจากอะไร  
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แผนจัดการเรียนรูที่ 2 การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร) 

วิชา  ภัยธรรมชาติ       ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5    

เร่ือง ภัยธรรมชาติทีเ่กิดในประเทศไทย     ระยะเวลา  4  คาบ 

 
1. ตัวชีว้ัด  
 สามารถอธิบายรูปแบบและกระบวนการการเกิดตลอดจนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยได 

 
2. สาระสาํคัญ 
 ในปจจุบันภัยธรรมชาติ ยอมเกิดขึ้นไดในทุกๆสวนของโลก รวมถึงในประเทศไทยและสงผล

เสียหายตอชีวติและทรัพยสินอันมิอาจหลกีเลี่ยงได ดังนัน้ประชาชนชาวไทยจะตองตระหนกั   และเห็น

ความสาํคัญของภัยธรรมชาติ เพื่อใหรูเทาทันตอสภาวการณ การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมที่

เกิดขึ้น  
 
3.  สาระการเรยีนรู 
 1.  ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทย 

 2.  ภัยธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นในประเทศไทย 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

  ขั้นที่ 1 : ขั้นกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 

   - ครูใหนักเรียนนึกถงึภัยธรรมชาติอะไรบางที่เกิดในประเทศไทยแลวบนัทกึลงใน

กระดาษครูอภิปรายรวมกบันักเรียนโดยใหนักเรียนตอบคําถามวาทาํไมนักเรียนจงึตองศึกษาภัย

ธรรมชาติที่เกดิขึ้นในประเทศไทย มีเหตุผลเปนของตนเอง 

   -   ครูใหนักเรียนรวมกลุมกนั กลุมละ 5-6 คน โดยการจับฉลากแลว โดยนั่งตาม

กลุมของตน 

  ขั้นที่ 2 :  ขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 

   -  ครูใหนักเรียนดูภาพ /วีดิทัศน รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในประเทศไทย แลวให

นักเรียนรวมกันสรุป ความสัมพันธระหวางภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับบริเวณ ในแตละ

ภูมิภาคของประเทศที่ไดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรูปแบบตางๆ ตอการดํารงชีวิตของมนุษย จากนั้น

ผลัดกันเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
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   -  ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย 

   -  นักเรียนแตละกลุมวางแผนกันนําเสนอผลงานจากใบงานที่รวมกันทําออกมา

นําเสนอหนาชั้นในรูปแบบที่หลากหลาย 

 ขั้นที่ 3 :  ขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน 

    -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีรูปแบบ

ใดบาง และสงผลกระทบอยางไรบางโดยในแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นหรือออก 

กอนที่จะใหนักเรียนทําใบงานที่ 2 
  
5.  สื่อ/แหลงการเรยีนรู 
 1. ภาพ/ วีดิทัศนเกี่ยวกับรูปแบบภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 2. หนงัสือภัยธรรมชาติ ภูมิศาสตร ม.5 

 3. ใบงานที ่1 เร่ือง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกดิขึ้นในประเทศไทย 

 4.  ใบงานที่ 2 เร่ือง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกดิขึ้นในประเทศไทย 

 5. แหลงขอมูลสารสนเทศ 
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6. การวัดและประเมินผล 
   

เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ความเขาใจที่คงทน 

  ความรู 
1.  สามารถอธิบาย

สาเหตุของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยได 

2.  สามารถอธิบาย

กระบวนการของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยได 

3.  สามารถอธิบาย

ประเภทของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยได 
 

 

1. ใบงานที่ 1 

2. ใบงานที่ 2 

 

  
- ตรวจใบงาน 

- ตรวจใบงาน 

 

 

 

 

 

-  ใบงานที่ 1 

-  ใบงานที่ 2 

 

 

รอยละ 50  

ผานเกณฑ 
 

รอยละ 50  

ผานเกณฑ 

  ทักษะ / กระบวนการ 

กระบวนการกลุม 

กระบวนการการรวมมือ 
 

 

 

 

1. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

2. การประเมินผลการ 

นําเสนอผลงาน

กลุม 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

- ประเมินผล 

การนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
 

  คุณลักษณะ 

 ที่พึงประสงค 
1. มีความรับผิดชอบ  

2. มีความสามัคคี 
 

 
 

1. ใบงานที่ 1  

2. ใบงานที่ 2 

3. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

  

 

- ตรวจใบงาน 

- ตรวจใบงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 
 

- ใบงานที่ 1 

-   ใบงานที่  2 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 
 

รอยละ 50  

รอยละ 50  

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ทักษะการเรียนรู 
เฉพาะ วิชา 

 1.กระบวนการกลุม 

 

 

 

 

 
 

1. ผลงานกลุม 

 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 
 

- ประเมินผลงาน

กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 

- แบบประเมิน 

ผลงานกลุม 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 
 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

 

ทักษะการเรียนรู 
รวมวิชา 

1. ทักษะการเขียน 

2. ทักษะการพูด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. ใบงานที่ 1 

2. ใบงานที่  2 

3. การประเมินผลการ

นําเสนอผลงานกลุม 
 

 

   

 

 

- ตรวจใบงาน 

- ตรวจใบงาน 

- ประเมินผลการ

นําเสนอผลงานกลุม 

 
 

 

 

 

 

 
 

- แบบประเมินการ

เรียนรูและใบงาน 

(ดานทักษะการ

เขียน) 

- แบบประเมินการ

เรียนรูและใบงาน 

(ดานทักษะการ

เขียน) 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 
 

ระดับคุณภาพ 2 

 

ระดับคุณภาพ 2 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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บันทึกผลการเรียนรู 
 
 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการจัดการเรยีนรู 

  

 

 

 

  2.  ปญหาและอุปสรรค 

  

 

 

 

  3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ลงชื่อ ________________________________ 

                            (นางสาวเบญจลักษ พงศพชัรศักดิ์) 

                                 ผูจัดการเรียนรู 
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            แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 

 
 

            เกณฑการใหคะแนน  

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ  ให         4   คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง  ให         3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย ให         1 คะแนน 
 

            เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน     

 2. มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิกทําตามหนาที่ทุกคน     

 3. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     

 4. มีการใหความชวยเหลือกัน     

 5. ใหคําแนะนํากลุมอื่นได     

รวม  
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 
คุณภาพการปฏิบัติ 

รายการพฤติกรรม 
4 3 2 1 

 1. นําเสนอเนื้อหาของผลงานไดถูกตอง     

 2. การนําเสนอมีความนาสนใจ     

 3. มีความเหมาะสมกับเวลา     

 4. มีความกลาแสดงออก     

 5. บุคลิกภาพดี ใชน้ําเสียงเหมาะสม     

รวม  
 

           เกณฑการใหคะแนน  

  การปฏิบัติสมบูรณ ชัดเจน  ให         4 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองในจุดที่ไมสําคัญ  ให         3 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติไมไดเลย   ให         1 คะแนน 
 

         เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 
 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 
              แบบประเมินแบบฝกทักษะพัฒนาการเรยีนรูและใบงาน 

           ด(ดานทักษะการเขียน) 

 
 

       เกณฑการใหคะแนน  

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณ ชัดเจน ให          4 คะแนน 

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ  ให          3 คะแนน 

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินเปนบางสวน  ให          2 คะแนน 

 ผลงานไมสอดคลองกับรายการประเมิน  ให          1 คะแนน 

 
        เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. การเขียนสะกดคําตางๆ ไดอยางถูกตอง     

 2. ลายมือสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย     

 3. การแบงวรรคตอนถูกตอง     

 4. การใชภาษากระชับ รัดกุม เขาใจงาย     

 5. การเขียนเนื้อหาเปนลําดับ ไมวกวน     

รวม  

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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ใบงานที่ 1 
 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

กลุมที ่____ 
สมาชิกในกลุม 

 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางที่กําหนดให 

     
1.   เราพบภัยธรรมใดบางที่เกิดในประเทศไทย  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. ใหนักเรียนอธิบายรูปแบบภัยธรรมชาติใดบางที่สงกระทบตอประเทศไทยและในฐานะที่นักเรียนเปนผูหนึ่งที่เรียน

วิชาภัยธรรมชาติ ทั้งยังเปนสวนหนึ่งของพลเมืองไทย นักเรียนจะมิวิธีการใดบางที่จะชวยลดปญหาจากภัย

ธรรมชาติดังกลาว จงอธิบาย 

  

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทํา Mind Map ของภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ออกมาเปน Mind 

Map แสดงความสัมพันธ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

ตอนที่ 2 
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ใบงานที่ 2 
 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
 
 

 
คําชี้แจง ใหนักเรยีนตอบคําถามลงในชองวางทีก่ําหนดให 
 
1. การศึกษาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นักเรียนคิดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางไร จง

อธิบาย  (มีเหตุผลเปนของตนเอง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 
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       ใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางที่กําหนดให 
 

1. จากภาพใหพิจารณาวาเปนภัยธรรมชาติประเภทใด 
 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 ผลกระทบที่เกิด 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
2. จากภาพใหพิจารณาวาเปนภัยธรรมชาติประเภทใด 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 
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3. จากภาพใหพิจารณาวาเปนภัยธรรมชาติประเภทใด 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
4. จากภาพใหพิจารณาวาเปนภัยธรรมชาติประเภทใด 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 สาเหตุที่เกิด  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ผลกระทบที่เกิด        
 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________ 
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แผนจัดการเรียนรูที ่3 การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร) 

วิชา ภัยธรรมชาติ       ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5              

เร่ือง ภัยธรรมชาติทีเ่กิดในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย   ระยะเวลา  2  คาบ 
 

 
1.  ตัวชี้วัด 
          สามารถวิเคราะหและจําแนกประเภทภัยธรรมชาติที่เกิดในภูมิภาคตางๆของประเทศไทยได 

 
2. สาระสําคัญ 
  ภัยธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นในประเทศนัน้เกิดขึน้จากสาเหตุและปจจัยที่แตกตางกนัในแตละ

ภูมิภาค การศกึษาภัยธรรมชาติเหลานี ้ยอมสงดีตอแนวทางการปองและแกปญหาในอนาคตในแตละ

ภูมิภาคของไทย 

 
3. สาระการเรียนรู 
  1.  ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคในประเทศไทย 

  2.  ภัยธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นในประเทศไทย 

  3.  ภัยธรรมชาติประเภทตางๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของประเทศไทย 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1 : ขั้นกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 

     - ครูใหนักเรียนทายปญหาเกีย่วกับประเภทภัยธรรมชาติทีเ่กิดในภูมิภาคตางๆ

ของประเทศไทยโดยใชรูปภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติประเภทตางๆตอจากนัน้ครูชี้แนะและอธิบายให

นักเรียนเขาใจถึงตําแหนงบริเวณที่มกัเกิดภัยธรรมชาติ บอยๆ  

     -   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมลวงหนา กลุมละ 6 - 7 คน โดยใชวธิีจับฉลาก 

   ขั้นที่ 2 : ขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 

     -   ครูใหนักเรียนแบงกลุมโดยใชวิธีการฉลาก แบงเปน 6 กลุม  

     -  จากนั้นใหนักเรียนของแตละกลุม สงตัว แทนออกมาจับฉลากหมายเลขใบ

งานที่จะตองศึกษาความรูเพื่อการจําแนกประเภทภัยธรรมชาติที่เกิดในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย

และนําใบงานกลับไปในกลุมเพื่อรวมกันศึกษาและทําใบงาน ดังนี้ 
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    กลุมที่จับฉลากไดหมายเลขที่ 1  
    กลุมหมายเลข 1 ศึกษาความรูเร่ือง ภัยธรรมชาติที่มักเกิดในภาคเหนือและทํา      

ใบงานที่ 1  ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย 
    กลุมที่จับฉลากไดหมายเลขที่ 2 
    กลุมหมายเลข 2 ศึกษาความรูเร่ืองภัยธรรมชาติที่มักเกิดในภาคใตและทําใบงาน  

ที่ 2   ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคใตของประเทศไทย 
    กลุมที่จับฉลากไดหมายเลขที่ 3 
    กลุมหมายเลข 3 ศึกษาความรูเร่ืองภัยธรรมชาติที่มักเกิดในภาคตะวันออกและทํา

ใบงานที่ 3 ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
    กลุมที่จับฉลากไดหมายเลขที่ 4 
    กลุมหมายเลข 4 ศึกษาความรูเร่ืองภัยธรรมชาติที่มักเกิดในภาคตะวันตกและทํา 

ใบงานที่ 4 ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
    กลุมที่จับฉลากไดหมายเลขที่ 5   
          กลุมหมายเลข 5 ศึกษาความรูเร่ือง ภัยธรรมชาติที่มักเกิดในภาคกลางและทํา 

ใบงานที่ 5  ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคกลางของประเทศไทย 
    กลุมที่จับฉลากไดหมายเลขที่ 6 
    กลุมหมายเลข 6 ศึกษาความรู เ ร่ือง  ภัยธรรมชาติที่มักเกิดในภาคตะวันออก     

เฉียงเหนือและทําใบงาน ที่ 6 ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

    - ครูใหสมาชิกใน กลุมรวมกนัชวยกนัทาํใบงานในสวนที่ตนรับผิดชอบ 

  ขั้นที่ 3 :ขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน 

    - ครูใหนักเรียนในแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานจากใบงานทีน่ักเรยีนทาํหลงั

การนาํเสนอผลงานใหผูนําเสนอตั้งคําถามถามเพื่อนกลุมอ่ืนๆเพื่อวดัความรูความเขาใจในเนื้อหาและ

เพื่อเปนตรวจสอบการมีสวนรวมของกลุมอ่ืนๆวาไดฟงการนําเสนอดวยหรือไมตอจากนัน้ครูและ

นักเรียนรวมกนัสรุปความรู เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภูมภิาคตางๆ ของประเทศไทย 

    -  ครูใหนักเรียนทุกคนทาํใบงานที7่ เร่ือง วิเคราะหภัยธรรมชาติที่เกิดในภูมิภาค

ตางๆของประเทศไทย เปนการบาน 

 
5. สื่อ / แหลงการเรียนรู 
  1. ธรรมชาติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 

  2. หนงัสือภัยธรรมชาติ ภูมิศาสตร ม.5 

  3. ใบงานที ่1 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย 
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  4. ใบงานที ่2 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคใตของประเทศไทย 

  5. ใบงานที ่3 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

  6. ใบงานที ่4 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของประเทศไทย 

  7. ใบงานที ่5 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคกลางของประเทศไทย 

  8. ใบงานที ่6 เร่ือง ภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย 

  9.   ใบงานที่ 7 เร่ือง วิเคราะหภัยธรรมชาติที่เกิดในภูมภิาคตางๆของประเทศไทย 

 10. หองสมุด 

 11. แหลงขอมูลสารสนเทศ 

 
6. การวัดและประเมินผล 

  

เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ความเขาใจที่คงทน 

  ความรู 
     สามารถวิเคราะหและ

จําแนกรูปแบบภัย

ธรรมชาติที่เกิดในภูมิ 

ภาคตางๆของประเทศ

ไทยได 
 

 

 

 

1. ใบงานที่ 1-7 

 

  
- ตรวจใบงาน 

 

 

 

 

 

 

- แบบประเมินการ

เรียนรูและใบงาน 

(ดานทักษะการเขียน)  

 

- รอยละ 50  

ผานเกณฑ 
 

  ทักษะ / กระบวนการ 

กระบวนการกลุม 

กระบวนการการรวมมือ 
 

 

 

 

1. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

2. การประเมินผลการ 

นําเสนอผลงาน

กลุม 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

- ประเมินผล 

การนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 

ระดับคุณภาพ 

2 

ผานเกณฑ 
 

ระดับคุณภาพ 

2 

ผานเกณฑ 
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เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

  คุณลักษณะ 

 ที่พึงประสงค 
1. มีความรับผิดชอบ  

2. มีความสามัคคี 
 

 

1. ใบงานที่ 1-7 

 
 

 

  
- ตรวจใบงาน 

 

 

- แบบประเมินการ

เรียนรูและใบงาน 

(ดานทักษะการเขียน) 

 

 

- รอยละ 50  

ผานเกณฑ 
 

ทักษะการเรียนรู 
เฉพาะ วิชา 

 กระบวนการกลุม 

 

 

 

 

 
 

1. ผลงานกลุม 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 
 

- ประเมินผลงาน

กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 

- แบบประเมิน 

ผลงานกลุม 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 
 

ระดับคุณภาพ 

2 

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 

2 

ผานเกณฑ 

 

ทักษะการเรียนรู 
รวมวิชา 

1. ทักษะการเขียน 

2. ทักษะการพูด 

 

 
 

1. ใบงานที่ 1-7 

 
 

  
 

- ตรวจใบงาน 

 

 
 

- แบบประเมิน ใบงาน 

(ดานทักษะการเขียน) 
 

 
 

- รอยละ 50  

ผานเกณฑ 
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บันทึกผลการเรียนรู 
 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการจัดการเรยีนรู 

  

 

 

 

 

 

  2.  ปญหาและอุปสรรค 

  

 

 

 

 
 

  3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ________________________________ 

                            (นางสาวเบญจลักษ พงศพชัรศักดิ์) 

                                 ผูจัดการเรียนรู 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 

 
 

            เกณฑการใหคะแนน  

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ   ให         4      คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ให         3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย ให         1 คะแนน 
 

           เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน     

 2. มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิกทําตามหนาที่ทุกคน     

 3. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     

 4. มีการใหความชวยเหลือกัน     

 5. ใหคําแนะนํากลุมอื่นได     

รวม  
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 
คุณภาพการปฏิบัติ 

รายการพฤติกรรม 
4 3 2 1 

 1. นําเสนอเนื้อหาของผลงานไดถูกตอง     

 2. การนําเสนอมีความนาสนใจ     

 3. มีความเหมาะสมกับเวลา     

 4. มีความกลาแสดงออก     

 5. บุคลิกภาพดี ใชน้ําเสียงเหมาะสม     

รวม  
 

           เกณฑการใหคะแนน  

  การปฏิบัติสมบูรณ ชัดเจน  ให         4 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองในจุดที่ไมสําคัญ  ให         3 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติไมไดเลย   ให         1 คะแนน 
 

         เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 
 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 
              แบบประเมินแบบฝกทักษะพัฒนาการเรยีนรูและใบงาน 

           ด(ดานทักษะการเขียน) 

 
 

       เกณฑการใหคะแนน  

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณ ชัดเจน ให          4 คะแนน 

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ  ให          3 คะแนน 

 ผลงานสอดคลองกับรายการประเมินเปนบางสวน  ให          2 คะแนน 

 ผลงานไมสอดคลองกับรายการประเมิน  ให          1 คะแนน 

 
        เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. การเขียนสะกดคําตางๆ ไดอยางถูกตอง     

 2. ลายมือสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย     

 3. การแบงวรรคตอนถูกตอง     

 4. การใชภาษากระชับ รัดกุม เขาใจงาย     

 5. การเขียนเนื้อหาเปนลําดับ ไมวกวน     

รวม  

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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กลุมที ่____ 
ใบงานที ่1 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียน ใส เครื่องหมาย ( / )  ในชองที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสัมพันธของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่กําหนดใหโดยตองขยายความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองขยายความ (เหตุผล) 
 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

  
ภูมิภาคเหนอืของประเทศไทย 
 

 
 

รูปแบบภัยธรรมชาติ 

 

ไมเคย
เกิดขึ้น 

 

เคย
เกิดขึ้น

บางนานๆ
ครั้ง 

 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

 

อาจจะ
เกิดขึ้นได
ในอนาคต 

 

ขยายความ 

สัมพันธภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

(เหตุผล) 

1. พายุหมุนเขตรอน      

2. แผนดินไหว      
3. อุทกภัย         
4. พายุฟาคะนอง      
5. แผนดินถลม      
6. คล่ืนพายุซัดฝง      
7. ไฟปา          
8. ฝนแลง          
9. ธรณีพิบัติภัย      

 

 สรุปภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย 
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กลุมที ่____ 
ใบงานที ่2 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคใตของประเทศไทย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียน ใส เครื่องหมาย ( )  ในชองที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสัมพันธของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่กําหนดใหโดยตองขยายความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองขยายความ (เหตุผล) 
 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

  
ภูมิภาคใตของประเทศไทย 
 

 
 

รูปแบบภัยธรรมชาติ 

 

ไมเคย
เกิดขึ้น 

 

เคย
เกิดขึ้น

บางนานๆ
ครั้ง 

 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

 

อาจจะ
เกิดขึ้นได
ในอนาคต 

 

ขยายความ 

สัมพันธภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

(เหตุผล) 

1.พายุหมุนเขตรอน      

2.แผนดินไหว      
3.อุทกภัย         
4.พายุฟาคะนอง      
5.แผนดินถลม      
6.คล่ืนพายุซัดฝง      
7.ไฟปา          
8.ฝนแลง          
9.ธรณีพิบัติภัย      

 

 สรุปภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคใตของประเทศไทย 
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    กลุมที ่____ 
ใบงานที ่3 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียน ใส เครื่องหมาย (  )  ในชองที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสัมพันธของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่กําหนดใหโดยตองขยายความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองขยายความ (เหตุผล) 
 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

  
ภูมิภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

 
 

รูปแบบภัยธรรมชาติ 

 

ไมเคย
เกิดขึ้น 

 

เคย
เกิดขึ้น

บางนานๆ
ครั้ง 

 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

 

อาจจะ
เกิดขึ้นได
ในอนาคต 

 

ขยายความ 

สัมพันธภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

(เหตุผล) 

1.พายุหมุนเขตรอน      

2.แผนดินไหว      
3.อุทกภัย         
4.พายุฟาคะนอง      
5.แผนดินถลม      
6.คล่ืนพายุซัดฝง      
7.ไฟปา          
8.ฝนแลง          
9.ธรณีพิบัติภัย      

 

 สรุปภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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กลุมที ่____ 
ใบงานที ่4 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียน ใส เครื่องหมาย ( )  ในชองที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสัมพันธของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่กําหนดใหโดยตองขยายความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองขยายความ (เหตุผล) 
 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

  
ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
 

 
 

รูปแบบภัยธรรมชาติ 

 

ไมเคย
เกิดขึ้น 

 

เคย
เกิดขึ้น

บางนานๆ
ครั้ง 

 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

 

อาจจะ
เกิดขึ้นได
ในอนาคต 

 

ขยายความ 

สัมพันธภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

(เหตุผล) 

1.พายุหมุนเขตรอน      

2.แผนดินไหว      
3.อุทกภัย         
4.พายุฟาคะนอง      
5.แผนดินถลม      
6.คล่ืนพายุซัดฝง      
7.ไฟปา          
8.ฝนแลง          
9.ธรณีพิบัติภัย      

 

 สรุปภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
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กลุมที ่____ 
ใบงานที ่5 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคกลางของประเทศไทย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียน ใส เครื่องหมาย ( )  ในชองที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสัมพันธของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่กําหนดใหโดยตองขยายความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองขยายความ (เหตุผล) 
 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

  
ภูมิภาคกลางของประเทศไทย 
 

 
 

รูปแบบภัยธรรมชาติ 

 

ไมเคย
เกิดขึ้น 

 

เคย
เกิดขึ้น

บางนานๆ
ครั้ง 

 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

 

อาจจะ
เกิดขึ้นได
ในอนาคต 

 

ขยายความ 

สัมพันธภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

(เหตุผล) 

1.พายุหมุนเขตรอน      

2.แผนดินไหว      
3.อุทกภัย         
4.พายุฟาคะนอง      
5.แผนดินถลม      
6.คล่ืนพายุซัดฝง      
7.ไฟปา          
8.ฝนแลง          
9.ธรณีพิบัติภัย      

 

 สรุปภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคกลางของประเทศไทย 
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กลุมที ่____ 
ใบงานที ่6 

เรื่อง รูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียน ใส เครื่องหมาย ( )  ในชองที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสัมพันธของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่กําหนดใหโดยตองขยายความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองขยายความ (เหตุผล) 
 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

  
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

 
 

รูปแบบภัยธรรมชาติ 

 

ไมเคย
เกิดขึ้น 

 

เคย
เกิดขึ้น

บางนานๆ
ครั้ง 

 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

 

อาจจะ
เกิดขึ้นได
ในอนาคต 

 

ขยายความ 

สัมพันธภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

(เหตุผล) 

1.พายุหมุนเขตรอน      

2.แผนดินไหว      
3.อุทกภัย         
4.พายุฟาคะนอง      
5.แผนดินถลม      
6.คล่ืนพายุซัดฝง      
7.ไฟปา          
8.ฝนแลง          
9.ธรณีพิบัติภัย      

 

 สรุปภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 
ใบงานที7่  

เรื่อง วิเคราะหภัยธรรมชาติที่เกิดในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 

 

คําชี้แจง ใหนกัเรียน นํา หมายเลขประเภทภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มาวิเคราะหลงในตารางของแตละ

เดือน 

 

ประเภทของภัยธรรมชาติ 
 

 1. พายุหมุนเขตรอน  6  .คล่ืนพายุซัดฝง     11. ภัยหนาว 
 2. แผนดินไหว   7.  ไฟปา       12. พายุฤดูรอน 
 3. อุทกภัย      8.  ภัยแลง     
 4. พายุฟาคะนอง   9.  ธรณีพิบัติ คล่ืนยักตสึนาม ิ

 5. แผนดินถลม   10. ฝนทิ้งชวง 

 
ภาค 

 

เดือน 

 
 

ภาคเหนือ 

 
 

ภาคใต 

 
 

ภาคตะวันออก 

 
 

ภาคตะวันตก 

 

 
ภาคกลาง 

 

ภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ 

ม.ค.       

ก.พ.       
มี.ค.       
เม.ย.       
พ.ค.       
มิ.ย.       
ก.ค.       
ส.ค.       
ก.ย.       
ต.ค.       
พ.ย.       
ธ.ค.       
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แผนจัดการเรียนรูที ่4 การจัดการเรียนรูแบบ Backward Design 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร) 

วิชา ภัยธรรมชาติ                  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่5             เร่ือง

 แนวทางการปองกันภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิต          ระยะเวลา  4  คาบ 

 
1. ตัวชีว้ัด 
  สามารถพัฒนาความ รูจากภัยธรรมชาติในประเทศไทยและคิดคน หาวิธีแนวทางการปองกัน

ตลอด จนวิธกีารแก ปญหาเบาเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบภัย 

 
2. สาระสาํคัญ 
  การหาแนวทางและวิธกีารปองกันเพื่อบรรเทาผลอนัเกิดจากภัยธรรมชาติ ทีม่าจากหลายๆ

ปจจัย รวมทัง้ที่เกิดจากการกระทาํของมนษุย ความรูความเขาใจในเรื่องภัยธรรมชาติเปนสิ่งสาํคัญที่จะ

ชวยลดผลกระทบจากความเสียหายทีเ่กิดขึน้ 

 
3. สาระการเรยีนรู 
  1.  ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

  2.  การรับมือกับสถาน การณภัยธรรมชาติรูปแบบตางๆ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
  ขั้นที่ 1 : ขั้นกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 

     -  ครูทบทวนความรูเดิมโดยสุมนักเรียนออกมาชี้ประเด็นของรูปแบบของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

     - ครูอธิบายเชื่อมโยงใหนกัเรียนเหน็ผลกระทบและความสมัพันธของ โลก มนุษย 

ธรรมชาติวามคีวามสัมพันธและเกี่ยวของกันอยางไร   

  ขั้นที่ 2 :  ขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 

         -  ครูใหดูภาพหรือวีดิทัศน การรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสถานการณ

ตางๆ         

     -  ครูใหนักเรียนจับกลุม ดวยวิธีการจับฉลาก กลุมละ 5-7 คน โดยใหศึกษาการ

รับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ จากคูมือการรับมือกับภัยธรรมชาติ ดังนี้ 
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      1) รับมือกับสถานการณสถานการณแผนดินไหว  

      2) รับมือกับสถานการณสึนามหิลังจากการเกิดแผนดินไหว 

      3) รับมือกับสถานการณอุทกภยั 

      4) รับมือกับสถานการณซากปรักหักพัง 

      5) รับมือกับสถานการณอัคคีภัย 

      6) รับมือกับสถานการณภัยกอการราย (เสริมความรู) 

     -  ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลากสถานการณที่ตองจําลองวิธี

รับมือ 

     - นักเรียนแตละกลุมวางแผนกันโดยสรางเหตุการณข้ึนมาดวยการจําลอง

สถานการณปองกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น จากฉลากที่ไดจับโดยแตละกลุมแบงหนาที่ความรับผิดชอบ

ในการแสดงเพื่อเตรียมตัวออกมานําเสนอหนาชั้น โดยมีผูนํากลุมเปนผูประสานความคิด 

      - ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอสถานการณจาํลองวิธกีารรับมือจาก

ภัยธรรมชาติ 

       -  ครูชวยอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นสําคัญ และชี้แนะในสวนที่แตละกลุมควร

ปรับปรุงและพัฒนา 

  ขั้นที่ 3 :  ขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน 

     - ครูสรุปภาพรวมที่เกิดขึน้ของภัยธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นทัง้ในโลกและประเทศไทย 

     - ครูใหนักเรียนทําใบงานที ่1-2 

   
5. สื่อ / แหลงการเรียนรู 
   1. คูมือการรับมอืกับภัยธรรมชาติและสถานการณไมคาดฝน 

   2. หนงัสือภัยธรรมชาติ ภูมิศาสตร ม.5 

   3. ใบงานที ่1  

      4.  ใบงานที ่2  
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6. การวัดและประเมินผล 
  

เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ความเขาใจที่คงทน 

  ความรู 
     สามารถนําความรูมา

พัฒนาคิดคนหาแนว

ทางการปองกันแกไข

ปญหาที่สงผลกระทบตอ

ประชาชน 
 

 

 

1. ใบงานที่ 1-2 

 
 

  
- ตรวจใบงาน 

 

 

 

 

 

-  ใบงานที่ 1-2 

 

 

รอยละ 50  

ผานเกณฑ 
 

  ทักษะ / กระบวนการ 

กระบวนการกลุม 

กระบวนการการรวมมือ 
 

 

 

 

1. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

2. การประเมินผลการ 

นําเสนอผลงาน

กลุม 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

- ประเมินผล 

การนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
 

  คุณลักษณะ 

 ที่พึงประสงค 
1. มีความรับผิดชอบ  

2. มีความสนใจใฝรู 

3. มีความสามัคคี 
 

 
 

1. ใบงานที่1-2 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

  

 

- ตรวจใบงาน1-2 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ใบงานที่1-2 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 
 
 
 
 

 
 

รอยละ 50  

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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เปาหมายการเรียนรู 
ช้ินงาน / ภาระงาน /  
รองรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 

ทักษะการเรียนรู 
เฉพาะ วิชา 

 1.กระบวนการกลุม 

 

 

 

 

 
 

1. ผลงานกลุม 

 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 
 

- ประเมินผลงาน

กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 

 

 

- แบบประเมิน 

ผลงานกลุม 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การทํางานกลุม 

 
 

ระดับคุณภาพ 2

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2

ผานเกณฑ 

ทักษะการเรียนรู 
รวมวิชา 

1. ทักษะการเขียน 

2. ทักษะการพูด 

 

 
 

1. ใบงานที่ 1-2 

2. การประเมินผลการ

นําเสนอผลงานกลุม 
 

 

   

 

 

- ตรวจใบงาน1-2 

- ประเมินผลการ

นําเสนอผลงานกลุม 

 

 
 

- ใบงาน (ดานทักษะ

การเขียน) 

- แบบประเมิน 

ผลการนําเสนอ 

ผลงานกลุม 

 

 
 

ระดับคุณภาพ 2

ผานเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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บันทึกผลการเรียนรู 
 
 

 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังการจัดการเรียนรู 

  

 

 

 
 

 

 2. ปญหาและอุปสรรค 

  

 

 

 
 

 3.ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  

 

 

 
 

      

 

ลงชื่อ ________________________________ 

                            (นางสาวเบญจลักษ พงศพชัรศักดิ์) 

                                   ผูจัดการเรียนรู 
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            แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
กลุมที ่____ 

สมาชิกในกลุม 
 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 

 
 

           เกณฑการใหคะแนน  

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ   ให         4   คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ให         3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย ให         1 คะแนน 
 

           เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน     

 2. มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิกทําตามหนาที่ทุกคน     

 3. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     

 4. มีการใหความชวยเหลือกัน     

 5. ใหคําแนะนํากลุมอื่นได     

รวม  
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
(ครูเปนผูประเมิน) 

 

กลุมที ่____ 
สมาชิกในกลุม 

 

 1. ________________________________________________2.______________________________________________ 
 3. ________________________________________________4.______________________________________________ 
 5. ________________________________________________6.______________________________________________ 
 7. ________________________________________________8.______________________________________________ 

 

คุณภาพการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

4 3 2 1 

 1. นําเสนอเนื้อหาของผลงานไดถูกตองและสรางสรรค     

 2. การนําเสนอมีความนาสนใจ     

 3. มีความเหมาะสมกับเวลา     

 4. มีความกลาแสดงออก     

 5. บุคลิกภาพดี ใชน้ําเสียงเหมาะสม     

รวม  
 

           เกณฑการใหคะแนน  
  การปฏิบัติสมบูรณ ชัดเจน  ให         4 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองในจุดที่ไมสําคัญ  ให         3 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติไมไดเลย   ให         1 คะแนน 
 

         เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
(นักเรียนเปนผูประเมิน) 

กลุมทีป่ระเมนิ ____ 
กลุมที่ถกูประเมิน ____ 

 
คุณภาพการปฏิบัติ 

รายการพฤติกรรม 
4 3 2 1 

 1. นําเสนอเนื้อหาของผลงานไดถูกตองและสรางสรรค     

 2. การนําเสนอมีความนาสนใจ     

 3. มีความเหมาะสมกับเวลา     

 4. มีความกลาแสดงออก     

 5. บุคลิกภาพดี ใชน้ําเสียงเหมาะสม     

รวม  
 

           เกณฑการใหคะแนน  

  การปฏิบัติสมบูรณ ชัดเจน  ให         4 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองในจุดที่ไมสําคัญ  ให         3 คะแนน 

  การปฏิบัติยังมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให         2 คะแนน 

  ปฏิบัติไมไดเลย   ให         1 คะแนน 
 

         เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

 

 
 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 17-20 

 13-16 

  9-12 

  5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 

 3 หมายถึง ด ี

 2 หมายถึง พอใช 

 1  หมายถึง ปรับปรุง 
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 คูมือรับมือกับภัยธรรมชาติและสถานการณไมคาดฝน  
         

 ในชวงชีวิตหนึง่ เคยคิดบางหรือไมวาหากตกอยูในสถานการณภัยธรรมชาติอันไมคาดฝน จะ

มีวิธีในการปองกนัหรือรับมอืกับสถานการณตาง ๆ อยางไรการศึกษา เรียนรูขอปฏิบัติสําหรับการรับมือ

กับภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่สําคญัเปนอยางยิง่ในภาวการณปจจุบัน  

 

เมื่อเกิดแผนดินไหว  
         ปฏิเสธไมไดเลยวา เหตุการณแผนดินไหวนั้น เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นใกลตัวเรามากขึ้นทุกวัน 

และเปนเหตุการณที่เราไมสามารถคาดการณลวงหนาได แผนดินไหว เกิดจากการสั่นสะเทือนของ

พื้นดนิ โดยมีสาเหตุมาจาก อาทิ การกระทําของมนุษย อาจมาจากการทดลองระเบดิปรมาณู การเก็บ

กักน้าํในเขื่อน การฉีดของเหลวลงใตดิน การจราจร ฯลฯ หรือแมแตเกดิแผนดินไหวจากการเคลื่อนตัว

ของเปลือกโลก  

         
 รับมอือยางไร 
         หากตกอยูในสถานการณตอไปนี้ ควรรับมืออยางไร  

         
 อยูในบาน 
              -  อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติใหอยูในความสงบ (สวนใหญผูที่ไดรับบาดเจ็บเพราะวิ่ง

เขาออกจากบาน) 

              -  ยืนหรือหมอบ อยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง และสามารถรับน้ําหนกัไดมาก  

         
 อยูในอาคารสูง 
              -  ควรตั้งสติใหมัน่ และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด  

         
 อยูในที่โลงแจง 
              -  ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ซึ่งอาจลมทับได  

         
 กําลงัขับรถ 
              -  ใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนหยุด  

         

 



 171 

 อยูบริเวณชายฝงทะเล 
              -  ใหออกจากชายฝงทะเล เพราะอาจเกิดคลื่นใตน้ําซัดเขาหาฝงได แมวาการสัน่สะเทอืน

ของแผนดินจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม  

 
 การปองกันภยัจากคลื่นสนึามิหลังเกิดแผนดินไหว  

 หลังจากเกิดแผนดินไหวแลวสิ่งที่มักตามมาคือการเกิดแผนดินไหวเปนระลอกเล็ก ๆ แตหาก

อยูชายทะเลหรือบริเวณชายฝงมัก เกิดสนึามิ ดังที่เคยเกดิแลวในประเทศไทยกับ 6 จังหวดัชายฝง

ทะเลอนัดามนัของประเทศไทย ประกอบดวย ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เมื่อวนัที ่26 

ธันวาคม 2547 ทําใหมีผูเสยีชีวิตและสูญหายนับหมืน่คน  

 
 หากไปเที่ยวชายทะเลแลวรูสกึวามีการสั่นไหวเกิดขึ้น 
 ใหรีบออกไปจากบริเวณชายฝงไปยังที่สูงหรือที่ดอนโดยไมตองรอประกาศจากทางการ 

เพราะคลืน่สึนามิจะเคลื่อนทีด่วยความเร็วสูง สัญญาณเตือนภัยตามธรรมชาติของการเกิดสนึามทิีเ่รา

จะสังเกตไดคือ ทะเลจะมีการลดระดับของน้ําลงมากหลังเกิดแผนดินไหว ใหสนันิษฐานไวกอน

วาอาจเกิดสนึามิ ตามมาและใหอพยพไปอยูบนทีสู่งทันท ีแตถาอยูในเรือที่จอดอยูในอาวหรือ

ทาเรือใหนําเรือออกไปกลางทะเล เพราะสนึามิจะมีผลกระทบนอยเมื่ออยูหางจากฝงมาก ๆ แตจะมี

ความรุนแรงมากขึ้นเมื่ออยูใกลชายฝง 

สึนามิอาจเกิดขึ้น ไดหลายระลอกจากการเกิดแผนดินไหวเพยีงครั้งเดยีว และอยาลงไปดูคลื่นสึนาม ิ

เพราะหากสึนามิไดพัดเขาหาชายฝงจะทาํใหหลบหนีไมทัน  

 

        • เมื่อเกิดอุทกภัย  

        ภัยธรรมชาติอยางหนึง่ ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักอยางตอเนื่องเปนเวลานาน เนื่องจากดินไมสามารถ

ดูดซับน้ําไดทนั หลายพืน้ที่ในประเทศไทย เกิดความเสียหายอยางรุนแรงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติจาก

น้ํา  

        รับมืออยางไร 

                - ติดตามขาวสารที่เกีย่วของกับภาวะความกดดันทางอากาศ จากกรมอตุุนิยมวิทยา ทัง้นี ้

เมื่อทางกรมฯ มีการเตือนภัยขึ้นควรอพยพไปอยูบนที่สูง หรืออาคารทีม่ัน่คงและแข็งแรง ทั้งคนและสัตว

เลี้ยง 

                - ถาอยูในที่ราบ ใหระมัดระวงัน้าํปาหลากจากภูเขาที่ราบสงู ควรสังเกตในเวลาทีม่ีฝนตก

หนกัติดตอกันหลายวนั และเตรียมอพยพสิ่งของตาง ๆ ไวบนที่สูง รวมทั้งควรระมัดระวังกระแสน้าํพัด

พาไป 
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                - ควรมีการวางแผนอพยพลวงหนาสําหรับเวลาเกิดเหตุ อาท ิสถานทีพ่ักชั่วคราวการนดัพบ

กันหากมีการพลัดหลง 

                - หามขับรถยนตฝาลงไปในกระแสน้ําหลาก แมกําลังขับอยูบนถนนก็ตาม 

                - หลังจากน้าํทวมจะมีน้าํขัง อาจจะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและสตัว 

ควรระวังน้ําบริโภค และควรทําใหสะอาดโดยการตมสุกเสียกอน  

       

เมื่อเกิดอัคคีภัย  
         อัคคีภัย หรือไฟไหม เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดจากความประมาททัง้จากการขาดความ

ระมัดระวังของมนษุย ตลอดจนการขัดของของระบบไฟฟาที่ขาดการบํารุงรักษา  

 

        รับมืออยางไร 

         สําหรับอาคารสูง คอนโดมิเนียม สํานักงานและโรงแรม  

              -  อานคําแนะนาํเกี่ยวกับการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลงิไหม ตลอดจนศึกษาเสนทางหนีไฟที่

ติดอยูประจําหองพัก และทางออกฉกุเฉินที่อยูใกลบริเวณหองพัก 

             -  เรียนรู และฝกการเดินภายในหองพกัเขาหาประตู วางกญุแจหองพกัและไฟฉายไวบน

เตียงนอนในกรณีเกิดเพลิงไหมจะไดนาํกญุแจหอง และไฟฉายไปดวย อยาเสยีเวลากับการเกบ็ส่ิงของ 

              -  หาตําแหนงสญัญาณเตือนเพลิงไหมเปดสญัญาณเตือนเพลิงไหม จากนั้นหนีลงจาก

อาคารแลวโทรศัพทเรียกหนวยดับเพลงิ 

             -  หาทานไดยินสัญญาณเตือนเพลงิไหมใหหนีลงจากอาคารทันท ีอยาเสียเวลาตรวจสอบวา

เพลิงไหมที่ใด 

             -  กอนเปดประตใูหวางมือบนประตู หากประตูมีความเยน็อยูคอย ๆ เปดประตู แลวหนไีปยัง

ทางหนีไฟที่ใกลที่สุด หากประตูมีความรอนอยาเปดประตู ในหองของทานอาจเปนทีท่ี่ปลอดภัยที่สุด

สําหรับทานในสถานการณเชนนี้ จากนั้น โทรศัพทเรียกหนวยดังเพลงิ เพื่อแจงใหทราบวาทานอยูที่ใด 

             -  คลานใหตํ่าเมือ่ควันปกคลุม อากาศบริสุทธิ์จะอยูดานต่าํของพืน้หอง หากทานตอง

เผชิญหนากับควันไฟ ใหใชวธิีคลานไปยงัทางหนีไฟ 

            -  อยาใชลิฟตขณะเกิดเพลงิไหม ลิฟตอาจหยุดทาํงานทีช่ั้นเพลงิไหม ใหใชบันไดภายใน

อาคาร  
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 เมื่อติดอยูในซากปรักหักพัง  
              -  หามจุดไมขีดไฟ 

             -  อยางเคลื่อนไหวโดยไมจําเปน อยางปดเศษฝุนผลจากตัว ปดปาก และจมูกดวยสิง่ของ

ดวยมือ เชนผาเช็ดหนา 

              -  เคาะทอน้ํา หรือกําแพง เพื่อสงสัญญาณแกผูชวยเหลือ เปานกหวีด (ถามี) ตะโกนเมือ่

จําเปนและคิดวามีคนไดยินแน ๆ (การตะโกนทําใหหายใจสูดเอาฝุนพษิเขาไปได) 

 

เมื่อเกิดการกอการราย  
         ในสถานการณเชนภาวะปจจุบัน ภัยจากการกอการรายมิใชภัยที่ไกลตัวอีกตอไป ทกุคน

จะตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกบัสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไมคาดฝนตลอดเวลาโดยมีขอปฏิบัติดังนี ้

              -  ระมัดระวังตัวตลอดเวลา ไมวาจะอยูในสถานที่ใดก็ตาม หากมีเหตุไมชอบมาพากลใหแจง

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หรือตํารวจทราบทันท ี

            -  เรียนรูทางออกฉุกเฉินของอาคารที่คุณเดนิทางไปบอย ๆ อาท ิตําแหนงของบนัไดหนีไฟ 

ตลอดจนสังเกตสิ่งของที่อาจแตกหักตกหลนลงมาได หากเกิดการระเบดิขึ้น และเลี่ยงพืน้ที่ในบริเวณ

นั้น 

             -  รวบรวมชุดอุปกรณชวยเหลอืยามจาํเปนสาํหรับเตรียมรับอุบัติภัย เรียนรูการปฐม

พยาบาลเบื้องตน และพกพาอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนในกระเปา 

            -  เรียนรูใหเกิดความคุนเคยวธิกีารใชเครื่องดงัเพลงิ ที่ต้ังของถังดับเพลิง หมวกนิรภัยใน

อาคาร จะไดไมเสยีเวลาในการคนหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉนิ  

 

         รับมืออยางไร 

       -  หนีออกจากอาคารใหเร็วที่สุด ไมควรหยุดเพื่อเก็บส่ิงของ หรือรับโทรศพัท 

     -  ถาขณะนัน้มีส่ิงของรวงลงมาใหหลบเขาไปใตโตะ หรือที่กําบังที่มัน่คงแข็งแรง 

     -  เมื่อส่ิงของหยดุรวง ใหหนีออกมาโดยเร็ว ระวังประตู บันได หรือเศษสิ่งของที่อาจพงัลงมา

ระหวางที่หนีออกมา  
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 
 

ใบงานที1่ 
 

คําส่ัง  ใหนักเรียน เลือกวิธีการรับมือจากสถานการณที่ไมคาดฝน มา 1 สถานการณเพื่อทํา   Mind Map                

โดยมีสถานการณที่กําหนดให ดังนี้ 

     1) รับมือกับสถานการณสถานการณแผนดินไหว  

     2) รับมือกับสถานการณสึนามิหลังจากการเกิดแผนดินไหว 

     3) รับมือกับสถานการณอุทกภัย 

     4) รับมือกับสถานการณซากปรักหักพัง 

     5) รับมือกับสถานการณอัคคีภัย 

     6) รับมือกับสถานการณภัยกอการราย (เสริมความรู) 
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ชื่อ-นามสกุล __________________________________ 

เลขที่ _____ ชั้น __________ 

 

ใบงานที่2 
 
คําสั่ง  อานสถานการณและคําถามทีก่ําหนดใหและเขียนคําตอบลงในชองวาง 
 

 
   1.  ถาในหองนักเรียน  มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวทะเลที่ตางจงัหวัดใน วนัที ่3 กันยายน 2552  

ปรากฏวา ในวันที่ 2 กันยายน 2552 กรมอุตุวิทยาประกาศเตือนวา “จะมีฝนฟาคะนอง กระจาย 

บริเวณชายฝงทะเลอนัดามนั มีคลืน่ลมแรงเปนแหงๆ ผูที่จะไปบริเวณนั้นตองตรวจสอบสภาพอากาศ

เปนระยะ” แตโปรแกรมที่จัดนี้ไมสามารถยกเลิกได 

    1.1   นักเรียนคิดวาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง ถาตองไปเที่ยวครั้งนี ้

            1.2   สรุปวาปญหาใด สําคัญทีท่ีสุ่ดตามลําดับ 

        
(อางอิงจาก ; หนังสือการพัฒนาความคิด รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ) 
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   2.  การเกิดแผนดินไหว มีอะไรบางเปนสาเหตุและปจจัยที่ทาํใหเกิดขึ้น ตลอดผลกระทบจาก

เหตุการณดังกลาว รวมทัง้วิธกีารรับมือกับเหตุการณแผนดินไหว วาจะมีวิธีการรับมืออยางไร จง

อธิบาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวเบญจลักษ  พงศพัชรศักดิ์ 

วันเดือนปเกิด   18  สิงหาคม  2525 

สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน  55  แยก  1 ซอยรามคําแหง 32  อําเภอหัวหมาก  เขตบางกะป 

     จังหวัดกรุงเทพ   10240 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  (ฝายมธัยม)  

     กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  2537  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

     จาก  โรงเรยีนศรีพฤฒา  จงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.  2540  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

     จาก  โรงเรยีนศรีพฤฒา  จงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.  2543  ระดับปริญญาตรี  (ศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต; รัฐศาสตร) 

     จาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.  2553  การศึกษามหาบัณฑิต  (การมัธยมศึกษา: การสอนสังคมศึกษา) 

     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  กรุงเทพมหานคร         
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