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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรู
แบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับฉลากแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม 
และกลุมควบคุม 1 กลุม จํานวนนักเรียนกลุมละ 35 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน   
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest 
Design และการวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติแิบบ t–test Independent Samples และใชสถิตแิบบ t-test 
Dependent Samples 
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สถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)   
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  3. นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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กับกลุมควบคมุ ซึ่งไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of this study were to Study of the Achievement and Ability of Concept 
Thinking in Thai of Mathayomsuksa III Students by Backward Design and The Teacher’s 
Manual. 
 The sample used in this study were 70 of Mathayomsuksa III at St. Joseph Convent 
School Bangrak ,Bangkok,  the first Semester of 2011 academic year. They were randomly 
assigned into experimental group and control group with 35 student in each.  The same content  
was taught for both groups within sixteen 50 minute-periods. The experimental group was 
taught by cooperative learning technique “Backward Design”; whereas the control group was 
taught by the teacher manual. The research design was Randomized Control Group Pretest - 
Posttest Design and analysis of data using a statistical t-test Independent Samples and  
statistical t-test Dependent Samples. 
 The results of this study revealed that: 
  1. The students’ achievement of the experimental group and the control group 
were significantly different at the .05 level. 
  2. The students’ achievement of the experimental group before and after  
the experimental were significantly different at the .05 level. 
  3. The students’ achievement of the control group before and after  
the experiment were significantly different at the .05 level. 
  4. The students’ concept thinking of the experimental group and the control 
group were significantly different at the .05 level. 
  5. The students’ concept thinking of the experimental group before and after  
the experimental were significantly different at the .05 level. 
  6. The students’ concept thinking of the control group before and after the 
experiment were significantly different at the .05 level. 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย 
ดร. ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย ดร. ราชันย บุญธิมา กรรมการ
สอบปริญญานพินธที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในการทาํวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยซาบซึ้ง
ในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม อาจารยขจรศรี ชาติกานนท อาจารย 
สุพร สังขแกว และ อาจารยนุสรา เสาวภาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณ เซอรวาเลนติน มุงหมาย ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ที่ให
การสงเสริม และสนับสนุน รวมทั้งคณะครูทุกทานที่ใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ี และ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2554 ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการทดลอง
ครั้งน้ีเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคณุคณาจารยทกุทาน และเพือ่นๆ นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาเอกการมธัยมศกึษา 
ปการศึกษา 2552 ตลอดจนเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัย ที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการทํา
ปริญญานิพนธฉบับน้ีใหสําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบพระคณุพอคุณแม และครอบครวั ญาติพ่ีนอง ตลอดจนพี่ๆ และนองๆ ทกุคนที่ให
การชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในครั้งน้ี   
 
 คุณคาและประโยชนใด  ๆที่พึงมีจากปริญญานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยของมอบเปนเครื่องบชูาพระคุณ
ของบิดามารดา ครูอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดใหความเมตตากรุณาแกผูวิจัยตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสราง

ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธรุะ การงาน และดํารงชีวติรวมกัน

ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข นอกจากนี้ ภาษาไทยยังเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 

ประสบการณ จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ 

และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตลอดจน

นําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพเปนสมบัติล้ําคา ควรแกการเรียนรู อนุรักษ และ

สืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย (2544: 3) ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนวิชาภาษาไทยไววา เม่ือจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลวผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม เชน  
สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ มีนิสัยรักการอาน การเขียนและแสวงหาความรูและใช
ภาษาในการพัฒนาตนและสรางสรรคงานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  
ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมที่เปนภูมิปญญาของคนไทย สามารถนําทักษะทางภาษา
มาประยุกตใชในชีวติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามสถานการณและบุคคล มีมนุษยสมัพันธ
ที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาตไิทยและมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกล
และลึกซึ้ง นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551: 32 – 34)  
ไดกําหนดคณุภาพผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ไววา นกัเรียน
ตองอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อาน แสดงความคดิเห็นและขอโตแยง
เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ยอความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อานได วิเคราะห 
วิจารณ อยางมีเหตุผล ลําดับความอยางมีขั้นตอนและความเปนไปไดของเรื่องที่อาน รวมทั้งประเมิน
ความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนจากเรื่องที่อาน และเขียนสื่อสารดวยลายมือที่อานงายชัดเจน ใช
ถอยคําไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคําขวญั คําคม คําอวยพรในโอกาสตางๆ โฆษณา 
คติพจน สุนทรพจน ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณตางๆ เขียนยอความ จดหมายกิจธุระ      
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แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล เขียน
รายงานการศกึษาคนควาและเขียนโครงงาน ตลอดจนพูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมิน
สิ่งที่ไดจากการฟงและดู นําขอคิดไปประยกุตใชในชวีติประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีไ่ดจาก
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค และ
พูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู และพูด รวมไปถึงเขาใจและใชคํา
ราชาศัพท คํายืมภาษาบาล-ีภาษาสันสกฤต คํายืมภาษาตางประเทศอืน่ๆ คําทบัศัพท และศัพทบญัญัติ   
ในภาษาไทย วิเคราะหความแตกตางในภาษาพดู ภาษาเขยีนโครงสรางของประโยคความรวม ประโยค
ความซอน ลักษณะภาษาที่เปนทางการ กึ่งทางการและไมเปนทางการ และแตงบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย และโคลงสี่สุภาพและสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน วิเคราะหตัวละคร
สําคัญ วิถชีีวติไทย และคณุคาที่ไดรับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พรอมทั้งสรุปความรู
ขอคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย จึงมุงใหผูเรียน
มีพัฒนาการในดานการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด ตามควรแกวัย และจะเปนไปในลักษณะ
ของการบูรณาการการอาน การเขียน การฟง การดู การพูดใหพัฒนาไปพรอมๆ นักเรียนจะบรรลุถึง
คุณภาพผูเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวไดนั้นขึ้นอยูกับการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งแตละ
กระบวนการจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีครูผูสอน เปนผูแนะนําวิธีการใหกบันักเรียนเปนฝายเลือกวธิีการเรียนรู
ของตนเอง   
 จากผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (O - NET) พุทธศักราช 2552 ของสํานักทดสอบ

ทางการศึกษา (สทศ.) กรมวชิาการ พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ

คอนเวนต มีผลสัมฤทธิ์ทางดานความรูและความสามารถทางการใชภาษาไทยอยูในระดับพอใช (งาน

ทะเบียนและวดัผล โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต: 2553) จึงควรพัฒนาใหอยูในระดับดีและดีเยี่ยม

ในการเรียน ซึ่งปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีอยูหลายประการ เปนตนวา การจัดกิจกรรม

ไมนาสนใจ ครูขาดความรูพิเศษ และขาดความเขาใจในการจัดกิจกรรมประกอบ การสอน จึงทําให

ชั่วโมงภาษาไทยไมสนกุสนานเทาที่ควร อีกทั้งครูไมคิดคนวิธีสอนและนําสื่อที่นาสนใจ ที่เหมาะสมกับ

วัยของผูเรียนมาใชใหเกิดประโยชน สวนมากครูมุงแตนําความรูมาถายทอดใหนักเรียนเทานั้น (สุจริต 

เพียรชอบ. 2539: 11–15) ซึง่สอดคลองกบั กิตติพงษ วงศทิพย (2552: 2) วาปจจัยทีเ่กิดจากครู ไดแก 

ครูขาดกลวิธีการสอนที่เอ้ือใหการเรียนการสอนสนุก วิธีการสอนไมนาสนใจ ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

สรุปไดวา วิธีการจัดการเรียนการสอนของครู เปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งที่ควรไดรับการแกไขเปน

อันดับตนๆ ดังนั้น ครูควรจะเปนผูจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนแสดงออก

ซึ่งศักยภาพหรือความรูความสามารถของตน ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง (Learning by 

Doing) แลวสรุปองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติดวยตนเอง 
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 การคิดเชิงมโนทัศน เปนความสามารถทางสมองในการเชื่อมโยง ความสัมพันธของขอมูล

ทั้งหมดที่เปนองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงไดอยางชัดเจน โดยมีการจัดระบบ  

จัดลําดับความสําคัญของขอมูล เพ่ือสรางความคิดรวบยอดของสิ่งน้ันหรือเรื่องน้ัน (สุวิทย คํามูล. 2547: 15)  

การคิดเชิงมโนทัศน ทําใหเกิดกรอบความคิดที่ชัดเจนขึ้น และสามารถนําขอมูลมาปะติดปะตอกันได  

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 78 – 112) กลาววา การคิดเชิงมโนทัศนจะชวยเพิ่มความรู ความเขาใจ  

ประสบการณ และความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลเชิงนามธรรมกับมโนทัศนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังชวยให

สามารถพิจารณาจําแนกแยกแยะสิ่งใหมๆที่รับรูไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เปนการวางแผนการจัดการเรียนรู
ใหกระบวนการออกแบบการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู
ดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนรู โดยการออกแบบการเรียนรูใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการคิด 
และนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชวีติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรูฝงแนนหรอืความเขาใจที่คงทน 
(Enduring Understanding) การออกแบบการเรียนรูแบบ Backward Design จึงตองคํานึงถึงผลการเรียนรู
ปลายทางหรือความรูที่คงทน ไดแก ความคิดรวบยอด ความสัมพันธ และหลักการในเนื้อหาวิชานั้นๆ  
ความรูที่เกิดขึ้นจะตองเปนสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นจากขอมูลที่ไดรับและเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเอง แกรนท วิกกินส 
และ เจย แม็คติเกห (เฉลิม ฟกออน.  2550: 21 – 22; อางอิงจาก Grant, Wiggins; & Jay, McTighe) ไดให
แนวการออกแบบการจัดการเรียนรูสําหรับ 1 หนวยการเรียนรูไว 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 กําหนด
ความรู ความสามารถของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น (Identify Desired Results) ตามมาตรฐานการเรียนรู/
ผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ขัน้ที ่ 2 กําหนดหลักฐานการแสดงออกของ
ผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น หลังจากไดเรียนรูแลว ซึ่งเปนหลักฐานการแสดงออกที่ยอมรับไดวา ผูเรียน
มีความรู ความสามารถตามที่กําหนดไว (Determine Acceptable Evidence of Learning) ขั้นที ่ 3 
ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู (Plan Learning Experiences and Instruction) เพ่ือใหผูเรียนได
แสดงออกตามหลักฐานการแสดงออกที่ระบุไวในขั้นที ่ 2 เพ่ือเปนหลักฐานวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถ
ตามที่กําหนดไวในขั้นที ่1 ดังนั้น การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Design) จึงเปน
กระบวนการที่มุงไปสูผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู โดยเริ่มจากการกําหนดความรู
ความสามารถของผูเรียน แลวจึงออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งตองสามารถยอนกลับมา
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสทิธิผลไดตลอดเวลา การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ นอกจากการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียน
ไวอยางชัดเจนและกําหนดกิจกรรมประเมินผลผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูแลว การออกแบบการเรียนรู
ยังตองมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได       
 จากการศกึษางานวิจัยของ เบญจลักษ พงศพัชรศักดิ์ (2553: 76) เรื่องการศึกษผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่เรียน
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โดยการจัดการเรียนรูแบบBackward Design ผลการศกึษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที ่5 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดแกปญหา
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และจากการศึกษางานวิจัย
ของ ชยาพร กระตายทอง (2552: บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนารายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมแบบอิงมาตรฐาน
ดวยกระบวนการออกแบบยอนกลับ เพ่ือเสริมสรางการวิเคราะหและการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทุกคนมีระดบัความสามารถการวิเคราะหและการอาน
เชิงวิเคราะหหลังเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยสูงกวากอนเรียน 
 ดังน้ันการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) สามารถทําใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางคงทนและสามารถสรางองคความรู เปนความคิดรวบยอดไดดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะ

สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการคดิเชิงมโนทัศนในชวีิตประจําวันได ตลอดจนนําไปใชกบัสถานการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 

 ดวยเหตุนี้ผูวจัิยจึงสนใจศกึษาผลการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาภาษาไทยและความคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีน ชัน้มัธยมศึกษา

ปที่ 3 และเปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี  

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) กอนและหลังเรียน 

 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนตามคูมือครูกอนและหลังเรยีน 

 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กอนและหลังเรียน 

 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครูกอนและหลังเรียน 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีเปนแนวทางในการพัฒนาในดานตางๆ ดังน้ี 

 1. การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. ครูไดวิธีการสรางความรูและตรวจสอบความรู ซึ่งเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 3. ครูไดแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามแนวการออกแบบการเรียนรูแบบ

ยอนกลับ (Backward Design) โดยจะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ 

คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 10 หองเรียน รวม

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ

คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่ง

ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม 

และกลุมควบคุม 1 กลุม จํานวนนักเรียนกลุมละ 35 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน 

 เน้ือหาในการวิจัย   

  เน้ือหาทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเน้ือหากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษา

ปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

  1. การพิจารณาวรรณกรรม      5   คาบ 

  2. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 7 คาบ 

  3. การเขียนบันทึก        2   คาบ 

  4. การเขียนรายงาน       2   คาบ 
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 ระยะเวลาในการวิจัย   

  การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2554 ใชระยะเวลาทดลองกลุมละ 18 คาบ 6 สัปดาหๆ ละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที โดยทํา

การทดสอบกอนเรียน 1 คาบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 16 คาบ และทําการทดสอบหลังเรียน 

1 คาบ  

 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ คือ วิธีสอน ไดแก 

   1.1 การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 

   1.2 การสอนตามคูมือครู 

   1.3 ตัวแปรตาม ไดแก 

   1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

   1.5 ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) หมายถึง  

การจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยใชการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจัดกิจกรรมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สามารถ

แสดงออกถึงศกัยภาพของผูเรียนซึ่งเปนความรูที่คงทนเปนความรูที่ฝงแนน และสอดคลองกับตัวผูเรยีน  

ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 กําหนดเปาหมายการเรียนรู (Identify Desired Results) คือ ขั้นตอนของการวิเคราะห
และกําหนดวา ตองการใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องอะไร ผูสอนตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี  
   1. กําหนดเปาหมาย ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยพิจารณาจากสาระการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรูรวมถึงจุดมุงหมายสําคัญของรายวิชานั้นๆ วาตองการใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจอะไร 
   2. กําหนดสิ่งที่ปรารถนาใหผูเรียน มีความเขาใจที่คงทน ไดแก เน้ือหาในการจัด 
การเรียนการสอน   
   3. สรางคําถามสําคัญที่ใชพิจารณาความรูความสามารถตามเปาหมาย  
   4. กําหนดสิ่งที่นักเรียนตองรูและสามารถทําได ไดแก ใบงาน รายงาน ชิ้นงาน 
    ข้ันที่ 2 กําหนดผลงานที่ตองการประเมิน (Determine Acceptable Evidence of Learning) 
คือ ผูสอนจะตองกําหนดผลงานที่มอบหมายใหผูเรียนทําโดยใหสอดคลองผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใน
ขั้นนี้ ตองประเมินผลการเรียนรู โดยการตรวจสอบการแสดงออกของผูเรียนเปนระยะๆ ดวยวิธีการที่ 
หลากหลายโดยการสังเกตและการเก็บคะแนนใบงาน รายงาน ชิ้นงานตางๆ สะสมตลอดหนวยการเรียนรู  
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    ข้ันที่ 3 กําหนดกิจกรรมการเรียนรู (Plan Learning Experiences and Instruction) คือ  
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมและตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงกัน
ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผล 
 2. การสอนตามคูมือครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตาม
คูมือการจัดการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นนํา คือ นําเขาสูบทเรียนโดยทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียน ครูใช

การสนทนาหรอือุปกรณตางๆ เพ่ือเปนการกระตุนใหนกัเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียนตอไป 

  2. ขั้นสอน   

   2.1 แจงตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง เพ่ือบอกใหทราบวา เม่ือเรียนจบแลวจะตอง

มีความรู ความสามารถในดานใดบาง 

   2.2 ทบทวนความรูเดิมเปนการททวนเรื่องที่เรียนไปแลว เพ่ือเปนการปูพ้ืนความรู

สําหรับการเรยีนในบทเรียนใหม ดวยการสนทนา ซักถาม อภิปราย แลวโยงเขาสูเน้ือหาใหม 

   2.3 เสนอเนื้อหาใหม เปนการอภิปรายเนื้อหาและใชสื่ออุปกรณตางๆ มาประกอบ 

การสอน เชน ใบความรู บัตรคํา แถบบันทึกเสียง รูปภาพ เกม เปนตน 

   2.4 ใหแนวทางในการเรียนรู เพ่ือชี้แนวทางการฝกทกัษะดานตางๆ ดวยการใหตวัอยาง  

การใชคําถาม เพ่ือเปนการกระตุนการใชความคิด โดยตองคํานึงถึง ความเหมาะสมและสอดคลองกับ

สมรรถภาพของผูเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามตัวชี้วดั/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

   2.5 การฝกปฏิบัติ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตกิิจกรรมดวยตนเอง หรือ

แสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วดั/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

    1. ขั้นสรุป คือ นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเน้ือหาและเรื่องที่เรียน พรอม

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

    2. ขั้นประเมินผล วัดหรือประเมินผลพฤติกรรมที่นักเรียนไดกระทํานั้น บรรลุ

ตามตวัชี้วัด/ผลการเรียนรูทีค่าดหวังของบทเรียนเพียงใด โดยครูสังเกต ตรวจรายงาน การอภิปราย  

การตอบคําถาม เปนตน 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความสามารถของนักเรียน ดานรู 

จํา เขาใจ นําไปใช และวิเคราะห หลังกิจกรรมการเรียนรูจากการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลับ 

(Backward Design) และการสอนตามคูมือครู ซึ่งประเมินผลไดจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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 4. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน หมายถึง ความสามารถในการสรางความคิด

รวบยอดจากขอความหรือกลุมคําที่กําหนดให ซึ่งประเมินผลไดจากคะแนนการตอบแบบทดสอบความสามารถ

ในการคิดเชิงมโนทัศน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                             

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Design)  กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Design)กอนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน

ตามคูมือครูกอนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 4. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน   

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Design)กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน 

 5. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Design)กอนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 6. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน 

ตามคูมือครูกอนและหลังเรยีนแตกตางกนั 

การสอน 2 รูปแบบ คือ 

    - การสอนโดยการออกแบบการเรียนรู

แบบยอนกลับ (Backward Design) 

    - การสอนตามคูมือครู 

  

   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

    - ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ ตามหัวขอตอไปน้ี 

  1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลบั (Backward 
Design) 
   1.1 ประวัติความเปนมาของการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
   1.2 ความหมายของการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
   1.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลบั (Backward 
Design) 
   1.4 กระบวนการจดัการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward 
Design) 
   1.5 ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนตามคูมือครู 
   2.1 ความหมายของการสอนตามคูมือครู 
   2.2 ขั้นตอนการสอนตามคูมือ 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
   3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.5 ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.7 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 
   4.1 ความหมายของการคิด 
   4.2 ความสําคัญของการคิด 
   4.3 ประเภทของการคิด 
   4.4 ความหมายของการคิดเชิงมโนทัศน 
   4.5 ประเภทของการคิดเชิงมโนทัศน 
   4.6 ความสําคัญของการคิดเชิงมโนทัศน 
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   4.7 การตรวจสอบการคิดเชิงมโนทัศน 
   4.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลัย (Backward Design) 
 1.1 ประวัติความเปนมาของการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
  การศึกษาความเปนมาของการเรียนรูแบบ Backward Design เร่ิมจากที่มาของปญหา
ที่มาจากการสอบแบบใหผูเรียนจํา ไมใชเขาใจ การวัดประเมินผล มุงวัดประเมินวา ผูเรียนจําอะไรไดบาง
จากสิ่งที่ครูบอก เลาใหฟงหรืออานมาไมสอดคลองกับชีวิตจริงการสอนของครูสอนแบบอางถึงความรู  
ผูเรียน ไมไดลงมือปฏิบัติ ในป ค.ศ. 1950 แกรนต วกิกินส และ เจย แม็คติเกห (Grant, Wiggins; & 
Jay, McTighe) ไดมีแนวคิดวา จะทําอยางไรดี ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ ที่สามารถแสดงออกถึง
ศักยภาพของผูเรียน ที่เปนความรู ที่คงทนและถาวรเปนความรูที่ฝงแนน และสอดคลองกับตัวผูเรียน 
แนวคิดนีเ้ร่ิมโดยกระบวนการออกแบบการจัดการเรยีนรู เพ่ือกําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียน 
กิจกรรมการประเมินผลการเรยีนรูของผูเรยีน ตามมาตรฐานการเรียนรู หรือตามผลการเรียนรูที่คาดหวงักอน 
แลว จึงออกแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และแสดงความรู
ความสามารถตามหลกัฐาน การแสดงออกของผูเรียน หรือกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ที่กําหนดไว โดยเรียกกระบวนการจัดการเรียนรูนี้ ปจจุบันเรียกวา Backward Design แนวคิดของ 
แกรนต วิกกินส และ เจย แม็คติเกห (Grant, Wiggins; & Jay, McTighe) (Understanding by Design.  
1950) ไดเผยแพร Understanding by Design สูวงการศึกษามาตั้งแต ค.ศ. 1998 ในอเมริกา อยางแพรหลาย 
ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาในยุคปฏิรปูของการศึกษาไทย
และ Backward Design ก็แบบรูปแบบการสอนใหมที่เขามาเผยแพรในประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ. 
2550 ซึ่งในขณะน้ันทิศทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาการศึกษาไทยกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือ ปพ.ศ. พอเพียงในวงการศึกษาไทยก็ไดเริ่มกาวเขาสูปแหง Backward Design อยางเรงรีบ คาดวา
นาจะมาจากคาํบรรยายของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในวาระสําคัญ ชวงที่มีการพัฒนา
ใหเกิดผูนําการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาขึ้น ทําใหเกิดการตื่นตัวในการศึกษาหาความรูในเรื่อง 
Backward Design ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับยุคปจจุบนั รูปแบบการสอน 
Backward Design เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เร่ิมเขามามีบทบาทอยาง
สําคัญในวงการศึกษาของไทยในปจจุบัน 
 1.2 ความหมายของการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
  แกรนต วิกกินส และ เจย แม็คติเกห (เบญจลักษ  พงศพัชรศักดิ์. 2553: 8; อางอิงจาก 
Grant, Wiggins; & Jay, McTighe.  2005) ไดใหความหมาย การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ยอนกลับวาเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ครูจะตองกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการ 
(Identify Desired Results) ใหเกิดขึ้นตอผูเรียน โดย Grant Wiggins และ Jay McTighe ใหชื่อวา 
(Enduring Understandings) โดยเมื่อกําหนดความเขาใจที่คงทนไดแลว ครูจะตองบอกใหไดวา ความ
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เขาใจที่คงทนของผูเรียนเกิดจากอะไร ผูเรียนจะตองแสดงพฤติกรรมอะไรบาง หลักฐานที่แสดงวานักเรียน
เกิดพฤติกรรมเหลานั้น (Determine Acceptable Evidence) มีอะไร ครูมีวธิีวัดอะไรที่จะบอกวา
นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว จากนั้นครูจึงวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู (Plan Learning Experiences 
and Instruction) ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน 
  พรทิพย  แข็งขัน (2553: 1)  ไดใหความหมายไววา กระบวนการออกแบบการเรียนรู
แบบยอนกลับเปนการออกแบบที่มองยอนกลับจากเปาหมาย แลวกําหนดหลักฐานการประเมิน และ 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกัน ผูริเริ่มคิดกระบวนการนี้ คือ Grant Wiggins และ Jay McTighe 
เม่ือป ค.ศ. 1998   
  บัญชา แสนทว ี(หัวหนาศูนยพัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร บริษัท
สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด) (2551) ไดใหความหมาย การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ 
วาเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ใชผลลัพธปลายทางเปนหลกั ซึ่งผลลัพธปลายทางนี ้ จะเกิดขึ้น 
กับนักเรยีนกต็อเม่ือจบหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ครูจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกรอบความคิด
ที่เปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน จากนั้นจึงจะเขียนตามรายละเอียดในองคประกอบตางๆ ที่กําหนดไว 
เปรียบไดกับสถาปนิกซึ่งจะออกแบบบานโดยภาพรวมกอนแลว จึงเขียนรายละเอียดของสวนประกอบ
สําคัญตางๆ เพ่ิมขึ้นเพื่อใชสําหรับการสรางบานตอไปน่ันเอง 
  ถวัลย มาศจรัส (หัวหนากลุมพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูสํานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรูสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.  2550) กลาววา การออกแบบ     
การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีความเขมขน
มุงผลสัมฤทธิอ์ยางจริงจัง โดยกอนที่จะออกแบบการจัดการเรียนรูดังกลาวจะตองมีการกําหนดสิ่งเหลานี้
ไวอยางชัดแจง ไดแก 
   1. การกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน 
   2. การกําหนดกิจกรรมการประเมินผลของผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
  วิกกินส และ เจย แม็คติเกห (Wiggins; & Jay, McTighe (1998: 7 – 8) ใหความหมาย
ของกระบวนการออกแบบยอนกลบัวากระบวนการออกแบบยอนกลบัเปนวธิีการออกแบบหลักสตูรหรือ
หนวยการจัดการเรียนรูที่เริม่จากเปาหมายหรือผลลัพทที่ตองการ แลวระบุผลงานสาํคัญที่เปนหลกัฐาน
ใหผูสอนประเมินผูเรียนวา บรรลุมาตรฐานที่กําหนดหรือไม จากนั้น จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู การระบุ
การวัดและประเมินผลทีช่ัดเจนจะทําใหผูสอนพิจารณาตัดสินใจไดวาความรูและทักษะใดที่จําเปนสาํหรับ
ผูเรียน 
 สรุปวา การออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เปนกระบวนการออกแบบ
การจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความความรู และความเขาใจที่คงทน โดยครูจะเปนผูกําหนด
ผลลัพธปลายทางที่ตองการและกําหนดความเขาใจที่คงทนใหกับผูเรียนและวางแผน วธิีการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน เปนความรูฝงแนน ความรูที่คงทน 
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 1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ มีหลาย
ทฤษฎีโดยนักจิตวิทยาหลายทานสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การออกแบบการจัด 
การเรียนรูแบบยอนกลับ ดังนี้ แกรนต วิกกินส และ เจย แม็คติเกห นักการศึกษาชาวอเมรกิันได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบจัดการเรียนรูที่เขาเรียกวา Backward Design ไวในหนังสือ Understanding 
by Design ซึ่งเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ครูจะตองกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้น
ตอผูเรียน โดย Grant Wiggins และ Jay McTighe ใหชื่อวา Enduring Understandings โดยเมื่อ
กําหนดความเขาใจที่คงทนไดแลว ครูจะตองบอกใหไดวาความเขาใจที่คงทนของผูเรียนเกิดจากอะไร 
ผูเรียนจะตองแสดงพฤติกรรมอะไรบางหลักฐานที่แสดงวา นักเรียนเกิดพฤติกรรมเหลานั้น โดยครู มี
วิธวีัดอะไรที่จะบอกวานักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว จากนั้นครูจึงวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู (Plan 
Larning Experiences  and Instruction) ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน 
  บรุนเนอร (Brunner.  1956: 21) กลาวไวในหนังสือเรื่อง Towards a Theory of Instruction 
วา หัวใจของกระบวนการทางการศึกษา ประกอบดวยการจัดองคประกอบที่เอ้ือตอการเรียนรู และ 
การพูดคุยซักถามที่นําไปสูการนําแปลประสบการณ ใหเปนระบบความสัมพันธ และการเรียงลําดับ 
ที่มีพลังยิ่ง ขึ้นจึงเปนเหต ุผลที่สําคัญที่จะตองนําเอาทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฏีความรูและทฤษฎีการสอน
มารวมกันสัมพันธกัน มิฉะน้ัน แลวก็จะไมเกิดประโยชนแตอยางใดเลย ตามความเห็นของบรุนเนอร 
การเรียนการสอนจึงตองเชื่อมโยงกับความรู และพัฒนาการ ผูสอนจึงจําเปนตองมองเห็นความเชือ่มโยง
ตอเนื่องกัน การสอนแบบนี้ทําใหเกิดการเรียนรูแบบน้ีและนําไปสูความรูระดับน้ี ความรูนี้ก็จะเปนสิ่งที่
ทําใหเกิดพัฒนาการของผูเรียนสามารถรวบรวมนําเสนอเปนแผนภาพได ดังตาราง 2 ความสัมพันธนี้
แสดงถึงความเปนเหตุเปนผล เชื่อมโยงกัน ครูผูสอนจําเปนตองตระหนักอยูเสมอวา สอนแบบใดไดผล
แบบน้ัน ตามแนวคิดของบรุนเนอร เร่ิมตนจากครูใชการสอนแบบใหเรียนทองจํา จําขอมูลเฉพาะ ทํา
ตามแบบ ทําตามสั่ง ผูเรียนลงมือทํากิจกรรมนี้แลว ก็จะเกิดการเรียนรูแบบบนัทึกขอมูลจําขอมูลเฉพาะ 
ไดดี ยิ่งทองมากก็ยิ่งจําไดนาน ระดับความรูก็จะบนัทึกไดรวดเร็ว นึกไดแมนยําแตขอมูลเหลานี้จะไมมี 
ความหมาย Grant Wiggins และ Jay McTighe ไดนําแนวคดิของบรุนเนอร ไปใชเปนแนวคิดในการออกแบบ 
หนังสือ Understanding by Design เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนรูนั้น
สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  จอยซ และคณะ (Joyce; & et al.  1980) นําเสนอรูปแบบการสอนและการเรียนรูไวใน
หนังสือ Models of Learning Tools for Teaching เขาไดจัดการสอนออกเปนกลุมๆ การสอนแบบ
ทองจําก็จะอยูในกลุมการจัดกระทํากับขอมูล ซึ่งรวมรูปแบบการคิดไวดวยในกลุมน้ี ในการสอนใหทองจํา
เกงๆ เขาเสนอแนะขั้นตอนไว 4 ขั้นคือ ขั้นแรกใหผูเรียนสนใจเนื้อหาสาระ โดยใชการขีดเสนใตทํารายการ 
หรือคิดยอนหลังวา เคยพบเคยเห็นมากอนหรือไม ขั้นที่ 2 สรางความเชื่อมโยง เอาสิ่งที่จะทองจํา
ขอมูลใหมไปโยงกับคําสาํคญั คําเดิมทําเปนใยแมงมุมดํา ทําเปนภาพ ขั้นที ่3 ขยายขอมูลตามประสาท 
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รับรูทั้ง 6 ขยายเปนภาพใหญ ภาพรวมขยายๆ ไปสูธรรมชาติ ขั้นที ่ 4 ฝกฝนทบทวน บันทึกขอมูล 
ดวยวธิีเชนนี ้ก็จะทําใหจําไดดี จําไดเร็ว ตอบคําถามขอมูลเฉพาะไดเร็ว แมนยํา นอกจากนี้จากการวิจัย
ทางสมอง หรือ BBL ยังพบวา เด็กๆ จะจําไดดี ถามีขอมูลทีต่องจําแค 3 หนวย หรือ 3 กอน ถาผูใหญ
ก็จําไดดีที่ระดับ 7 กอน นักเรียนมัธยมก็อยูในชวง4 – 5 กอน ดังน้ัน ถาครูมีขอมูลจะใหผูเรยีนจํา
มากๆ ก็ตองทําเปนกอนๆ ใหมีจํานวนกอนนอยลง ไดแก การวมขอมูลเปนชุดๆ ยอยน่ันเอง Grant 
Wiggins และ Jay McTighe ไดนําแนวคดิของ จอยซ และคณะ ไปปรับเพ่ือพัฒนาในการออกแบบ
รูปแบบการสอนในหนังสือ Understanding by Design เพ่ือสามารถสรางประสทิธิภาพใหเกิดแกผูเรียน
ไดโดยเปนความรูแบบคงทนและเปนความรูที่ฝงแนนไมใชความรูแบบการทองจํา 
  ฮัดกินส (Hudgin.  1997) นําเอาประสบการณจากการปฏิรูปการศึกษาในสหราชอาณาจักร
มารวบรวมนําเสนอวา ถาจะปฏิรูปการเรียนทั้งระบบแลว จะตองดําเนินการใน 4 เร่ือง คือ 
   1. ทําการเรียนรูใหเปนการเรียนสวนบุคคล การเรียนน้ัน เปนของผูเรียน และผล
การเรียนรูความรูนั้นเปนของผูเรียน ตามหลักความรูเปนของผูเรียน ผูเรียนตองเปนผูตามรูเอง ตอง
อาศัยกระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรูเปนสําคัญ 
   2. การสอนตองเปนระดับมืออาชีพ มีเปาหมายชัดเจนเปนความรูแบบลึกซึ้ง มี
กระบวนการเปลี่ยนเน้ือหาใหเปนความคดิรวบยอด หลักการคานิยม คุณธรรม 
   3. ตองมีความรับผิดชอบเชิงคณุธรรมในทุกระดับ คือ มุงใหผูเรียนทุกคนพัฒนาขึ้น
และทําใหความแตกตางระหวางเด็กเกงเด็กออนลดลง จัดบริการวิธีการเรียนที่ดีที่สดุใหกับผูเรียน 
   4. ตองทําเปนเครือขายพัฒนารวมกัน โรงเรียนตองพัฒนาไปพรอมๆ กัน ครูตอง
พัฒนาไปพรอมๆ กัน ไมควรพัฒนาโรงเรียนคนเดียว ตองมีเครือขายสรางความรูไปดวยกัน การเรียน
จึงตองเปนการเรียนรูพัฒนารวมกัน (ฮอพกินส) สนับสนุนแนวคิดของ Grant Wiggins and Jay McTighe 
ที่ตองพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดแกตัวผูเรียนใหผูเรียนนั้นไดรับ ความรูความสามารถ ที่คงทน 
 สรุปแนวคิด การออกแบบการสอนแบบยอนกลับ (Backward Design) ของ Grant Wiggins 
and Jay Mc Tighe ไดสรุปวา เปนการเรียนการสอนโดยกําหนดความรูความสามารถที่ตองการให
เกิดขึ้นแกผูเรยีนกอน จากนั้นกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเปน
หลักฐานสําคัญวาผูเรียนมีความรูมีความสามารถตามที่ผูสอนไดกําหนดไว แลวจึงออกแบบสําหรับจัด
ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน ความรูความเขาใจที่ฝงแนน คงทน 
 1.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลบั (Backward 
Design) 
  1.4.1 วิธีการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Unit Design) 
   หลักการสําคัญของการออกแบบหนวยการเรียนรูตามแนวทาง Backward Design 
จะเนนความสําคัญไปที่เปาหมายการเรียนรู และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด โดย
ผูเรียนตองเกิดความเขาใจที่ติดตวัอยางยั่งยืน ทั้งนี้ผูสอนตองมีความสามารถในการออกแบบลาํดับขั้น 
การเรียนรูที่จะพัฒนาผูเรียนไปสูจุดหมายที่พึงประสงคไดอยางแทจริง 



 14 

  1.4.2 การวางแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
   1. ผูเรียนควรเริ่มปฏิบัติการเรียนรู และดําเนินการเรียนรูตามวิธีการที่กําหนดไว
ในหนวยอยางไรบาง 
   2. ผูเรียนจําเปนตองมีพ้ืนฐานความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูอะไรบาง ที่
จะนําผู เรียนไปสูความสําเร็จในการสรางองคความรูหรือประสบการณเรียนรูใหม 
   3. ผูสอนจะดําเนินการอยางไรใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรู ทักษะและกระบวนการ
เรียนรูเพียงพอตอการลงมอืปฏิบัติกิจกรรม 
   4. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูในแตละหนวยจบสิ้นแลว ผูเรียนตองรูอะไร และ
สามารถทําอะไรไดบางตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งมาตรฐานระดับชวงชั้นและ
รายชั้นป 
   5. ผูสอนจะทราบไดอยางไรวา ผูเรียนแตละคนไดรูสิ่งนั้นและสามารถปฏิบัติสิ่งนั้นๆ 
ไดมีรองรอยหลักฐานและภาระงานอะไรบางที่ใชเปนเครื่องมือประเมินผลอยางหลากหลาย 
   6. ผูสอนจําเปนตองทําอะไรบาง เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดองคความรู
ตามที่ตองการ โดยออกแบบหนวยการเรียนรู และจัดลําดับแผนการเรียนรูที่จําเปนตองใชในการจัด
ประสบการณแกผูเรียน 
   7. ผูสอนควรทําอะไรบาง ถาผูเรียนยังไมรูในสิ่งที่ควรรู หรือไมสามารถปฏิบัติได
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนด เชน จัดการสอนซ้ํา ซอมเสริมเฉพาะกลุม หรือออกแบบสื่อการเรียนรูใหม เปนตน  
การวางแผนวิเคราะหประเด็นเหลานี้ไวลวงหนาเพื่อดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู
และแหลงการเรียนรูเครื่องมือวัดประเมินผลและจัดเตรียมทรัพยากรตางๆ ที่เสริมสรางการเรียนรูใหแก
ผูเรียน จะชวยใหผูสอนประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนแตละคนจะมีรองรอย
หลักฐานชิ้นงานแสดงผลการเรียนรูที่ชัดเจน ซึ่งสะทอนระดับความรูความสามารถตามเปาหมายที่ผูสอน 
กําหนดเกณฑไวเปนที่ยอมรับไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพฤติกรรมบงชี้ในมาตรฐาน
การเรียนรูจริง 
 1.5  ข้ันตอนการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
  แกนนต วิกกินส และ เจย แม็คติเกห Grant, Wiggins; & Jay, McTighe) แบงเปน 3 
ขั้นตอน ดังน้ี 
   ข้ันที่1 : เปนขั้นของการกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 
แนะนําถึงการไปสูเปาหมายของการออกแบบการเรียนรูดวยกรอบความคิด 3 วง สําหรับการจัดลําดับ
เน้ือหาสาระไว ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิกําหนดความรูและทักษะที่สําคัญ 
 
 ที่มา: Grant Wiggins; & Jay MeTighe. (2005). Enduring Understanding by Design.  p. 170. 
 
 
    ความหมายและความสําคัญของกรอบความคิด 3 วง ดังกลาว นี้ก็คือ 
     1. กรอบความคิดใหญ : ความรูที่จะใหผูเรียนคุนเคย (Worth being Familiar 
with) เปนความรูทั่วๆ ไปทีผู่เรียนคุนเคยสามารถหาอานหาศกึษาไดโดยทัว่ไปสงผลใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในหนวยการเรียนรูดียิ่งขึ้น 
     2. กรอบความคิดกลาง : เปนความรูและทักษะที่สาํคัญ  หมายถึง ความรู
และทักษะที่สําคัญตามที่กําหนดไวในหนวยการเรียนรู ในหนวยนั้นๆ 
      3. กรอบความคิดในสุด: ความเขาใจที่คงทน หมายถึง แกนของความคิด
หลักที่สําคัญของหนวยการเรียนที่มุงหวังใหเปนความรูความเขาใจที่ถองแทคงทนเปนความรู ความเขาใจ
ที่ฝงแนนอยูในตัวผูเรียน 
 สรุปขั้นที่ 1 เปนขั้นของการกําหนดความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดย
กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู และผูสอนตองวิเคราะห มาตรฐานการเรียนในแตละขอ รวมทั้ง
จุดมุงหมายสําคัญของรายวิชานั้นๆ วา ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู มีความเขาใจและเกิดทักษะหรือ
เจตคติในเรื่องใด โดยตั้งคําถามสําคัญ เพ่ือกําหนดเปนกรอบความคิดหลักวาเมื่อจบหนวยการเรียนรู
แลวผูเรียนนั้น ควรรูอะไรและมีความเขาใจในหัวขอความรูหรือสาระการเรียนรูเร่ืองใด ควรปฏิบัตแิละ
แสดงความสามารถในเรื่องใดจนเปนพฤตกิรรมติดตัวคงทน หรือเปนคุณลกัษณะอันพึงประสงคทีค่วรคา
แกการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชวีติจริง โดยผูเรียนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพทั้งการงาน หรือ
การเรียนตอในชวงชั้นทีสู่งขึ้น มีความรูและเกิดความเขาใจทีลุ่มลึก ยั่งยืนเกี่ยวกบัเรื่องอะไรบางที่จะ
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ติดตัวผูเรียนและสามารถนําไปบูรณาการ เชื่อมโยงกับประสบการณในชีวิตประจําวัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะเกิดประโยชนสูงสุด 
   ข้ันที่2 : เปนขั้นการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น อยางชัดเจน 
ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญวาผูเรียนมีความรูมีความสามารถตามที่ผูสอนไดกําหนดไว Grant Wiggins; & 
Jay McTighe ไดใหหลกัการพิจารณาไว 6 ประการ ที่เชื่อไดวา ผูเรียนมีความเขาใจอยางถองแท ตาม
พฤติกรรมที่แสดงออก ดังน้ี 
    1. Can Explain สามารถอธิบายชี้แจงเหตุผลตางๆ ได  
    2. Can Interpret สามารถแปลความตีความได  
    3. Can Apply สามารถประยุกตใชไดจริง  
    4. Have Perspective มีมุมมอง รูเขาใจในจุดเดน จุดดอยดวยมิติที่หลากหลาย  
    5. Can Empathies มีความสามารถหยั่งรูและมีความรูสึกรวมกับความคดิผูอ่ืน  
     6. Have Self-knowledge การรูจักตนเองอยางถองแทสรางสรรคความรูดวย
ตนเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 ที่มา: Grant, Wiggins; & Jay, McTighe. (2005). Enduring Understanding by Design.  
p. 170 
 
 
 สรุปขั้นที ่ 2 คือ การกําหนดหลักฐาน และวธิีวัดประเมินผลการเรยีนรู ระบุเครือ่งมือ และ
วิธีการวัดประเมินผล โดยเนนการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรูรวบยอดเพื่อประเมินวา ผูเรียนสามารถ
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แสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เปนผลมาจากการมีความรู ความเขาใจตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในเปาหมายหลัก
ของการจัดการเรียนรูไดจริงหรือไม ทั้งนี้ผูสอนควรดําเนนิการวัดประเมินผลกอนเรียน ในระหวางเรียน 
และเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใชเครื่องมือการวัดประเมินผลยอยๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบกับการรวบรวมหลักฐานรองรอยของการเรียนรูที่ผูเรียนแสดงออกอยางครบถวน ดังน้ี 
  1. การใชแบบทดสอบยอยๆ 
  2. การสังเกตความพรอมทางการเรียน 
  3. การสังเกตการทํากิจกรรม การตรวจการบาน 
  4. การเขียนบันทึกประจําวัน  
  5. การสะทอนผลจากชิ้นงานตางๆ เปนตน 
 สิ่งที่ควรระวังในขั้นที่ 2 คือ การกําหนดหลักฐานของการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียนนั้น ตองเปน
หลักฐานทีบ่งชี้ไดวา ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวดวยวิธีการประเมิน
อยางหลากหลาย และมีความตอเนื่องจนจบสิ้นกระบวนการเรียนรูที่จัดขึ้น และหลักฐานการประเมิน
ตองมีความเทีย่งตรง เอ้ือตอการเรียนรูตามสภาพจรงิของผูเรียน ผูสอนจึงควรตรวจสอบหลกัฐานการเรียนรู
กับวิธีการวัดประเมินผลวามีความสอดคลองสัมพันธกันหรือไม 
   ข้ันที่ 3 : เปนขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนเปนการพัฒนา
ความเขาใจที่เหนือและพนระดับไปจากการจํา โดยมุงหวังใหผูเรียนสามารถสรางทฤษฎขีองตนเอง
หรือสามารถอธิบาย ชี้แจง แปลความ ตีความ ขยายความไดอยางคลองแคลว Grant Wiggins; & Jay, 
McTighe ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการ โดยใชแนวคิดแบบ WHERTO (ไปทางไหน) ไว ดังนี้ 
(Grant Wiggins; & Jay MeTighe.  2005 : Enduring Understanding by Design.) 
    W  =  ชวยใหนกัเรยีนรูวาการเรียนรูนี้จะดําเนินไปในทศิทางใด (Where) และ
สิ่งที่คาดหวังมีคืออะไร (What) มีอะไรบาง ชวยใหครูทราบวานักเรียนมีความรูความสนใจอะไร 
    H  =  กิจกรรมการเรียนรูจะตองควรดึงดูดความสนใจนักเรียนทุกคน (Hook) 
    E  =  กิจกรรมการเรียนรู ควรสงเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรูให (Equip) 
นักเรียนไดมีประสบการณ (Experience) ในแนวความคิดหลัก ความคิดรอบยอด 
    R  =  กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดทบทวน (Rethink) 
และปรับ (Revise) ความเขาใจในความรูและงานที่ปฏิบัต ิ E = กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสให
นักเรียนไดประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่งที่เกี่ยวของ 
    T  =  กิจกรรมการเรยีนรูควรออกแบบ (Tailored) สําหรบันักเรยีนเปนรายบคุคล
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนที่แตกตางกัน 
    O  =  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนระบบ (Organized) ตามลําดบัการเรียนรู
ของนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
 สรุปขั้นที ่3 เปนขั้นการออกแบบสําหรับจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน คือ การวางแผน
การจัดกิจกรรมและเสริมสรางประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู และมี
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หลักฐานที่เปนรูปธรรมชัดเจน โดยผูสอนควรวางแผนการเรียนการสอนโดยผูเรียนจําเปนตองมีความรู
และทักษะพื้นฐานอะไรบาง จึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ หรือมีความสามารถบรรลเุปาหมาย
ที่กําหนด ตองจัดกิจกรรมอะไรบาง จึงจะชวยพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย ตลอดจนควรใชสื่อการสอน
อะไรที่จะชวยกระตุนผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความสอดคลองจะชวยสงผลตอการวัด
ประเมินผลไดชัดเจน โดยยึดเทคนิควิธีการ WHERE TO (ไปทางไหน) เปนการชวยพัฒนาใหผูเรียน
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไว โดยผูสอนจะเริ่มดําเนินการจากขั้นตอนใดกอนก็ไดยืดหยุน
ไดตามสถานการณของบทเรยีนและสภาพปญหาของผูเรียน แตตองคํานึงถึงความเชือ่มโยงสัมพันธกัน
ของจุดมุงหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองกันทุกครั้ง    
จึงจะบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอควรคํานึงถึงในการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
  1. การกําหนดขอบขายสาระการเรียนรูที่มีคุณคาที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจ อยาง
ลึกซึ้งน้ัน ควรเปนสาระที่สัมพันธกับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
และเปาหมายการจัดการเรียนรูที่ระบไุวในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 
  2. ควรเปนสาระการเรียนรูที่ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูในสภาพจริง (Authentic Learning) 
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ สงเสริมใหผูเรียนสามารถคดิเปน ทําเปนแกปญหาเปน ดวย
การลงมือจัดทําโครงงานตามความถนัดและความสนใจ 
  3. หลักฐานแสดงความเขาใจอยางยั่งยืนคงทน (Enduring Understanding) ของผูเรียน
ตองมีความตรงประเด็น มีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันสูงอันเกิดจากการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ดวยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐานถูกตองตามหลัก 
  4. ควรเลือกรปูแบบกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควธิีการสอน
ที่ผานกระบวนการวิจัยทดลองใชอยางไดผลมาแลว และเปนกระบวนการที่เอ้ือตอการเรียนรู ความสนใจ
และความเปนเลิศของผูเรียน 
 สรุป กระบวนการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เปนวิธีการหนึ่งที่
มุงเนนใหผูสอนเปนนักออกแบบหลักสตูรการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัย
ปญหาและความตองการของผูเรียน เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน
และเม่ือผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จะตองมีหลักฐานการเรียนรูที่สามารถสะทอนผลวาผูเรียน
ไดเกิดความรูความเขาใจในระดับที่พึงประสงคไวจริง ผูสอนจึงตองกําหนดเปาหมายการเรียนรู และ
หลักฐานแสดงผลการเรียนรูใหชัดเจนเสียกอน จึงคอยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับเปาหมายที่พึงประสงควิธกีารนี้สรางความมั่นใจไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง 
 1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) 
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  เบญจลักษ พงศพัชรศักดิ์ (2553: 76) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
Backward Design  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
Backward Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
  วัชรี รวมคิด (2551: 131)  ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบ
ยอนกลับและการเรียนรูเนนประสบการณ เพ่ือเสริมสรางความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการออกแบบการสอนสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 และกลุมทดลอง     
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  ชยาพร กระตายทอง (2552: บทคัดยอ) ไดพัฒนารายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมแบบอิงมาตรฐาน
ดวยกระบวนการออกแบบยอนกลับ เพ่ือเสริมสรางการวิเคราะหและการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาพบวานักเรียนทุกคนมีระดับความสามารถการวิเคราะหและการอาน
เชิงวิเคราะหหลังเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยสูงกวากอนเรียน 
  สุพัชชา ประเสริฐ (2552: Online) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาสาสตร เร่ืองรางกายมนุษย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
โดยใชรูปแบบการสอนแบบ Backward Design ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
รางกายมนุษย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอน
โดยใชรูปแบบการสอนแบบ Backward Design หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ Backward Design หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายมนุษย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการสอนแบบ Backward Design สูงกวารูปแบบ
การสอนปกติ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เร่ือง รางกายมนุษยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 
Backward Design สูงกวารูปแบบการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนตามคูมือครู 
 2.1 ความหมายของการสอนตามคูมือครู 
  การสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินไป ตาม 
กิจกรรมเสนอแนะในคูมือการสอนของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการสอนนี้ใชวิธีบรรยาย 
อธิบาย ซักถาม ใหผูเรียนทาํแบบฝกหัด หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม การดําเนินการสอน
แตละคาบใชวธิีหลายๆ อยางควบคูกันไป โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา (กองวิจัย
ทางการศึกษา.  2536: 22) กระทรวงศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดอธิบาย
สวนประกอบในการสอนตามคูมือครู ดังน้ี 
   1.  คําแนะนําในการใชหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน 
   2. จุดประสงคการใชหลักสตูรสถานศึกษาเพื่อใหครูเลือกเนื้อหาในการเรียนการสอน
ไดสะดวกและชี้แจงคลีค่ลายปญหาในการจัดการเรยีนการสอนใหเขาใจแจมชัดและเลือกใชกระบวนการ
เรียนการสอนใหถูกตอง 
   3. เน้ือหาสาระและมาตรฐานในการเรียนรู ของหลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวย
คํานํา หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตรและคําชี้แจงในเรื่องการทําเครื่องมือในแตละบท มีโครงสราง 
คือ ประกอบดวยวิสัยทัศน คุณภาพของผูเรียน สาระการเรียนรูมาตรฐานการเรยีนรู กระบวนการเรยีนรู  
การวัดประเมินผล แหลงการเรียนรู ประกอบดวยความรูที่คาดหวัง ซึ่งจะใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   4. วิธใีชหลักสตูรสถานศกึษา มีไวสําหรับใชประกอบการสอน ซึ่งจะชวยใหครูใชได
สะดวกยิ่งขึ้น สําหรับการสอนตามปกตินั้น ผูสอนจะตองยึดหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองเปนสําคัญ 
เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูได ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนแบบอยาง 
 2.2 ลักษณะการใชคูมือครู 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: ก – ข) ไดชี้แจงการใชคูมือครูประกอบการเรียน
การสอนไว ดังน้ี 
   1. ครูผูสอนควรอานทําความเขาใจ พอสังเขปเน้ือความในตอนตนของคูมือครูกอน 
ที่จะทําความเขาใจในรายละเอียดที่กลาวไวในหนังสือเรียน เพราะใจความในขอสังเขปของคูมือครู ไมได
จัดเรียงลําดับไวตามยอหนาเหมือนใจความในหนังสือเรียนบางตอน ใจความในหนงัสือเรียนมีแยกเปน
ขอๆ อยางละเอียด แตเน้ือความในขอสังเขปในคูมือครูอาจจะรวมขอยอยๆ 2 – 3 ขอ เปนขอสังเขปเดียว  
ครูจึงควรอานขอสังเขปใหตลอดเสียกอน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกดิความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนสําคัญ 
   2. แผนการสอนแตละบท มักมีคําชี้แจงถึงเน้ือหาสําคญัของบทเรยีนแตละบทเรียน
ในหนังสือเรียนอาจมีตัวอยางเพ่ิมเติม จากที่มีไวแลวในหนังสือเรียนนั้น บางบทถาเห็นวาเนื้อหาใจความ
ชัดเจนอยูแลว ก็ไมมีตัวอยางเพ่ิมเติมมาอีก ตามปกติแผนการสอนจะมีขอเสนอแนะกิจกรรมการเรียน
การสอนประจําบท แตขอเสนอแนะไมใชขอกําหนดใหครูกระทําแนนอนเลยทีเดียว ดังน้ันเมื่อครูอาน
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ขอเสนอแนะแลวถาครูคิดวธิจัีดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองหรือปรับปรุงดัดแปลงกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับสภาพในโรงเรียน หรือทองถิ่นก็เปนการสมควรอยางยิ่ง 
   3. บางบทมีความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน ทั้งนี้ก็เพราะมุงหวังที่จะใหเปนแนวทาง
ใหครูใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสภาพนักเรียนที่แตกตางกัน  
เชน มีประโยชนกับโรงเรียน นักเรียนบางกลุมหรือบางคนที่มีศักยภาพสูงที่จะไดความรูเพ่ิมเตมิจาก
การเรียนก็ได การเสริมความรูอยางนี้ยอมไมถือวาจะตองใชความรูทีมี่ในหนังสือเรียน หรือที่มีอยูใน
หนังสือคูมือครูเทานั้น ครูอาจเสริมความรูจากแหลงวิทยาการใดหรือดวยกลวิธใีด หรือกิจกรรมการเรียน
การสอนใดใหแกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงใหมีความรูกวางขวางขึ้นก็ได 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนตามคูมือครูนั้น ทําใหเขาใจลักษณะ
การสอนตามคูมือครวูาการเรียนการสอนตามคูมือครูนั้น ครูจะจัดการเรียนการสอนตามคูมือครูที่ทาง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หรือทางสถานศึกษาเปนผูกําหนดเนื้อหาและศึกษา ขอเสนอแนะ
จากคูมือครูแลวนํามาปรับใชกับนักเรียนตามศักยภาพเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนที่ครูกําหนดไว 
 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผูใหความหมายไว ดังน้ี 
  ประกิจ รัตนสวุรรณ (2525: 200) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
การเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 
  อัจฉรา สุขารมณ และ อรพินทร ชูชม (2530: 10) ไดกลาวไววา ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
(Achievement) หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศยัความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่ง 
อาจเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ (Non Testing Procedures) เชน  
จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน (School Grade) 
ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซบัซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (Published Achievement Test) 
  ไพศาล หวังพานิช (2533: 209) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคล 
อันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และประสบการณการเรียนรูที่เกดิจาก
การฝกอบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ ์จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล 
(Level of Accomplishment) ของบุคคลวา เรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใดซึ่งสามารถวัดได 
2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
   1. การวัดดวยการปฏิบัต ิเปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ 
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ทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปการกระทําจริงใหออกมา 
เปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ี จึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบัต ิ
(Performance Test) 
   2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (Content) 
อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได
โดยใชขอสอบผลสมัฤทธิ์ (Achievement Test) 
  วรรณี โสมประยูร (2537: 262) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับการอบรม
สั่งสอนและฝกฝนโดยตรง 
  ภพ เลาหไพบลูย (2537: 295) ไดใหความหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คือ พฤตกิรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากที่ไมเคยกระทําไดหรือกระทําไดนอยกอน 
ที่จะมีการเรียนรูซึ่งเปนพฤตกิรรมที่สามารถวัดได 
  กูด (Good.  1973: 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับ หรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียน ในสถานศึกษา โดยปกติวัด
จากคะแนนทีค่รูเปนผูให หรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครเูปนผูใหและคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบจากความหมายดังกลาว  
 3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 210) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไวดังน้ี 
   1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง (Teacher – Made Test)ครูผูสอนจัดสรางขึ้น  
เพ่ือวัดความกาวหนาของนักเรียน ภายหลังจากไดมีการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแลวโดยปกติแบบทดสอบ
ประเภทนี้ จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออกขอสอบเปนผูสอน จะไมนําไปใชกับนักเรียน กลุมอ่ืน 
ทั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบนกัเรียน มีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของการเรียนรู
มากนอยเพียงใดและจะนําผลการสอบนี้ไปใช ทั้งปรับปรงุซอมเสริมการเรียนการสอนกับนําไปใชตัดสอน 
ผลการเรียนของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบที่ครูใชในการสอบปลายภาค หรือปลายป หรือเม่ือ
สิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละบทแตละตอนนั่นเอง 
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
เชนเดียวกบัแบบทดสอบทีค่รูสรางขึน้ใชเอง แตมีจุดมุงหมายเพื่อเปรยีบเทียบการเรยีนดานตางๆ ของ
นักเรียนที่ตางกลุมกัน 
  บุญชม ศรีสะอาด (2532: 8 – 9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
   1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถงึ แบบทดสอบทีส่รางขึ้นตามจุดประสงคเชิง 
พฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินวา ผูเรียนมีความรูตามเกณฑที่กําหนด 
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ไวหรือไม การวัดเพื่อใหตรงตามจุดประสงคซึ่งเปนหัวใจของขอสอบในการทดสอบประเภทนี้ 
   2. แบบทดสอบแบบอิงกลุม หมายถึง แบบทดสอบที่สรางเพ่ือวัดใหครอบคลุมหลักสูตร 
สรางตามตารางวเิคราะหหลักสตูร สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออนได การรายงานผลการสอบ
อาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเปนคะแนนที่สามารถวัดไดที่แสดงสถานภาพความสามารถของบุคคล เม่ือ
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
  ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2536: 146 – 147) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ไดเปน 2 พวก คือ 
   1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น ซึ่งเปนขอคําถาม
เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวา นักเรียนมีความรูมากแคไหนบกพรองตรงไหนจะได
สอนซอมเสริมหรือเปนการวัดความพรอมที่จะไดเรียนในบทเรียนใหม ขึ้นอยูกับความตองการของครู 
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี ้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชาหรอืจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมีคุณภาพดี จึง
สรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียน
การสอนในเรื่องใดๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบ บอกวิธสีอนและยังมีมาตรฐาน
ในดานการแปลคะแนนดวย ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น และแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอ
คําถามเหมือนกัน เปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมทีส่อนไปแลว จะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคาํถาม
วัดได ซึ่งควรวดัใหครอบคลมุพฤติกรรมตางๆ คือ ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห  
การสังเคราะหและการประเมินคา 
 3.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผูที่ไดใหคําอธิบายไว ดังตอไปนี้ 
  เพรสคอตต (Prescott.  1961: 14 – 16) ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยาจิตวิทยา 
และการแพทย ศึกษาเกีย่วกับการเรียนของนักเรียน ทั้งในและนอกหองเรียน สรุปผลการศึกษาวา 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี ดังน้ี 
   1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกายสุขภาพ 
ขอบกพรองทางกายและบุคลิกภาพทาทาง 
   2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดาความสัมพันธ
ของบิดากับลูก มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครวัทั้งหมด 
   3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 
   4. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจเจตคตขิอง
นักเรียนตอการเรียน 
   5. องคประกอบทางการปรับตน ไดแก ปญหาปรับตวั การแสดงออกทางอารมณ 
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ขององคประกอบตางๆ ที่มีผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยนําเอาครู นักเรียน  
และหลักสตูรมาเปนองคประกอบสําคัญ โดยเชื่อวา เวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรง 
ตอปริมาณความรูที่นักเรียนไดรับ 
 3.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2537: 21 – 30) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสราง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังน้ี 
   ข้ันที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงคของการนําแบบทดสอบ
ไปใชการวางแผนสรางแบบทดสอบวา จะสรางแบบสอบวา จะสรางแบบทดสอบอยางไร จําเปนตอง
เรียนรูเสยีกอนวา เราจะนําแบบทดสอบไปใชเพ่ือทําอะไร หรือตองทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบ
ไปใชนั่นเอง โดยหลักการแลวการนําแบบทดสอบไปใช จะสัมพันธอยูกับการสอน เชน การสอบเพื่อ
ตรวจสอบความรูเดิมจะสอบกอนการทําการสอนการสอบ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและวนิิจฉัย
ขอบกพรอง จะสอบในระหวางดําเนินการสอน และการสอน เพ่ือสรุปผลการเรียนจะสอบหลังจากการสอน
เสร็จสิ้นทั้งหมดแลว ดังน้ัน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช อาจจําแนกเปน 4 จุดประสงค ดังน้ี 
    1. ใชตรวจสอบความรูเดิม จะทําการสอบกอนที่จะเร่ิมตนการสอนเพื่อพิจารณา 
     1.1 นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม 
     1.2 นักเรียนมีความรูเน้ือหาที่จะสอนหรือไม 
    2. ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
    3. ใชวินิจฉัยผูเรียน 
    4. ใชสรุปผลการเรียน 
    เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 
     เน้ือหาวิชา และพฤติกรรมที่ตองการวัด ก็คือ เน้ือหาและพฤติกรรมที่ทํา
การสอน 
    การวิเคราะหหลักสูตร 
     การวิเคราะหหลักสูตร เปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้นๆ 
มีหัวขอเน้ือหาสาระที่สําคัญอะไรบาง มีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังนั้น การวิเคราะห
หลักสูตร จึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 
     1. การวิเคราะหเนื้อหาวิชา 
     2. การวิเคราะหจุดประสงค 
    การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
     การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปน
หัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
     1. ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเนื้อหา 
     2. ความยากงายของเนื้อหา 
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     3. ขนาดความยาวของเนื้อหา 
     4. เวลาที่ใชสอน 
    การวิเคราะหจุดประสงค 
     การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปน
หัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
     1. รวบรวมจุดประสงคของเนือ้หาวิชาทั้งหมด จากหนังสือหลักสูตร และ
คูมือครู 
     2. เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 
     3. ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 
     4. นิยามความหมายของพฤตกิรรมที่ยุบรวมแลว 
   ข้ันที่ 2 การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ เม่ือวางแผนการสรางแบบทดสอบ
โดยการสรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรเรียบรอยแลว ตองตระเตรียมงาน และเขียนขอสอบตอไป 
   ข้ันที่ 3 การทดลองสอบ เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดลองสอบ 
   ข้ันที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบ
วาแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู 10 ประการ 
คือ 
    1. ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุ
ไวในจุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 
    2. ความเชื่อม่ัน หมายถงึ แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทกุครั้ง 
    3. อํานาจจําแนก หมายถงึ ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได กลาวคือ 
คนเกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 
    4. ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลว ความยากงาย 
ที่เหมาะสมจะมีจํานวนครึ่งหน่ึงตอบถูก 
    5. ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจน และการใหคะแนนชัดเจน 
    6. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนน
ชัดเจน 
    7. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนัน้ ประหยัดเวลาการสราง การดําเนิน 
การสอบ การตรวจใหคะแนนแตใหผลการสอบถูกตอง 
    8. ความสมดุล หมายถงึ แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงค
และเนื้อหามีสัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
    9. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชดัเจน ไมคลุมเครือ และเปด
โอกาสใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 
    10. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอ 
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ในการตอบขอสอบจนเสร็จ 
  อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึง การสรางขอสอบที่เปนระบบน้ันมีขั้นตอน ดังน้ี 
   1. การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   2. การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
   3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   4. การทําน้ําหนัก 
   5. การกําหนดเวลาสอบ 
   6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
   7. การเขียนขอสอบ 
   8. การตรวจสอบขอเขียนที่เขียนขึ้น 
   9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 3.5 ประโยชนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เชินซี ่และ ดอบบิน (สุริยัน แสงแกว. 2535: 23 – 25; อางอิงจาก Chauncey; & Dobbin. 
1963: 63 – 67) กลาวถึงประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว 5 ประการ ดังน้ี 
   1. เพ่ือดูระดับพัฒนาการ 
   2. ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนักเรียน 
   3. เพ่ือประโยชนในดานการวางแผนสรางหลักสูตรตอไป 
   4. เพ่ือใชในการสอบคัดเลือกและเลื่อนขั้น 
   5. เพ่ือใชเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของครู ในโรงเรียนเดียวกัน หรือ
เปรียบเทียบระหวางโรงเรียน 
 3.6 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือวัดความรูเน้ือหาวิชาผูประเมิน ตองมีการวางแผน 
การดําเนินการสรางที่เปนระบบ มีความรู ในดานเนื้อหา เขียนขอคําถามที่ตรงประเดน็ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพแตละขอได ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึงการสรางขอสอบที่เปน
ระบบนั้นมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   2. การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
   3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   4. การทําน้ําหนัก 
   5. การกําหนดเวลาสอบ 
   6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
   7. การเขียนขอสอบ 
   8. การตรวจสอบขอสอบที่เขียนขั้น 
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   9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
  ในการกําหนดจุดประสงค เพ่ือเขียนขอคําถามวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคทีต่องการให
เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น ไดมีนักวิชาการกลาวไว ดังนี้ 
  บลูม (Bloom.  1956: 201) ไดกลาวถึงลําดับขั้นของความรูใชในการเขียนวัตถุประสงค         
เชิงพฤติกรรมดานความรูความคิดไว 6 ขั้น ดังน้ีคือ 
   1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา ดังนั้น 
ขั้นความรูความจําจึงจัดไดวา เปนขั้นต่ําสุด 
   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเน้ือหาที่ไดเรียน
หรืออาจแปลความจากตวัเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นน้ีถือวาเปนขั้นที่สูงกวา 
การทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
   3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลวไป
ใชในสถานการณใหม ดังนั้น ในขั้นน้ี จึงรวมถึงความสามารถในการเอา กฎมโนทศันหลักสําคัญวธิีการ
นําไปใช การเรียนรูในขั้นนี้ถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอน จึงจะนํา
ความรูไปใชได ดังน้ัน จึงจัดอันดบัใหสูงกวาความเขาใจ 
   4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวชิา ลงไปเปนองคประกอบ
ยอยๆ เหลานั้น เพ่ือที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นนี้ จึงรวมถึงการแยกแยะหา
สวนประกอบยอยๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น ตลอดจนหลักการสําคัญตางๆ ที่เขามา
เกี่ยวของ การเรียนรูในขัน้น้ีถอืวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตองเขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของบทเรยีน 
   5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบกัน
เปนสิ่งใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐานการแกปญหา
ที่ยากๆ การเรียนรูในระดบัน้ี เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันที่จะสรางแนวคิดหรือแบบ
แผนใหมๆ ขึน้มา ดังนั้น การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหน่ึง 
   6. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถทีจ่ะตัดสินใจเกีย่วกบัคณุคาตางๆ ไมวา
จะเปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบนเกณฑ
ที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งทีน่ักเรียนคิดขึน้มาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ไดการเรียนรูในขั้นนี้ 
ถือวา เปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความรูความจํา 
  คลอพเฟอร (ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 295 – 304; อางอิงจาก Klopfer.  1971) ได
กลาวถึง การประเมินผลการเรียนดานสติปญญาหรือความรูความคิดในวิชาวิทยาศาสตรเปน 4 พฤติกรรม 
ดังน้ี 
   1. ความรู ความจํา 
   2. ความเขาใจ 
   3. กระบวนการสบืเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
   4. การนําความรูและวธิีการทางวิทยาศาสตรไปใช 
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  ประวิตร ชูศิลป (2524: 21 – 31) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เพ่ือใหนักเรียนไดรับเน้ือหาความรูทางวิชาวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
จะตองวัดทั้งสองลักษณะ และเพ่ือความสะดวกในการประเมินผล จึงไดทําการจําแนกพฤติกรรมใน
การวัดผลวิชาวิทยาศาสตร ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร สําหรับ 
เปนเกณฑวัดความสามารถดานตางๆ 4 ดานคือ 
   1. ดานความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมายขยายความ
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   3. ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึงโดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํา 
ไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน 
การสืบเสาะหาความรู โดยผานการปฏิบตัิและฝกฝนความคิดอยางมีระบบ จนเกิดความคลองแคลว
ชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ประกอบดวยทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภททักษะการลงความคิดเห็น
จากขอมูล ทักษะการจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้ง 
สมมติฐาน ทกัษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป 
 3.7 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การเรียนรูที่ผานมาเราสามารถตรวจสอบไดจากการวัดผลสัมฤทธิ ์แตวาการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีหลายลักษณะ ดังตอไปน้ี 
  ไพศาล หวังพานิช (2523: 137) ไดแบงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมาย
และลักษณะวิชาที่สอน สามารถวัดได 2 แบบ คือ 
   1. การวัดดานปฏิบัต ิเปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตัิหรือทักษะ
ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริง ใหเปนผลงานการวดัแบบน้ี
ตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 
   2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งเปน
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใช 
“ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ”์ 
  ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2536: 146 – 147) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ไดเปน 2 พวก คือ 
   1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น ซึ่งเปนขอคําถาม 
เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหน จะได 
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สอนซอมเสริม หรือเปนการวัดความพรอมที่จะไดเรียนในบทเรียนใหม ขึ้นอยูกับความตองการของครู 
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชา หรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมีคุณภาพดี จึง
สรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียน
การสอนในเรื่องใดๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอกวิธีสอบและยังมีมาตรฐาน
ในดานการแปลคะแนนดวย ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอ
คําถามเหมือนกัน เปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว จะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้ง
คําถามวัดได ซึ่งควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี 
    2.1 ความรูความจํา 
    2.2 ความเขาใจ 
    2.3 การนําไปใช 
    2.4 การวิเคราะห 
    2.5 การสังเคราะห 
    2.6 การประเมินคา 
  บุญชม ศรีสะอาด (2532: 8 – 9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
   1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงค  
เชิงพฤติกรรม  มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑทีใ่ชสาํหรับตัดสินวา ผูเรียนมีความรูตามเกณฑที่กาํหนด
ไวหรือไม การวัดเพื่อใหตรงตามจุดประสงคซึ่งเปนหัวใจของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี ้
   2. แบบทดสอบองิกลุม หมายถึง แบบทดสอบทีส่รางเพ่ือวัดใหครอบคลมุหลักสตูร
สรางตามตารางวเิคราะหหลักสตูร สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออนได การรายงานผลการสอบ
อาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเปนคะแนนที่สามารถวัดไดที่แสดงถึงสถานภาพ ความสามารถของบุคคล          
เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ที่ใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
  มารซาโน (Marzano.  2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิดวเิคราะห เปน 5 ดาน ดังนี้ 
   1. ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณ
ที่มีความเหมือนกันและตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ 
   2. ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่
ลักษณะคลายคลึงเขาดวยกนั 
   3. ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกาและใหม
สูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
   4. ดานประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชใน
สถานการณใหม 
   5. ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดา สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยใชความรูและประสบการณจากสถานการเดิม 
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            จากแนวคิดของนักวิชาการสองทานเราสามารถนํามาเปรียบเทียบไดในตาราง เปน 
กรอบแนวคิดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ทฤษฎีการคิดของมารซาโน (Marzano’  Taxonomy) 

1. การวิเคราะหเน้ือหา  1. ดานการจําแนก 
2. การวิเคราะหความสัมพันธ 2. ดานการจัดหมวดหมู 
3. การวิเคราะหหลักการ 3. ดานการสรุป 
 4. ดานการประยุกต 
 5. ดานการคาดการณ 
 
 ที่มา: 1) Bloom, Benjamin; & et.  (1956).  Taxonomy of Educational Objectives Book 1:  
Cognitive Domain.  pp. 201 – 207. 
   2) Marzano, Robert  J.  (2001).  Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives.  p. 60. 
 
 
 3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จิรัชญา ทิขัตต ิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความรับผิดชอบทางการเรียนวชิาภาษาไทยทีไ่ดรับการสอนแบบรวมมือแบบ เอส ท ีเอ ดี (STAD) 
กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบ เอส ท ีเอ ดี (STAD) นักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกต ิมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 นักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ เอส ที เอ ดี (STAD) กอนและหลังการทดลอง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติกอนและหลงัการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  รังสรรค กลิ่นแกว (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
วิชาภาษาไทยระหวางวิธกีารสอน แบบบทเรียนสําเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคน ท 43202 
กับวธิีการสอนแบบปกติ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่เรียนวิธีการสอนแบบบทเรียน
สําเร็จรูปภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารและการสืบคน ท 43202 สูงกวากลุมที่เรียนวธิีการสอนแบบปกติ  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 
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  ภัทรินทร บุดดีดวง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1 โดยการใชและไมใชชุดการเรียนการสอน  
ผลการศึกษาพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รยีนโดยการใชและไมใชชุดการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5   
  จันทรเจา เถยีรทวี (2547: บทคัดยอ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยวิธีการแผนที่ความคิด
กับการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการแผนที่ความคิดกับการเรียนแบบรวมมือมีความแตกตางกัน โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยวิธีการแผนที่ความคิดสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบ
การเรียนแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  ลอเรย (Lowrey.  1978: 817 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกทักษะกับนักเรียน 
ระดับ 1 ถึง ระดับ 3 จํานวน 87 คน พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะมีคะแนน      
การทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนการทดสอบกอนทําแบบฝก 
  แมคพิค (McPeake.  1979: 1799 – A) ไดศึกษาผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปนระบบ
ตั้งแตเริ่มศึกษาจนถึงความสามารถในการอาน และเพศที่มีตอความสามารถในการสะกดคําของนกัเรียน
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 จากโรงเรยีนประถมศึกษาที่เมือง Scituate รัฐ Massachusetts จํานวน 129 คน 
พบวา ทุกกลุมมีผลสัมฤทธิใ์นการสะกดคาํสูงขึ้น ยกเวนนักเรยีนชายที่มีความบกพรองในการอาน และ
พบวา แบบฝกชวยปรับปรุงความสามารถในการสะกดคําของนักเรียนทุกคน แคเวลา 12 สัปดาห ไมเพียงพอ 
ที่จะทําใหเกิดการถายทอดการเรียนรูในการสะกดคําไปสูคําใหมที่ยังไมไดศึกษา และคะแนนของนักเรียนหญิง
สูงกวานักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ินอกจากนี้ การอานยังมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการสะกดคํา 
  มิทเชล (Mitchell.  1980: 1329 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการเขียนสะกดคํา 
3 แบบ คือ กลุมที ่1 ใชพจนานุกรม กลุมที่ 2 ใชกิจกรรมการเขียนเร่ือง และกลุมที่ 3 ใชพจนานุกรม
และกิจกรรมการเขียนเรื่อง และมีกลุมควบคุมอีกกลุมหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 กลุมการเขียน
สะกดคําไดดีกวากลุมควบคุม แตในเรื่องความคิดสรางสรรคทางการเขียน และการเขียนสะกดคําของ
กลุมทดลองทัง้สามกลุมไมแตกตางกนัจากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียน สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีของครูนั้น สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรจัดใหตรงกับความตองการและความสนใจของนักเรียน
อันจะมีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 



 32 

4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 
 4.1 ความหมายของการคิด 

  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 3) กลาวไววา การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมอง         
ที่เปนไปตามธรรมชาติของมนุษย อันเปนผลมาจากประสบการณเดิม สิ่งเราและสภาพแวดลอมที่เขา
มากระทบ สงผลใหเกิดความคิดในการสามารถแกไขปญหา ปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอมและสถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ ์ (2549: 6) กลาววา การคิดเปนการจัดการขอมูลที่สมอง
ไดรับใหอยูในรูปแบบเหมาะสม โดยการแปรขอมูลขาวสารที่ไดรับสูรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากเดิม
ซึ่งในขณะที่ใชความคิด สมองจะนําเอาขอมูล ความรู ประสบการณตางๆ ที่มีอยูมาคิดรวมกันโดยใช
เหตุผล ผสมผสานกับอารมณและความตองการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่ไดวางไวในสิ่งที่ปรารถนาจะไดรับ 
  เพียเจต (Paiget.  1972: 58) แสดงทัศนะเกี่ยวกับความคิดไววา การคิด หมายถึง การกระทํา
สิ่งตางๆ ดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ เปนกระบวนการปรบัเขา
โครงสราง (Assimilation) โดยการจัดสิง่เราหรือขอความจริงที่ไดรับเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู และ
กระบวนการปรับเปลีย่นโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับความจริง
ที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้ง 2 ลักษณะนี้รวมกันหรือสลบักัน เพ่ือปรับความคิดของตนใหเขากับ
สิ่งเรามากที่สดุ ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวธิีการคิดของบคุคลจากระดับหนึ่ง
ไปสูวิธีการคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา 
  กิลฟอรด (Guilford.  1967: 93)  กลาววา การคิดเปนการคนหาหลักการ (Abstraction)     
โดยแยกแยะคณุสมบตัิของสิง่ตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับและทําการวเิคราะหเพ่ือหาขอสรปุอันเปน
หลักการของขอความจริงน้ันๆ รวมทั้งการนําหลักการดังกลาว ไปใชในสถานการณทีแ่ตกตางไปจากเดิม 
(Generalization) 
  ฮิลการด (Hilgard.  1962: 336) กลาววา การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในสมองเนื่องจาก
กระบวนการการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มาปรากฏในความคิดรวบยอด 
 จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา การคิด คือ กระบวนการทํางานของสมอง เพ่ือ
จัดการขอมูลที่ไดรับสูรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากเดิม โดยอาศัยความรูและประสบการณที่มีอยู เพ่ือ
หาขอสรุป 
 4.2 ความสําคัญของการคิด 
  การคิดเปนพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึง 
ความเจริญกาวหนาของชีวิต  และยังชวยใหมนุษยปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีอีกดวย 
  ดัชเชียลล (กัลยา สุวรรณแสง.  2540: 170; อางอิงจาก Dashiell) กลาววา การคิดเปน
เครื่องมืออันทรงพลังที่มนุษยมี เพ่ือชวยความเจริญกาวหนาของตน 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539: 12) กลาววา ความคิดนั้นทําใหมนุษยแตกตางจากสัตว  
ซึ่งความคิดเกดิขึ้นตลอดเวลาและเปนสิ่งสาํคัญในการดํารงชีวิต ทําใหเกิดวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ 
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 การคิดเปนเครื่องมืออันทรงพลังที่มนุษยมีความแตกตางจากสัตว ชวยสรางความเจริญกาวหนา
และทําใหเกิดวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ  
 4.3 ประเภทของการคิด 
  สาโรช บัวศรี (2531: 9 – 10) ไดแบงประเภทของการคิดไว  ดังน้ี 
   1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification)   
   2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination)  เปนการคิดแบบตัดประเด็น
ออกไปทีละอยาง การคิดแบบนี้นิยมใชในการสืบสวนสอบสวน 
   3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสู
สวนสรุป เริ่มตนจากการสังเกต การทดลองอาน เม่ือเห็นวาเปนจริงจึงสรุป 
   4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดที่เร่ิมตนจากขอสรุปหรือ
ทฤษฎีไปสูสวนรายละเอียด 
   5. การคิดแบบไตรตรองหรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking) เปนการคิดแบบ
วิธวีิทยาศาสตร ซึ่งในวงการศึกษาเรียกวา วิธีการแกปญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีการ
แหงปญญา (Method of Intelligence) 
  ปรีชา ธรฤทธิ์ (2010: Online) กลาววา ประเภทของการคิด จะแบงเปนประเภทใดนั้น
ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง ถาใชเกณฑตางกันก็จะไดประเภทของการคิดแตละกลุมแตกตางกัน
ออกไป ดังนี้ 
   1. กลุมทักษะการคิด เปนการคิดตองอาศัยการฝกฝน แบงไดเปน ทักษะการสังเกต 
ทักษะการสํารวจ ทักษะการจัดลําดับ ทักษะการการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการเก็บขอมูล 
ทักษะการแยกแยะ ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการตีความ ทักษะการใหเหตุผลทักษะการสรุปความ  
เปนตน 
   2. กลุมลักษณะการคิด เปนการคิดที่ตองอาศัยการจินตนาการและประสบการณ
เดิม แบงไดเปนการคิดไกล การคิดลึกซึ้ง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน การคิด
อยางมีเหตุผล การคิดถูกทาง การคิดกวาง การคิดคลอง 
   3. กลุมกระบวนการคิด เปนการคิดที่ตองอาศัยลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน แบงได
เปนกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดเปรียบเทยีบ กระบวนการคิดสังเคราะห กระบวนการคิด
วิพากษกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดประยกุต กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน  
กระบวนการคดิเชิงกลยุทธ กระบวนการคดิแกปญหา กระบวนการคิดบูรณาการและกระบวนการคิด
อนาคต 
  กาเย (สุคนธ สินธพานนท; และคณะ. 2551: 19; อางอิงจาก Gagne. 1947: 283) ได 
จําแนกประเภทของการคิดออกหรือลักษณะของการคิดออกเปน 2 แบบ  คือ 
   1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่พบเห็นจากประสบการณ
ตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการคิดตอเนื่อง จําแนกยอยเปน 5 ลักษณะ คือ 
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    1.1 คิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เม่ือมีการกระตุนจากสิ่งเราจําพวกคําพูดหรือ
เหตุการณ 
    1.2 การคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว 
    1.3 การคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเอง หรือเพ่ือใหเกิดความพอใจในตน
เปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 
    1.4 การคิดฝนเนือ่งจากความคิดของตนหรือเปนการคิดฝน เน่ืองจากการรับรู
หรือตอบสนองสิ่งเรา 
    1.5 การคิดหาเหตุผลเขาขางตนเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อหรืออารมณของผูคิด
มากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
   2. การคิดอยางมีทิศทาง หรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพ้ืนฐาน
เพ่ือกลั่นกรองการคิดเพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายเปนการคิดที่มีทิศทางโดยมุงไปสูจุดหมายหนึ่ง  
และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแลว ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
    2.1 การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking) คือ การคิดในลกัษณะที่คิดได
หลายทิศทางไมซ้ํากันหรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธได กลาวคือ เม่ือระลึกสิ่งไดก็จะเปนสะพาน
เชื่อมตอใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนๆ ไดตอไป โดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 
    2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) คือ การคิดอยางมีเหตุผล (Reasoning 
Thinking) ซึ่งเปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตางๆ วา
มีขอเท็จจริงหรือไม เพียงใด 

 4.4 ความหมายของการคิดเชิงมโนทัศน 
  มโนทัศน มาจากภาษาอังกฤษวา Concept มีนักการศึกษาไดใชคําที่แตกตางกัน เชน  
ความคิดรวบยอด มโนมติ มโนภาพ มโนทัศน สังกัป และไดใหความหมายไว ดังน้ี 
  ปรีชา ธรฤทธิ์ อธิบายวา การคิดเชิงมโนทัศน เปนความสามารถในการสรางความคิด 
รวบยอด ซึ่งแบงออกเปนสองแบบ ไดแก มโนทัศนแบบอุปนัยคือความสามารถในการยกตัวอยางจาก
กฎเกณฑที่กําหนดให และมโนทัศนแบบนิรนัยคือ ความสามารถในการกําหนดกฎเกณฑจากตัวอยาง
ที่กําหนดให (ปรีชา ธรฤทธิ์.  2010: Online)   
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 70) ใหความหมายของการคิดเชิงมโนทัศนไววา การคิด
เชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการประสานขอมูลทั้งหมดที่มีอยู
เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไดอยางไมขัดแยง เพ่ือสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
  สวุิทย มูลคํา (2547: 15) กลาวไวสรุปไดวา การคิดเชิงมโนทัศน หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดที่เปนองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไดอยางชัดเจน โดยมีการจัดระบบ จัดลําดับความสําคัญของขอมูล เพ่ือสรางความคิดรวบยอด
ของสิ่งน้ันหรือเรื่องนั้น 
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  วิชัย วงษใหญ (2532: 18) ใหความหมายวา มโนทัศน หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของบคุคลเกี่ยวกบักลุมของสิ่งเราที่มีคุณสมบตั ิคุณลักษณะรวมกัน กลุมของสิ่งเราที่เปนชนิด ประเภท 
วัตถุธรรมชาติ เหตุการณ หรือบุคคลก็ได 
  นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2537: 55) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถึงความเขาใจ
ทั้งหมดที่มีตอสิ่งของ หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 
  วิไลวรรณ ตรศีณีชะนะมา (2537: 49) ใหความหมายวา มโนทัศน หมายถึงแนวความคิด
สําคัญที่ไดจากการสรุปหรือกลั่นกรองจากขอมูลหรือขอเท็จจริง การสรุปอาจไดมาเปนถอยคําหรือประโยค
ที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได หรืออาจสรุปออกมาเปนกลุม ประเภท ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
ขึ้นอยูกับลักษณะของมโนทัศนของแตละวิชา 
  มนัส บุญประกอบ (2542: 47) ใหความหมายวา มโนทัศน หมายถึง การสรุปรวม
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําใหแจกแจงประเภทได สิ่งดังกลาวอาจเปนสิ่งของ แนวความคิด หรือ
เหตุการณ เชน ปากกา มนุษย ทฤษฎีการเรียนรู วาตภัย เปนตน และมโนทัศนอาจจะเขียนแทนดวย
ชื่อ หรือสัญลักษณ มโนทัศนอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม 
  สุมาลี จันทรชลอ (2533: 32 – 33) กลาววา ความคิดรวบยอดเปนตัวแทนของความคิด
ที่เกิดขึ้นในสมองจากลักษณะที่มีรวมกัน หรือจัดประเภทในกลุมเดียวกันของสิ่งเรา ซึ่งเปนไปไดทั้งขอมูล
เหตุการณ ความคิด หรือวัตถุสิ่งของ โดยมีพ้ืนฐานการรับรูเกี่ยวกับคณุสมบัติ หรือคุณลักษณะบางอยาง
รวมกัน 
  โนแวค และ โกวิน (Novak; & Gowin. 1984: 4) ใหความหมายวา มโนทัศน คือ 
ความสม่ําเสมอของวัตถุหรือเหตุการณที่มีชื่อเรียก เชน “เกาอ้ี” คือ ชื่อที่เราใชเรียกวัตถุที่มีขา มีที่นั่ง
และมีพนักพิงซ่ึงเราใชสําหรับน่ัง “ลม” คือ ชื่อที่เราใชในกรณีที่อากาศมีการเคลื่อนไหว 
  บรูเนอร (สุชาต ิสมสุข.  2531: 18; อางอิงจาก Bruner.  1957: 244 – 245) อธิบาย
ความหมายของความคิดรวบยอดไววา ความคิดรวบยอด คือ ประเภทของสิ่งของ การกระทําความคิด 
หรือความรูสึก ซึ่งเกิดจากการเรียนรู 
  แมคโดนลัด (อัชฌา ชื่นบุญ.  2544: 26; อางอิงจาก Mcdonald.  1959: 134) ไดกลาวถึง
ความหมายของความคิดรวบยอดไววา ความคิดรวบยอดเปนกลุมของสิ่งเราหรือเหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะ
รวมกัน ความคิดรวบยอดไมใชเหตุการณในตัวมันเอง แตเปนกลุมของสิ่งเรา เหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะ
แนนอน ดังนั้น ความคิดรวบยอดจึงเปนความเขาใจและความคิดนั้น เปนนามธรรม เปนขอสรปุเกีย่วกบั
เร่ืองนั้นในระยะหน่ึง หรือตลอดไป ความคิดรวบยอดตางจากการรับรูตรงที่วา การรับรูเปนผลอันเกิด
จากการสัมผัสสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยตรงแตความคิดรวบยอดจะไมใชสิ่งใดคนใด หรือการกระทําใดๆ หากแต
เปนสัญลักษณที่ใชกันแพรหลายที่สุด ไดแก ภาษาและถอยคํา 
  ดี เซคโก (สุชาต ิสมสุข. 2531: 18; อางอิงจาก De cecco. 1968: 388) ไดอธิบาย
ความหมายของความคิดรวบยอดไววา ความคิดรวบยอดเปนกลุมของเหตุการณหรือสิ่งเราที่มีลักษณะ
บางประการรวมกันอยู สิ่งเหลานั้นอาจเปนสิ่งของ เหตุการณหรือบุคคลตางๆ ซึ่งเรากําหนดความคิด
รวบยอดของสิ่งเหลานี้ดวยการเรียกชื่อ เชน สุนัข มนุษย ความคิด สงคราม เปนตน 
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  อีเบล (สุชาต ิสมสุข.  2531: 18; อางอิงจาก Ebel.  1969: 323) ไดเสนอรายงานของ 
สโมค (Smoke) เกี่ยวกับความหมายของความคิดรวบยอดไววา ความคิดรวบยอดเปนการเรียนรูที่
นําไปสูการคิด ความคิดรวบยอดเปนความคงที่ของการตอบสนองตอสิ่งตางๆ ซึ่งมีการสรุปความเหมือน
และการแยกแยะความแตกตางอยูดวย 
  ฟลลิปส (อัชฌา ชื่นบุญ. 2544: 26; อางอิงจาก Phillips.  1974: 73) กลาววา ความคิด   
รวบยอดเปนคํา หรือสัญลกัษณที่เปนนามธรรม ซึ่งเปนกลุมของพฤติกรรม คุณภาพจุดมุงหมายที่มี
คุณลักษณะเฉพาะอยางแนนอน 
  ฮัตกินส (อัชฌา ชื่นบุญ. 2544: 26; อางอิงจาก Hudgin.  1977: 109) ใหความหมายวา 
ความคิดรวบยอดเปนความคิดที่สรางขึ้น เพ่ือจัดระบบประสบการณ และความรู เพ่ือลดความซับซอน
ของสิ่งตางๆ ในโลก โดยใชภาษาเปนสื่อ เปนเครื่องมือทําความเขาใจ 
  กาแย (อัชฌา ชื่นบุญ.  2544: 26; อางอิงจาก Gagne.  1977: 32) ใหความหมายของ
ความคิดรวบยอดวา หมายถึง การจัดประเภทของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ หรือความคิดซึ่งความคิด   
รวบยอดจัดเปนสวนประกอบของกฎเกณฑและเปนพื้นฐานของการคิดในระดับสูง 
  เสติรน (อัชฌา ชื่นบุญ. 2544: 26; อางอิงจาก Stern.  1985: 233) กลาววา ความคิด    
รวบยอดเปนตัวแทนของการยนยอทางสมอง ซึ่งเกิดจากการสะสมขอมูล สิ่งเราที่มีคุณสมบัติรวมกัน 
เชน แมว เปนตัวแทนของสตัวชนิดหนึ่งมีลักษณะ และคุณสมบัติรวมกันที่แนนอนดานรูปราง และขนาด 
และเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวา ความคิดรวบยอดไดเกิดขึ้นคือ การที่ผูเรียนมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราของความคิด
รวบยอดนั้นในวิถีทางเดียวกัน 
  ซักเก (อัชฌา ชื่นบุญ.  2544: 26 – 27; อางอิงจาก Schuncke.  1988: 14 – 16) ได 
รวบรวมคุณสมบัติเฉพาะของความคิดรวบยอดไว 5 ประการ คือ 
   1. ความคิดรวบยอด เปนนามธรรม (Abstraction) คือ เปนความคิดหลัก หรือภาพ
ในสมองที่เรามีเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ หรือพฤติกรรม 
   2. ความคิดรวบยอด เปนการจัดประเภทหรือจัดชั้น (Classes) หรือ เปนกลุมของ
สิ่งของที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่แนนอน 
   3. ความคิดรวบยอด เปนความคิดเฉพาะบคุคล (Personal) คือ บุคคลจะเขาใจ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ แตกตางกันไป เพราะภูมิหลังและประสบการณของแตละบุคคล
แตกตางกัน 
   4. ความคิดรวบยอด เกิดขึ้นจากการเรียนรูโดยประสบการณของบุคคล (Learned 
Through Experience) เราพัฒนาความคิดของเราเกี่ยวกบัประเภทของสิ่งของ เหตกุารณหรือพฤตกิรรม
โดย เปนผลมาจากประสบการณตอสิ่งของ เหตุการณ หรือ พฤตกิรรมนั้นของเราเอง 
   5. ความคิดรวบยอด เปนความคิดที่กวางไกล และลึกซึง้เกนิกวาจะบรรยายออกมา
เปนภาษา ถอยคําไดหมด (Not Words) ความคิดรวบยอดไมใชคําบรรยาย แตเรามีการใชคําพูดหรือ
ภาษามาอธิบาย ความคิดรวบยอดซึ่งความจริงแลวความลึกซึ่งกวานั้น 
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 จากที่กลาวมา นักการศึกษาไดใหความหมายของการคิดเชิงมโนทัศน สรุปไดวา การคิด       
เชิงมโนทัศน  หมายถึง ความสามารถทางสมองในการประสานขอมูลเชื่อมโยงความสัมพันธเกี่ยวกับ
เร่ืองใดเรื่องหน่ึงโดยจัดลําดับความสําคัญของขอมูลเพื่อสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
 4.5 ประเภทของความคิดเชิงมโนทัศน 
  ความคิดเชิงมโนทัศนมีหลายประเภท ไดมีผูแบงประเภทของความคิดเชิงมโนทัศนหรือ
ความคิดรวบยอดไว ดังน้ี 
  บรูเนอร และคนอื่นๆ (อัชฌา ชื่นบุญ. 2544: 28; อางอิงจาก Bruner; et al.  1957: 41 – 43) 
ไดจําแนกความคิดรวบยอดออกเปน 3 ชนิด คือ 
   1. ความคิดรวบยอดรวมลักษณะ (Conjunctive Concept) คือ ความคิดรวบยอดที่
เกิดจากการมีสวนรวมกันของลักษณะ หรือคุณสมบัติ เฉพาะตั้งแตสองลักษณะหรือคุณสมบัติที่มารวมกัน
ไดแก รูปราง ขนาด ส ีเปนตน ความคดิรวบยอดที่เราคุนเคยในชีวติประจําวัน มักเปนความคดิรวบ
ยอดชนิดรวมลักษณะ 
   2. ความคิดรวบยอดแยกลักษณะ คือ ความคิดรวบยอดที่เปดโอกาสใหตัดสินใจ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน เชน สัญลักษณ “ 0 ” อาจเปนความคิดรวบยอด
ของศูนย วงกลม ตัวโอในภาษาอังกฤษ หรือไขหน่ึงฟอง 
   3. ความคิดรวบยอดสัมพันธ (Relation Concept) เปนความคิดรวบยอดที่เกิดจาก
ความสัมพันธของเหตุการณ สภาวะ หรือสิ่งเราตั้งแตสองหรือมากกวา เชน ภาษีเงินไดสัมพันธกับระดับ
ของรายได เปนตน 
  รัสเซล (สุชาติ สมสุข.  2531: 18; อางอิงจาก Russel.  1961: 124 – 155) ไดแบง
ความคิดรวบยอดออกเปน 8 ประเภท ดังน้ี 
   1. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร (Mathematical Concepts) คือ ความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเลขและการวัด ซึ่งมีอยูในชีวิตประจําวัน 
   2. ความคิดรวบยอดในเรื่องเวลา (Concepts of Time) เชน กลางวัน กลางคืน 
เชา สาย บาย เย็น และฤดูตางๆ เปนตน ความคิดรวบยอดในเรื่องเวลานี้มีความสัมพันธกับความคิด
รวบยอดในเรื่องมิติ (Concept of Space) แตวา ความคิดรวบยอดในเรื่องเวลา เปนนามธรรมมากกวา 
   3. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร (Scientific Concepts) เปนความคิดรวบยอด
ที่เกี่ยวกับเวลาและที่วางเปลารวมอยูดวย เพราะวิทยาศาสตรขึ้นอยูกับการวัดที่แนนอนเกี่ยวกับเวลา
มิติและปรากฏการณอ่ืนๆ ดวย 
    4. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง (Concepts of Self) คือ การที่บุคคลใดๆ มี
ความรูสึก มีความคิดวาตัวเขาเปนอะไร เปนใคร เปนอยางไร 
   5. ความคิดรวบยอดทางสังคม (Social Concepts) เชน เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ชุมนุมชน ประชาธิปไตย ศลีธรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย เปนตน 
   6. ความคิดรวบยอดทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Concepts) มีความสัมพันธกับ 
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ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความขบขัน ซึ่งความคิดรวบยอดทั้ง 2 อยางนี้ ขึ้นอยูกับความคิดรวบยอด 
ทางสังคมตัวอยางของความคิดรวบยอดชนิดนี้ เชน สุนทรียภาพในภาพเขียน รูปภาพ ดนตรี เปนตน 
   7. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความขบขัน (Concepts of Humour) ซึ่งพัฒนาอยู
ในขอบขายของสังคมที่บุคคลอาศัยอยูเปนที่ตั้ง บางสิ่งเปนของขบขันในสังคมหนึ่ง แตไมอาจจะขบขัน
ในสังคมหนึ่งก็ได 
   8. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ (Miscellancous Concepts) เกี่ยวกับความตาย  
สงคราม เพศ  เปนตน 
 4.6 ความสําคัญของความคิดเชิงมโนทัศน 
  ผูรูหลายทานกลาวถึงความสําคัญของความคิดเชิงมโนทศันหรือความคิดรวบยอดไวดังนี้ 
  ออซูเบล (สุชาต ิสมสุข.  2531: 18; อางอิงจาก Ausubel.  1968: 505) ไดกลาววา คนเรา
อาศัยอยูในโลกของความคดิรวบยอดมากกวาความเปนจริงในธรรมชาต ิเพราะวา พฤติกรรมดานตางๆ 
ของมนุษย ไมวาจะเปนดานความคิด การสื่อความหมายระหวางกัน การแกปญหา การตัดสินใจ ลวน
แลวแตตองผานเครื่องกรองที่เปนความคิดรวบยอดมากอนแลวทั้งสิ้น 
  ดี เซคโค (อัชฌา ชื่นบุญ.  2544: 28; อางอิงจาก De Cecco.  1986: 400) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของความคิดรวบยอดไวดังนี ้คือ ความคิดรวบยอดชวยลดความซบัซอนของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีอยูมากมาย 
   1. ความคิดรวบยอดชวยใหรูจักสิ่งตางๆ กําหนดชื่อสิ่งตางๆ และแบงแยกประเภทได 
   2. ความคิดรวบยอดชวยลดความจําของเนื้อหาที่จะตองเรียนลง 
   3. ความคิดรวบยอดชวยในการแกปญหากับเหตุการณใหมโดยใชความคดิรวบยอด
เกาๆ ในการตัดสินใจ 
   4. ความคิดรวบยอดและหลักการชวยการสอน การเรียนการสอนในโรงเรียน สื่อที่
ใชมาก คือ การฟง พูด อาน และเขียน พ้ืนฐานของความสามารถ 
 จะเห็นวา ความคิดรวบยอดเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอระบบการเรยีนการสอนมาก ทําให
ประหยัดเวลาที่จะสอนรายละเอียด และทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตรงกับเปาหมายที่ตองการ จาก 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความเขาใจความหมายของศัพท อัตราความเร็วในการอาน และความสามารถ
ในการสรางความคิดรวบยอด  
 4.7 การตรวจสอบการคิดเชงิมโนทัศน 
  นักการศึกษากลาวถึงการตรวจสอบการคิดเชิงมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดไว ดังน้ี 
  สุวิทย มูลคํา (2546: 81) กลาววา หลังจากที่ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช
กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน หรือความคิดรวบยอดแลว ก็จําเปนที่จะตองตรวจสอบความคิดเชิงมโนทัศน
หรือความคิดรวบยอดของผูเรียนวา ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไมและความคิด
รวบยอดของเขาถูกตองหรือไม ผูเรียนที่สามารถสรุป อธิบาย สิ่งใดๆ เหตกุารณใด  ๆจากความรู ความเขาใจ
ของเขาเปนภาษาคําพูดของเขาเอง มิใชลักษณะการทองจําขอความหรือคําจํากัดจากทฤษฎีหรือผูรูใดๆ  
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นั่นก็แสดงวา ผูเรียนคนนั้นเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นแลว   
  จากคูมือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร (2546) ไดระบุไววา การประเมินการเรียนรูจาก 
การเขียนตอบโดยการสรางผังมโนทัศน ทําไดโดยใชเกณฑการประเมินที่กําหนดขึ้นกอนการลงมือทํา
กิจกรรม โดยทั่วไปการกําหนดเกณฑการประเมินสามารถประยุกตจากแนวทาง ตอไปน้ี 
   1. มโนทัศนที่เชื่อมโยงกันในผังมโนทัศนซึ่งสรางไดถูกตอง ควรกําหนดใหคะแนน 
1 มโนทัศน ตอ 1 คะแนน และถามีการยกตัวอยางหรือเหตุการณประกอบมโนทัศนก็ควรใหคะแนน
เพ่ิมขึ้นดวย 
   2. การจัดลําดับขั้นตอนของการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนไดถูกตอง ควรกําหนด
คะแนนแตละขั้นอยูในชวง 3 – 5 คะแนน 
   3. การเชื่อมโยงมโนทัศนระหวางกลุม หรือใชคําที่กํากบัการเชื่อมโยงไดถูกตอง
แสดงวา ผูเรียนสามารถคิดไดอยางซับซอนมากขึ้น จึงควรกําหนดคะแนนการเชื่อมโยง ระหวางกลุม
มโนทัศน 
  นาตยา ปลันธนานนท (2542: 13 – 14) กลาววา เม่ือเราทราบวา คนเราจะเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆ ไดอยางไร เราก็สามารถนําหลักความรูนี้มาทําใหทราบวา บุคคลนั้น
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม และความคิดรวบยอดของเขาถูกตองหรือไม ผูที่สามารถ
สรุป อธบิาย สิ่งใดๆ ไดจากความรู ความเขาใจของเขา เปนภาษาคาํพูดของตวัของเขาเอง มิใชทองจํา
นิยาม คําจํากัดความ จากผูรูใดๆ นั่นแสดงวา บุคคลนั้นเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งแลว 
 สรุปไดวา การทดสอบวา ผูเรียนเกิดการคิดเชิงมโนทัศนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไมนั้น สามารถ
ใชผังมโนทัศนมาทดสอบได โดยใหผูเรียนเขียนมโนทัศนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู ออกมาในรูปของผัง
มโนทัศนโดยใชภาษาของผูเรียนเอง และใชเกณฑการตรวจสอบการคิดเชิงมโนทัศนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
ตรวจความถกูตองของผังมโนทัศนดังกลาว  
 4.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดเชงิมโนทัศน 
  รัชนก บูเอียด (2549: 52 – 53) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเขาใจ ความหมาย
ของศัพท อัตราความเร็วในการอานและความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดกับความสามารถ
ในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 จังหวัดสงขลา พบวา ผลจากการศึกษาคนควา 
พบวา ความเขาใจความหมายของศัพท อัตราความเร็วในการอานความสามารถในการสรางความคิด
รวบยอด มีความสมัพันธกบัความสามารถในการอานภาษาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
มีคาน้ําหนักทีส่ามารถพยากรณความสามารถในการอานภาษาไทย อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
มีอํานาจในการพยากรณรอยละ 50.70  
  เชษฐา แซเต็ง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการคิดเชิงมโนทัศนในวิชาเคมีของนักเรียนชวง
ชั้นที ่4 ที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต
วิชาเคมี เร่ืองไฟฟาเคมี มีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนอยูในเกณฑดีถึงดีมาก 
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  สมร ยาสาร (2536: 55 – 56) ไดศึกษาเรือ่งผลของการสอนภาษาไทยโดยใชกระบวนการ
สรางความคิดรวบยอดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษา
พบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนกลุมทีไ่ดรับการสอนโดยใชกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมตามคูมือการสอนภาษาไทยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชกระบวนการสรางความคิด
รวบยอดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมตามคูมือการสอน
ภาษาไทย 
  ออสโซเบล (อัชฌา ชื่นบุญ.  2544: 34; อางอิงจาก Ausubel.  1986: 170) ที่อางถึงผล
การศึกษาของ ดอยช (Deutsch) ซึ่งศึกษาในป 1937 และของ ฮอฟแมน (Holfman) ที่ศึกษา ในป 1955 
พบวา ความสัมพันธระหวางคะแนนการสรางความคิดรวบยอด และคะแนนความเขาใจคําศัพท หรือ
คะแนนความสามารถทางภาษา (Verbal Intelligence) สูงกวาความสัมพันธระหวางคะแนนการสราง
ความคิดรวบยอดกับคะแนนความสามารถที่ไมใชภาษา (Nonverbal Intelligence) 
  คารเตอร (Carter.  1985: 647 – A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบนกัเรียนที่เรียน โดย 
วิธีการสอน อานแบบ 5 ขั้น และนกัเรยีนที่เรียนโดยใชเทคนคิโยงความสัมพันธความหมายกบันักเรียน
ที่มีความผิดปกติทางรางกายที่เรียนอยูในระดับ 3, 4, และ 5 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุม
ที่เรียนโดยการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายสูงกวากลุมที่เรียนดวยการอานแบบ 5 ขั้น อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ลอนคาริค (Loncaric.  1986: 2006 – A) ไดศึกษาผลการใชผังมโนทศันในการเรียน
วิชาสังคมศึกษาที่มีตอมโนทัศนทางสังคม โดยกลุมทดลองและกลุมควบคุมแบงนักเรียนเปน 3 กลุม 
คือ กลุมที่มีความสามารถในการอานระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่าํ โดยใชแบบทดสอบ Gates-Mac 
Genetics Reading Test ซึ่งกลุมทดลองจะไดรบัการสอนใหสรางผังมโนทศันกอนเรียนวชิาสงัคม สวน
กลุมควบคุมไมไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา คะแนนจากแบบทดสอบของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอานระดับสูง ระดับกลางและระดับต่ํา 
  โบโดลัส (Bodolus.  1987: 3387 – A) ไดศึกษายุทธวิธกีารใชผังมโนทัศนเพ่ือชวยใหเกิด 
การเรียนรู อยางมีความหมายของนักเรียนเกรด 9 ในวิชาวิทยาศาสตร ในดานการเรียนรู และ 
การเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยแบงกลุมตวัอยางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที ่ 1 ไดรับการสอน โดยใช 
ผังมโนทัศน กลุมที่ 2 ไดรับการสอนแบบปกติ และกลุมที่ 3 ไมไดรับการสอนแบบปกติและไมไดใช 
ผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติและไมได
ใชผังมโนทศัน ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติมีคะแนน
สูงกวากลุมที่ไมไดรับการสอนแบบปกติและไมไดใชผังมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีคะแนนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติเพียงเล็กนอย 
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  เฮนซ-ฟราย และ โนแวค (Heinze-Fry; & Novak.  1990) ไดวิจัยพบวา การเรียนการสอน
โดยใชผังมโนทัศนประกอบการสอนแบบมีเง่ือนไข มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติ 
  เบรนแนน (Brennan.  1996: 1965 – A) ไดศึกษาผลของการใชผังมโนทัศนที่มีตอการสอน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล โดยสํารวจความคิดเห็นครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับ
การฝกสรางผังมโนทัศน ผลการสํารวจพบวา เด็กในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศน
จากครูสามารถรวบรวมขอมูลและเชื่อมโยงความคิดบนแผนผังที่สรางได 
  สเติรม (Sturm.  1996) ไดศึกษาผลของการสรางผังมโนทัศนในการเขียนเรื่องอธิบาย
โดยการสรางผังมโนทัศนดวยมือ และใชคอมพิวเตอรของนักเรียนระดับ 8 ที่ดอยความสามารถทาง 
การเรียนและดวยความสามารถทางการอาน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ดอยความสามารถทางการเรียน
และดอยความสามารถของการอานทั้งกลุมที่สรางผังมโนทัศนดวยมือและใชคอมพิวเตอร มีความสามารถ 
ทางการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2. เน้ือหาในการวิจัย 
  3. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรยีนเซนตโยเซฟคอนเวนต  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 10 หองเรียน รวมจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 400 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมา
โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม ซึ่งไดรับ
การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับและกลุมควบคุม 1 กลุม ซึ่งไดรับการสอนตามคูมือครู  
จํานวนนักเรียน กลุมละ 35 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน   
 

เนื้อหาในการวิจัย   
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีหัวขอ ดังนี้ 
 1. การพิจารณาวรรณกรรม      5   คาบ 
 2. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 7 คาบ 
 3. การเขียนบันทึก        2   คาบ 
 4. การเขียนรายงาน       2   คาบ 
 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
 2. แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
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 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดเชงิมโนทัศน 
 1. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 1 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครือ่งมือชิ้นที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูโดยการออกแบบการเรียนรู
แบบยอนกลบั (Backward Design) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
  1.1 ศึกษาความมุงหมายของหลกัสูตร จุดประสงคของรายวชิาภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 3 จากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน พุทธศักราช 2544 
  1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลกัการ วิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยการออกแบบ
การเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
มีขั้นตอนดังตอไปน้ี  
   ข้ันที่ 1 กําหนดเปาหมายการเรียนรู 
    1. เปนความรูที่ผูเรียนสามารถนําไปใชไดในสถานการณใหมที่หลากหลาย ทั้ง
ในเร่ืองกําหนดหรือเรื่องอ่ืนๆ  
    2. เปนความรูทีเ่ปนหัวใจสําคญัของหนวยทีเ่รียน โดยครูผูสอนจัดกิจรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนกระบวนการและคนพบหลักการ แนวคิดที่สาํคัญนี้ไดดวยตนเอง 
    3. เปนความรูที่อาจจะไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน หรือคอนขางจะเปนนามธรรม
ที่ผูเรียนเขาใจคอนขางยากและมักจะเขาใจผิด แตความรูนี้ เปนหลักการแนวคิดเปนหัวใจของหนวย
การเรียนรู    
    4. เปนความรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงในการศึกษาคนควา 
   ข้ันที่ 2 กําหนดผลงานที่ตองการประเมินที่เปนหลักฐานที่ชัดเจน และยอมรับไดวา 
ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามที่กําหนดไว  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
    1. การทดสอบ (ปรนัย 4 ตัวเลือก  อัตนัย) 
    2. การสังเกตพฤติกรรมหรือการทําโครงงานหรือการประเมินตามสภาพจริง 
   ข้ันที่ 3 กําหนดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนควรออกแบบการจัดการเรียนรูหรือ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
    1. กําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความรู 
และทักษะกระบวนการ ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรูที่กําหนด ที่สอดคลอง
กับขั้นที ่2 ที่กําหนดไว  
    2. กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียน มีความรู (ขอเทจ็จริง 
ความคิดรวบยอด และหลกัการตางๆ) และมีทักษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวย
การเรียนรู   
    3. กําหนดสาระการเรียนรู/เน้ือหาสาระที่ใชเปนสื่อ ในการจัดการเรียนรู วิธีการ 
ชี้แนะ (Coaching) และกําหนดวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหผูเรียนมีความรู  
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และทักษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหนวยการเรียนรู    
    4. กําหนดสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม ที่จะทําใหผูเรียนพฒันา
ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรู 
  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward 
Design) จํานวน 4 แผน รวม 16 คาบ 
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1 
   1. นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง ความสอดคลองของกิจกรรม เน้ือหา และการประเมินผล แลวนําแผนมาแกไขปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวไปเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาขอบกพรองแลวนําไปแกไขปรับปรุงปญหาที่พบ 
   3. นําแผนการจัดการเรียนรูมาหาคาประสทิธิภาพ โดยใชสูตร E1/E2 ตามเกณฑ 
80/80 ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องมือชิ้นที่ 1 คือ 81.92/84.56 
   4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพแลว ไปใชกับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 35 คน ตอไป 
 2. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 2 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี 
  2.1 ศึกษาความมุงหมายของหลกัสูตร จุดประสงคของรายวชิาภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 3 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน พุทธศักราช 2544 
  2.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
ตามรูปแบบการสรางแผนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือเปนแนวทางใน 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี  
   2.2.1 ขั้นนํา คือ นําเขาสูบทเรียนโดยทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียน  
ครูใชการสนทนาหรืออุปกรณตางๆ เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียน
ตอไป 
   2.2.2 ขั้นสอน แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.2.2.1 แจงตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง เพ่ือบอกใหทราบวาเมื่อเรียนจบ
แลวจะตองมีความรูความสามารถในดานใดบาง 
    2.2.2.2 ทบทวนความรูเดิม เปนการทบทวนเรื่องที่เรียนไปแลวเพ่ือเปนการปูพ้ืน 
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ความรูสําหรบัการเรียนในบทเรียนใหม ดวยการสนทนา ซักถาม อภิปราย แลวโยงเขาสูเน้ือหาใหม 
    2.2.2.3 เสนอเนื้อหาใหม เปนการอภิปรายเนื้อหา และใชสื่ออุปกรณตางๆ มา 
ประกอบการสอน เชน ใบความรู บัตรคาํ แถบบันทึกเสียง รูปภาพ เกม เปนตน 
    2.2.2.4 ใหแนวทางในการเรียนรู  เพ่ือชี้แนวทางการฝกทักษะดานตางๆ ดวย 
การใหตัวอยาง การใชคําถามเพื่อเปนการกระตุนการใชความคิด โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสมรรถภาพของผูเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามตวัชีว้ัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    2.2.2.5 การฝกปฏิบัติ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง หรือแสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   2.2.3 ขั้นสรุป คือ นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องที่เรียน พรอม
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
   2.2.4 ขั้นประเมินผล วัดหรือประเมินผลพฤตกิรรมที่นักเรียนไดกระทาํนั้นบรรลตุาม
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรยีนเพียงใด โดยครูสังเกต ตรวจรายงาน การอภิปราย การตอบ
คําถาม เปนตน 
  2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู จํานวน 4 แผน รวม 16 คาบ 
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 2 
   1. นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรยีนรู 
ที่คาดหวัง ความสอดคลองของกิจกรรม เน้ือหา และการประเมินผล แลวนําแผนมาแกไขปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวไปเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาขอบกพรองแลวนําไปแกไขปรับปรุงปญหาที่พบ 
   3. นําแผนการจัดการเรียนรูมาหาคาประสทิธิภาพ โดยใชสูตร E1/E2 ตามเกณฑ 
80/80 ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องมือชิ้นที่ 2 คือ 80.92 / 82.78 
   4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพแลว ไปใชกบันักเรียน ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 35 คน ตอไป 
 3. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 3 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
ภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
  3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 
  3.2 ศึกษาผลการเรียนรูและเน้ือหาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง พระอภัยมณี  
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ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ การพิจารณาวรรณกรรม การเขียนรายงาน และการเขียนบันทึก  
  3.3 ดําเนินสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แบบปรนัย ชนิด 
4 ตัวเลือก โดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละผลการเรียนรูตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 3 
   1. นําแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่สราง
ขึ้นเอง จํานวน 50 ขอ เสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบสํานวนภาษา ความสอดคลองและกรอบแนวคิด ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เกณฑการให
คะแนน เพ่ือนําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
    ให +1 = แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 
    ให 0 = ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 
    ให -1 = แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 
    นําคะแนนการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดย 
ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 – 1.0 แลวนํามาปรบัปรงุแกไขแบบทดสอบ 
ซึ่งขอสอบที่ผูวิจัยเลือกมาใชมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.67 – 1.0  
   2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ปรับปรุงแกไขแลว 
ไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรยีนเซนตโยเซฟคอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนําผลสอบปรนัยมาวิเคราะหและตรวจคะแนนเปนรายขอ 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จากนั้นนํามา
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชสัดสวน 27% ของ จุง เตห ฟาน 
แบงนักเรียนออกเปนกลุมเกงและกลุมออน แลวคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 
และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป แลวคัดเลือกออกมาจํานวน 30 ขอ ซึ่ง คาความยากงายของ
แบบทดสอบฉบับนี้ คือ 0.27 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบฉบับน้ี คือ 0.20 – 0.73  
   3. นําแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย ไป
ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน 
(Kuder-Richardson) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 168) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.87 
   4. นําแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ผาน
การปรับปรุงใหมีประสทิธภิาพแลว ไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรยีนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน ตอไป 
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 4. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 4 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน    
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
  4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน จากเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 
  4.2 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน แบบปรนัย ชนิด 
4 ตัวเลือก โดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละผลการเรียนรูตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 4 
   1. นําแบบทดสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน ที่สรางขึ้นเอง 
จํานวน 30 ขอ เสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
สํานวนภาษา ความสอดคลองและกรอบแนวคิด ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เกณฑการใหคะแนน เพ่ือ
นําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
    ให +1 = แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน 
    ให  0 = ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน 
    ให -1 = แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับการวัดความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน 
    นําคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดย
ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 – 1.0 แลวนํามาปรบัปรงุแกไขแบบทดสอบ 
ซึ่งขอสอบที่ผูวิจัยเลือกมาใชมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.67 – 1.0 
   2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนที่ปรับปรุงแกไขแลว ไป 
ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน จากนั้น นําผลสอบปรนัยมาวิเคราะห และ
ตรวจคะแนนเปนรายขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให  
0 คะแนน จากนั้น นํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชสัดสวน   
27% ของ จุง เตห ฟาน แบงนักเรียนออกเปนกลุมเกงและกลุมออน แลวคัดเลือกขอสอบที่มี  
ความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป แลวคัดเลือกออกมา
จํานวน 20 ขอ ซึ่งคาความยากงายของแบบทดสอบฉบับนี้ คือ 0.37 – 0.63  และคาอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบฉบับนี้ คือ 0.20 – 0.72 
   3. นําแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน ไปทดลอง
กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ 
ไมใชกลุมตวัอยาง แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-
Richardson) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 168) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.75 
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   4. นําแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนที่ผาน
การปรับปรุงใหมีประสทิธภิาพแลว ไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรยีนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน ตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบแผนการทดลอง   
  การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experiment Research) โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2536: 216) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังน้ี 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

ER T1 X T2 
CR T1 ~ X T2 

    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
  E  แทน กลุมทดลอง 
  C  แทน กลุมควบคุม 
  R  แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
  X   แทน  การจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 
      (Backward Design) 
  ~X  แทน การสอนตามคูมือครู 
  T1  แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 
  T2   แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 
 2. วิธีดําเนินการทดลอง 
  2.1 สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
มาจํานวน 2 หองเรียน จากจํานวน 10 หองเรียน จํานวนนักเรียน 400 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 
แลวนํามาจับฉลากแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1  
  2.2 กลุมทดลองและกลุมควบคมุ ทําการทดสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 
ใชเวลา 1 คาบๆ ละ 50 นาที 
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  2.3 ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้ง 2 กลุม โดยแบงเปน 
   2.3.1 กลุมทดลอง ที่สอนโดยใชกระบวนการการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 
(Backward Design) 
   2.3.2 กลุมควบคุม ที่สอนโดยใชคูมือครู 
    ทั้ง 2 กลุมใชระยะเวลาในการทดลองเทากนั คือ 16 คาบ  
  2.4 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูวจัิย จึงทําการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน ใชเวลา 1 คาบๆ ละ 50 นาที ชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 
โดยใชเวลา 1 คาบๆ ละ 50 นาที 
  2.5 รวบรวมและวเิคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชวธิี 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t–test Independent Samples 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิตแิบบ t-test Dependent Samples 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศว และ อังคณา 
สายยศ.  2538: 73) 
 

   X  =  
n
X∑  

   เม่ือ  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
  1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) โดยใชสตูร (ชูศรี 
วงศรตันะ.  2549: 106) 
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   S.D. = 
( )

( )1

22

−

− ∑∑
nn

XXn
 

 
   เม่ือ  S.D.    แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
     ( )2∑ X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     ∑ 2X      แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     n      แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
 2. สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
  2.1 หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิเชิงมโนทศัน โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ
กับจุดประสงคการเรียนรู (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539: 249) ดังนี้ 
 

   IOC = 
n
R∑  

 
   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
         การเรียนรู 
     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
       n  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 การหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน โดยใชเทคนิค 
27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 63) โดยใชสูตร ดังนี้ 
 
 
 
   2.2.1 คาความยาก 

 

    
n
RP =  

 
    เม่ือ  P  แทน คาความยากงาย 

      R  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถกู 
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      n  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
   2.2.2 คาอํานาจจําแนก 
 

    

2
n

RR
r LU −
=

 
 
    เม่ือ  r   แทน คาอํานาจจําแนก 

      UR   แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
      LR   แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
      n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

 
  2.3 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสตูร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
(Kuder Richardson) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 168) 
 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
nr  

 
   เม่ือ  ttr  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

     n  แทน จํานวนขอ 
     p  แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
     q  แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ 
     2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
  2.4 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรู
แบบยอนกลบั (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู โดยใชสูตร E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  2547: 125 – 126) 
 

   E1  =  100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

A
n
X

 

 

   E2  =  100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

B
n
F
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   เม่ือ  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละจากการตอบ 
         แบบฝก 
     E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการทํา 
         แบบทดสอบ 
     ∑ X  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากแบบฝกหัด 
     ∑F  แทน คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบหลังฝก 
     n  แทน จํานวนผูเรียน 
     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
     B  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
 
 3. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 สถิตเิพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 กบัขอ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test แบบ Independent Samples (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 100 – 103) มีสูตร ดังนี้ 
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   เม่ือ   t  แทน  คาที่ใชพิจารณาแจกแจงแบบท ี

1X  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2X  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 

2n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 
2
1S  แทน  ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที ่1 
2
2S  แทน  ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที ่2 

 
  3.2 สถิติเพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2, 3, 5 และ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบกระบวนการแกปญหาและการสอนตามคูมือคร ูโดยใชสตูร t – test 
แบบ Dependent Samples (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 104) 
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   t = 
( )
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   เม่ือ   t  แทน คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
      D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียน 
         และหลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรู 
         แบบยอนกลับ (Backward Design) และการสอนตามคูมือครู 
 
     ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบ 
         กอนเรียนและทดสอบหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ 
         การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)  
         และการสอนตามคูมือครู 
      n  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n   แทน  จํานวนนักเรียน 
 X   แทน  คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 
 S.D.  แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 2∑D  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 t   แทน  คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

โดยวิธีการทางสถิต ิt – test แบบ Independent Samples ไดผลดัง ตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n X  S.D. t 
     

กลุมทดลอง 35 21.40 3.49 
กลุมควบคุม 35 17.85 3.31 

4.35* 

     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา กลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 
(Backward Design) กับกลุมควบคุมซ่ึงไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
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 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) กอนและหลังเรยีน โดยวธิีการ

ทางสถิติแบบ t-test Dependent Samples ไดผล ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบ 
     ยอนกลับ (Backward Design)   
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  
2∑D  t 

       

กอนการทดสอบ 35 16.23 2.98 
หลังการทดสอบ 35 21.40 3.49 

181 3276 9.21* 

       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ
(Backward Design) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 
 
 3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู กอนและหลังเรียนโดยวิธีการทางสถิต ิ t-test Dependent Samples ไดผล ดัง
ตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยการสอนตามคูมือครู 
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  
2∑D  t 

       

กอนการทดสอบ 35 15.35 3.06 

หลังการทดสอบ 35 17.85 3.31 
83 6889 9.91* 

       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 4 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอน
และหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 4. การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู โดย 

วิธีการทางสถติ ิt – test แบบ Independent Group ในรปู Difference Score ไดผล ดังตาราง 5 

 

ตาราง 5 เปรยีบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุม 
     ควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n X  S.D. t 
     

กลุมทดลอง 35 13.45 1.40 
กลุมควบคุม 35 11.57 1.42 

5.59* 

     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา กลุมทดลอง ซึ่งไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 
(Backward Design) กับกลุมควบคุมซ่ึงไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 5. การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) กอนและหลังเรยีน โดยวธิีการ

ทางสถิติแบบ t-test Dependent Samples ไดผล ดังตาราง 
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนกอนและหลังเรียน โดยการออกแบบ 
     การเรียนรูแบบยอนกลบั(Backward Design)   
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  
2∑D  t 

       

กอนการทดสอบ 35 9.63 1.66 

หลังการทดสอบ 35 13.45 1.40 
134 17956 12.89* 

       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 6 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ
(Backward Design) มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทศันกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 6. การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูกอนและหลังเรียนโดยวิธีการทางสถิต ิ t-test Dependent Samples ไดผลดัง
ตาราง 7 

 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนกอนและหลังเรียนโดยการสอนตามคูมือครู 
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  
2∑D  t 

       

กอนการทดสอบ 35 9.77 1.35 

หลังการทดสอบ 35 11.57 1.42 
63 3969 6.49* 

       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน
กอนและลังเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบ
ยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้  

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) กอนและหลังเรียน 

 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่

ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังเรยีน 

 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กอนและหลังเรียน 

 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครู กอนและหลังเรียน 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กอนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน

ตามคูมือครู กอนและหลังเรียนแตกตางกัน 
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 4. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน  

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน 

 5. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ(Backward Design) กอนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 6. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน

ตามคูมือครู กอนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ 

คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 10 หองเรียน รวม

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ

คอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมา

โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม ซึ่งไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) และกลุมควบคุม 1 กลุม ซึ่ง

ไดรับการสอนตามคูมือครู จํานวนนักเรียนกลุมละ 35 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน   

 

เนื้อหาในการวิจัย   

 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

 1. การพิจารณาวรรณกรรม      5   คาบ 

 2. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 7 คาบ 

 3. การเขียนบันทึก        2   คาบ 

 4. การเขียนรายงาน       2   คาบ 

 

 

 

 



 60 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)
ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องมือชิ้นที่ 1 คือ 81.92 / 84.56 แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ซึ่ง
ประสิทธิภาพของเครื่องมือชิ้นที่ 2  คือ 80.92 / 82.78 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ขอสอบที่ผูวิจัยเลือกมาใช มีคา
ความสอดคลองตองแต 0.67 – 1.0 มีคาความยากงายระหวาง 0.27 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 
0.20 – 0.73 และคาความเชื่อม่ัน 0.87 
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดเชงิมโนทัศน ขอสอบที่ผูวิจัยเลือกมาใช มีคา
ความสอดคลองตองแต 0.67 – 1.0 มีคาความยากงายระหวาง 0.37 – 0.63 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 
0.20 – 0.72 และคาความเชื่อม่ัน 0.75 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
มาจํานวน 2 หองเรียน จากจํานวน 10 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 400 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 
แลวนํามาจับฉลากแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม 
 2. กลุมทดลองและกลุมควบคุมทําการทดสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน ใชเวลา 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที 
 3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้ง 2 กลุม โดยแบงเปน 
  3.1 กลุมทดลองที่สอนโดยใชกระบวนการการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) 
  3.2 กลุมควบคุม ที่สอนโดยใชคูมือครู 
   ทั้ง 2 กลุมใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน คือ 16 คาบ  

 4. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรยีนรูแลว ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ 
หลังเรียน โดยใชแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศน ใชเวลา 1 คาบๆ ละ 50 นาที ชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนการทดลอง โดยใชเวลา 
1 คาบๆ ละ 50 นาที 
 5. รวบรวมและวเิคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธสีรปุและ
อภิปรายผลการทดลอง 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) สรุปผลได ดังน้ี  
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
กับกลุมควบคุม ซึ่งไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
กับกลุมควบคุมซ่ึงไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)  
มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6. นักเรียนที่ไดรบัการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนรกอนและหลัง
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการสอนตามคูมือครู อภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือ
ครูพบวา ผูเรยีนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับกับการสอนตามคูมือครู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
เน่ืองจากการสอนโดยการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เปนกระบวนการ
การจัดการเรียนเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความความรูและความเขาใจที่คงทน โดยผูสอนจะเปนผู
กําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการและกําหนดความเขาใจที่คงทนใหกับผูเรียนและวางแผนวิธกีารจัด 
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรยีนเกิดความเขาใจที่คงทน เปนความรูฝงแนน จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรยีนรู
แบบยอนกลบั (Backward Design) เปนการจัดกิจกรรมที่ผูสอนจะตองคํานึงวาจะสอนอะไรและตองการ 
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อะไรบางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากเนื้อหาที่สอน ตลอดจนวางแผนการเรียนรูนั้น เพ่ือใหบรรล ุกระบวนการ
ที่ผูเสนอนั้นตองการ และสอดคลองกับการศึกษาคนควาของ ชยาพร กระตายทอง (2552: บทคัดยอ)  
ไดพัฒนารายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมแบบอิงมาตรฐานดวยกระบวนการออกแบบยอนกลับ เพ่ือเสรมิสราง
การวิเคราะหและการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
ทุกคนมีระดับความสามารถการวิเคราะหและการอานเชิงวิเคราะหหลงัเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย
สูงกวากอนเรียน เบญจลักษ พงศพัชรศักดิ์ (2553: 76) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ 
Backward Design ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
Backward Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2. ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กอนและหลังเรียน 

  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอน โดยการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กอนและหลังเรียน
พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 เน่ืองจากการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
เปนกระบวนการการจัดการเรียนเรยีนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความความรูและความเขาใจทีค่งทน โดย
ผูสอนจะเปนผูกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการ และกําหนดความเขาใจที่คงทนใหกับผูเรียน และ
วางแผนวิธีการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน เปนความรูฝงแนนโดยลําดับแรก
ผูสอนจัดเตรียมอุปกรณการสอน บทเรียน แบบฝกหัดใหพรอม เพ่ือเกิดการสอนที่ดี และใชวธิีสอนตรง  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน จึงทําใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานและไดศึกษาคนควาดวยตนเองจนสามารถคิดเปนและแกปญหาได 
 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครูกอนและหลังเรียน 

  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบปกติกอนและหลัง
การทดลองพบวามีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 เปนผลเนื่องมาจากวิธีการสอนตามปกตินั้น มีขอแตกตางจากการสอน
แบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) คือ กิจกรรมการเรียนดวยการสอน
แบบปกติมีอิสระกวาไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑใดๆ ในระหวางเรียนนักเรียนเกิดความสบายใจตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่ครูแนะนํากอนการสอน ในการสอนนักเรียนและครูอภิปรายเนื้อหารวมกัน
และนักเรียนแยกทํากิจกรรมกลุมบาง รายบุคคลบาง ตามคําสั่งครูบาง นักเรียนและครูอภิปราย เพ่ือ
สรุปบทเรียน กอนการประเมินผลแลวยกยองนักเรียนที่ทําคะแนนสูง ดังน้ัน นักเรียนจึงมีแรงจูงใจใน
การเรียน สวนนักเรียนที่ไมผานการประเมินครูจะทําการซอมเสริมเปนรายบุคคลตามจุดบกพรองและ
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จากแบบฝกหัดที่ครูเตรียมไวไดลําดับจากความยากงาย กอนการฝกปฏิบัติครูจะทบทวน และสรุปเนื้อหา
กอนใหนักเรียนฝกทําตาม จนเกิดความชํานาญ 
 4. ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน

โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับการสอนตามคูมือครู 

  จากการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กับ 
การสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับกับการสอน
ตามคูมือครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 4 เนื่องจากการสอนแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design)  
เปนการเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในการคิดไดอยางหลากหลาย สามารถจัดลําดับความคิด
ไดอยางเปนขัน้ตอนทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด เพ่ือนําไปสูการคิดเชิงมโนทศัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดนํากระบวนการคิดเชิงมโนทัศนทางสังคม (Social Concepts) เชน เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
บุคคล ชุมนุมชน ประชาธิปไตย ศีลธรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย เปนตน และความคิด
เชิงมโนทัศนทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Concepts) มีความสัมพันธกับความคดิรวบยอดเกีย่วกับ
ความขบขัน ซึ่งความคิดรวบยอดทั้ง 2 อยางนี้ ขึ้นอยูกับความคิดรวบยอดทางสังคม ตัวอยางของ
ความคิดรวบยอดชนิดนี้ เชน สุนทรียภาพในภาพเขียน รูปภาพ ดนตรี เปนตน มาใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติโดยเลือกเนื้อหาจากบทเรียน 
 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) กอนและหลังเรียน 

  จากการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ 

ไดรับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) กอนและหลังเรียน พบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 5 เนื่องจากการสอนแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) เปนการเนน

ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในการคิดไดอยางหลากหลาย สามารถจัดลําดับความคิดไดอยางเปน

ขั้นตอนทาํใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด เม่ือนักเรียนไดฝกคิดและสรปุดวยตนเองบอยครั้ง ก็ทําใหนกัเรียน

มีความเขาใจในเรื่องตางๆ ไดดีขึ้น และมีความคิดที่เฉียบแหลมมากขึ้น 

 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครูกอนเรียนและหลังเรียน 

  จากการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

ไดรับการสอนตามคูมือครู ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที ่ 6 เปนผลเนื่องมาจาก
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วิธีการสอนตามปกตินั้น มีขอแตกตางจาการสอนแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 

Design) คือ กิจกรรมการเรียนดวยการสอนแบบปกติมีอิสระกวาไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑใดๆ ใน

ระหวางเรียนนักเรียนเกิดความสบายใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในการสอนนักเรียนและครูอภิปราย

เน้ือหารวมกันและนักเรียนแยกทํากิจกรรมกลุมบาง รายบุคคลบาง ตามคําสั่งครูบาง นักเรียนและครู

อภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน จึงทําใหนักเรียน มีความสามารถในการคดิเชิงมโนทัศนที่ดีกวากอนเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยตอไป ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ผูสอนภาษาไทยควรนําวิธกีารออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยในระดับที่แตกตางกัน 
  1.2 ในการเรียนการสอนผูสอน ควรเนนใหผูเรียนสรางความคิดเชิงมโนทัศนดวยตนเอง  
เพราะเทาที่ผานมาครูไมไดสอนใหผูเรียนคดิเชิงมโนทัศน แตเม่ือใชการสอนโดยการออกแบบการเรยีนรู
แบบยอนกลับแลว ผูเรียนสามารถสรางความคิดเชิงมโนทัศนไดดวยตนเอง 
  1.3 การสอนโดยการออกแบบเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) หากทําได
อยางตอเนื่องก็จะชวยใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคิดเชิงมโนทศันของนักเรียน
ดียิ่งขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับความสามารถในการคิดวิเคราะห   
  2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการคิดแกปญหา   
  2.3 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการคิดเชิงอนาคต    
  2.4 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการคิดเชิงสรางสรรค    
  2.5 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับความคงทนในการเรียนวิชาภาษาไทย  
  2.6 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับความสนใจตอวิชาภาษาไทย   
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  2.7 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับความรับผิดชอบและเจตคติตอวิชาภาษาไทย 
  2.8 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 
Design) กับการมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 
  2.9 ควรศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยการสอนแบบการออกแบบการเรียนรูแบบ
ยอนกลับ (Backward Design) กับนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยที่แตกตางกัน
วา จะมีผลเปนอยางไรและนําไปใชกับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ 
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รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบ แนะนํา และแกไขเครื่องมือทําปริญญานิพนธ 
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ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท    ผูชวยศาสตราจารย 
           โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
           ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
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 แผนการจัดการเรียนรู 
โดยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 

กลุมสาระการเรียนรู.........ภาษาไทย.................................    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. 
รหัสวิชา.....ท 33101..................            ชื่อรายวิชา.........   ภาษาไทย 
หนวยใหญ / หัวขอเรื่อง พระอภัยมณ ีตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ   
หนวยยอย / หัวขอเรื่อง การฟง อานออกเสียง และจับใจความสาํคัญ. จํานวนคาบ 7 คาบ 

 

1. ขั้นกําหนดเปาหมายการเรียนรู 
 1.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ท 1.1.1  อานเรื่องตางๆ ไดเร็วยิ่งขึ้น โดยใชบริบทในการอาน อธิบายความหมายของ 
ถอยคํา สํานวน โวหาร และจับใจความ เรือ่งที่อานพรอมนําไปใชไดอยางถูกตอง   
  ท 1.1.2  แสดงความคิดเห็นวิเคราะห วิจารณและประเมินคาเรื่องอานไดอยางมีเหตุผล   
  ท 1.1.3  อานออกเสียงรอยแกวรอยกรองไดอยางไพเราะ ถูกตองตามฉันทลกัษณ ทั้ง
ทองจําคําประพันธ พรอมนําไปใชไดอยางมีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน 
 1.2 ความเขาใจที่คงทน 
 
ความเขาใจที่คงทน 
    พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ เปนเรื่องราว
หลังจากที่พระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไป
และอยูดวยกนัจนมีลูกชายชื่อวา “สินสมุทร” วันหน่ึง
สินสมุทรหนีออกไปจากถ้ําและจับเงือกเขามา เงือก
ชวยใหพระอภัยมณีหนีจากนางผีเสื้อสมุทร  สิน
สมุทรจึงขอตามมาดวย  เม่ือนางผีเสื้อรูวาทั้งสอง
หนีมาก็ออกติดตาม  จนกระทั้งมาถึงเกาะแกว
พิสดาร นอกจากนี้นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี
ยังใหคุณคากบัผูอานทั้งคณุคาดานสติปญญา  และ
คุณคาดานอารมณ  รวมทั้งผูอานยังสามารถนํา
ขอคิดหรือคตธิรรมที่ไดจากเรื่องไปใชใหเกิด
ประโยชนในชวีิตประจําวันได 

คําถามสําคัญ 
    1.  นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน  
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ มีใจความสําคญั
อยางไร 
    2. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี  ตอน  
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ มีคุณคาในดานตางๆ 
อยางไร 
    3. การอานนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี  
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อมีประโยชนตอ
ชีวติประจําวันของนักเรียนอยางไร 
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 1.3 สาระการเรียนรู 
 

นักเรียนจะตองรู... 
    1. ประวัติผูแตง  ที่มา  จุดมุงหมาย  และลักษณะคาํ
ประพันธ 
    2. เน้ือเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
    3. คุณคาและขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

นักเรียนจะสามารถ... 
    สรุปประวัติผูแตง ที่มา จุดมุงหมาย  
ลักษณะคําประพันธ  ใจความสําคัญ  
คุณคาและขอคิด  
 

 
 1.4 จุดประสงคการเรียนรู 
  1.4.1 อธิบายความหมายของถอยคํา สํานวน โวหาร และจับใจความ แสดงความคิดเห็น  
วิเคราะห และประเมินคาวรรณคดีวรรณกรรมที่มีคุณคาได  
  1.4.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมินคา และเลือกอานวรรณคดีวรรณกรรม
ที่มีคุณคาพรอมนํามาใชในชีวติประจําวันได 
  1.4.3 มีความสามารถอาน คิดวิเคราะหและมีนิสยัรักการอาน   

 

2. กําหนดผลงานที่จะประเมิน 
 

ผลงานที่นักเรียนตองทํา 
    1. ใบงานที่ 1 เรื่อง สันติภาพในประเทศไทย 
    2. ใบงานที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณีนิทานคํากลอนทรงคุณคา 

วิธีการประเมิน 
    1. สังเกต 
    2. การตรวจใบงาน 

 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.1 กิจกรรมการเรียนรู (เขียนกระบวนการและขั้นตอนอยางชัดเจน) 
  คาบ 1 – 2  
   1. นักเรียนศึกษาประวตัิผูแตง ที่มา จุดมุงหมาย เร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อ จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
   2. นักเรียนตอบคําถาม 
    2.1 เพราะเหตใุดสนุทรภูจึงออกบวชในสมัยรชักาลที่ 3 ทั้งทีย่ังอยูในชวงรุงเรือง
ของชีวิต 
    2.2 กลอนบทใดของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทีส่นุทรภู
แกไขตอหนาพระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่ 2 
    2.3 เพราะเหตใุดสุนทรภูจึงไดรับการยกยองใหเปนกวีเอกของโลก 
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    2.4 เพราะเหตใุดนกัเรียนจึงตองศึกษาประวตัิผูแตง ที่มา จุดมุงหมายของวรรณคดี
เรื่องที่เรียน 
   3. นักเรียนสังเกตคําประพันธตางๆ จาก PowerPoint พรอมพิจารณาวาจัดเปน
คําประพันธประเภทใด 
   4. นักเรียนรวมกนัอธิบายลักษณะคําประพันธ  และการสัมผัสของคําประพันธนี้ 
   5. นักเรียนรวมกนัเติมคําประพันธใน PowerPoint โดยนักเรียนรวมกนัพิจารณา
วานักเรียนแตงไดถูกตองตามหลักการแตงคําประพันธหรือไม ซึ่งมีครูคอยชี้แนะ 
  คาบ 4 – 5 
   1. นักเรียนแบงกลุม วางแผนและรวมกันแตงคาํประพันธประเภทกลอนสุภาพ จํานวน 
2 บท ลงในใบงานที่ 1 เรื่อง สันติภาพในประเทศไทย โดยเน้ือหาของคําประพนัธตองเกี่ยวกบัการสราง
สันติภาพใหเกิดขึ้นในประเทศไทย 
   2. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานที่แตง โดยเพื่อนรวมชั้นตรวจสอบวาแตงคํา
ประพันธไดถกูตองหรือไม เพื่อแตละกลุมจะไดนําไปแกไข 
   3. นักเรียนไขผลงานที่เพ่ือนนําเสนอตามคําแนะนํา พรอมนําผลงานกลับไปให
ผูปกครองประเมิน และใหเพ่ือนประเมิน แลวจึงนําสงครูในคาบถัดไป 
  คาบ 4 – 5 
   1. นักเรียนทํากจิกรรมเปดภาพหาคู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตวัละครให
สอดคลองกับเนื้อหา 
   2. นักเรียนศึกษาบทประพันธเรื่อง พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  
จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ และหาคําศัพทยาก พรอมถอดความคําประพันธ 
   3. นักเรียนตอบคาํถามและสังเกตคําประพันธที่มีคุณคาและความเชื่อตาง  ๆปรากฏอยู 
   4.  นักเรียนสรุปสิ่งที่ไดศึกษา  และบันทึกลงในสมุด 
  คาบ 6 – 7  
   1. นักเรียนฟงแนวการอานทาํนองเสนาะเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อจากครู แลวอานทาํนองเสนาะพรอมกัน 
   2. นักเรียนจับคูอานทํานองเสนาะแลวประเมินการอาน 
   3. นักเรียนเลือกบทประพันธทีป่ระทับใจ จํานวน 1 บท พรอมแสดงความคิดเห็น
อยางสมเหตุสมผล  
   4. ตัวแทนนักเรยีนนําเสนอความคิดเห็นเกีย่วกับบทประพันธที่ประทับใจ 
   5. นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด วิเคราะหนิสัยตัวละคร คุณคาและขอคิด ลงใน 
ใบงานที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณีนิทานคํากลอนทรงคุณคา 
   6. นักเรียนตรวจสอบความถูกตอง และสงใบงานที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณีนิทานคํา 
กลอนทรงคุณคา 
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 3.2 สื่อ / แหลงการเรียนรู 
  3.2.1 สื่อการเรียนรู 
   3.2.1.1 หนังสือเรียนชุดวรรณคดีวจัิกษ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อ 
   3.2.1.2 ใบความรู เร่ือง กอนจะมาเปนพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
   3.2.1.3 PowerPoint คุณคาของวรรณคดี 
   3.2.1.4 ใบงานที่ 1 เรื่อง สันติภาพในประเทศไทย 
   3.2.1.5 ใบงานที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณีนิทานคํากลอนทรงคุณคา 
  3.2.2 แหลงการเรียนรู 
   3.2.2.1 อินเทอรเน็ต (www.kruthai40.com) 
   3.2.2.2 หองสมุด  
 3.3 การวัดและการประเมินผล 
 

ผลงานที่แสดงความรูของผูเรียน ระดับคุณภาพของผลงานที่แสดงความรูของผูเรียน 

4 - เน้ือหาถูกตองครบถวนชดัเจน 
- เรียบเรียงเนือ้หาเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาสละสลวยเขาใจงาย 

3 - เน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาถูกตอง พอเขาใจ 

2 - เน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาไมเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาไดถูกตอง พอเขาใจ   

1.  ใบงานที่ 1 เรื่องสันติภาพ 
ในประเทศไทย 

1 - เน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาไมเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณไมถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาไมถูกตองสับสน 
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ผลงานที่แสดงความรูของผูเรียน ระดับคุณภาพของผลงานที่แสดงความรูของผูเรียน 

4 - วิเคราะหเน้ือหาถูกตองครบถวนชัดเจน 
- เรียบเรียงเนือ้หาเปนลําดับ 
- ใชภาษาสละสลวยเขาใจงาย 

3 - วิเคราะหเน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจน
เทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาเปนลําดับ 
- ใชภาษาไดถูกตอง พอเขาใจ 

2 - วิเคราะหเน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจน
เทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาไมเปนลําดับ 
- ใชภาษาไดถูกตอง พอเขาใจ   

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณี
นิทานคํากลอนทรงคุณคา 

 

1 - วิเคราะหเน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจน
เทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาไมเปนลําดับ 
- ใชภาษาไมถูกตองสับสน 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง สันตภิาพในประเทศไทย  

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายชื่อสมาชิก 
1. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................... ชั้น ม.3/ ......... เลขที่ .......... 
2. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................... ชั้น ม.3/ ......... เลขที่ .......... 
3. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................... ชั้น ม.3/ ......... เลขที่ .......... 
4. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................... ชั้น ม.3/ ......... เลขที่ .......... 
5. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................... ชั้น ม.3/ ......... เลขที่ .......... 
6. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................... ชั้น ม.3/ ......... เลขท่ี .......... 
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 คําชี้แจง: ใหนักเรียนแตงกลอนสุภาพจํานวน 2 บท โดยเนื้อหาของคาํประพันธตองเก่ียวกบั
การสรางสันตภิาพใหเกิดขึ้นในประเทศไทย พรอมตกแตงใหสวยงาม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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คะแนนเต็ม เพื่อน ผูปกครอง ครู 
4    

 
 

คะแนน รวม ................+..................+......................=.................... / 3  = ...................... คะแนน 

 
การใหคะแนน 
 

ระดับคุณภาพของผลงานที่แสดงความรูของผูเรียน 

4 

- เน้ือหาถูกตองครบถวนชดัเจน 
- เรียบเรียงเนือ้หาเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาสละสลวยเขาใจงาย 

3 

- เน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาถูกตอง  พอเขาใจ 

2 

- เน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาไมเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาไดถูกตอง  พอเขาใจ   

1 

- เน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเนือ้หาไมเปนลําดับ 
- ฉันทลักษณไมถูกตองตามหลักการแตงกลอนสุภาพ 
- ใชภาษาไมถูกตองสับสน 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง  พระอภัยมณีนิทานคํากลอนทรงคุณคา 

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................................ ชั้น ................... เลขที่ ......... 
 

 
คําชี้แจง: จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 1. จงบอกความคดิรวบยอดหลกั/ใจความสําคญัของนิทานคาํกลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 2. จงวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละครใน เร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
พรอมยกตัวอยางบทประพนัธที่แสดงใหเห็นนิสัยนั้นๆ  
  พระอภัยมณ ี
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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  นางผีเสื้อสมทุร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  สินสมุทร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  เงือก (พอ แม ลูก) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  พระฤๅษ ี
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 3. จงวิเคราะหคุณคาและขอคิดของเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ตาม
หลักเกณฑการวิเคราะหคุณคา 
  3.1 คุณคาทางสติปญญา 
   3.1.1 ความรูเรื่องคติธรรม  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   3.1.2 ความรักและความกตัญ ู 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   3.1.3 สันติภาพ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   3.1.4 ความรูเรื่องทะเล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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  3.2 คุณคาทางอารมณ 
   3.2.1 เสาวรจนีย 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   3.2.2 นารีปราโมทย 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   3.2.3 พิโรธวาทัง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   3.2..4 สัลลาปงคพิไสย 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคุณภาพของผลงานที่แสดงความรูของผูเรียน 

4 
- วิเคราะหเน้ือหาถูกตองครบถวนชัดเจน 
- เรียบเรียงเน้ือหาเปนลําดับ 
- ใชภาษาสละสลวยเขาใจงาย 

3 
- วิเคราะหเน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเน้ือหาเปนลําดับ 
- ใชภาษาไดถูกตอง พอเขาใจ 

2 
- วิเคราะหเน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเน้ือหาไมเปนลําดับ 
- ใชภาษาไดถูกตอง  พอเขาใจ   

1 
- วิเคราะหเน้ือหาถูกตองแตยังไมครบถวนและชัดเจนเทาที่ควร 
- เรียบเรียงเน้ือหาไมเปนลําดับ 
- ใชภาษาไมถูกตองสับสน 
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แบบประเมินกิจกรรมการอานทํานองเสนาะ 
 

เลขที ่ ชื่อ  -  สกุล 
การออกเสียง 

2 คะแนน 
จังหวะ น้ําเสียง 

2 คะแนน 
ลีลา ทาทาง 
1 คะแนน 

รวม      
5 คะแนน 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินกิจกรรมการอานทํานองเสนาะ 
  * การออก ร ล  2 คะแนน 
2 คะแนน อานออกเสียง อักขระคําควบกล้ําและแบงวรรคในการอานถูกตองตามฉันทลัษณ 
1 คะแนน อานออกเสียง อักขระคําควบกล้ําและแบงวรรคในการอานไมถูกตองตามฉันทลษัณ 
 
  * จังหวะ  น้ําเสียง  2 คะแนน 
2 คะแนน น้ําเสียงนาฟง  จังหวะในการทองถูกตองและมีลีลาในการเอื้อนที่ไพเราะ 
1 คะแนน น้ําเสียงนาฟง  จังหวะในการทองไมถูกตองและมีลีลาในการเอื้อนไมคอยถูก 
 
  * ลีลา ทาทาง  1 คะแนน 
1 คะแนน มีบุคลิกทาทาง ความเชื่อม่ันในการอานทํานองเสนาะ 
0.5 คะแนน ไมมีบุคลิกทาทาง ความเชือ่ม่ันในการอานทํานองเสนาะ 
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ภาคผนวก ค 
 
   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา 
   - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
 

 คําช้ีแจง : ขอสอบเปนแบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน ใชเวลาในการทําสอบ 

40 นาที ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาํตอบ โดยเลอืกคําตอบที่ถกูตอง
ที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
1. คําประพันธใดเปนภาพพจนชนิดสัทพจน 
 ก. คิดถึงเธอทุกลมหายใจเขาออก    
 ข. บัดเดี๋ยวดังหงางเหงงวังเวงแวว 
 ค. เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย  
 ง. ทะเลไมเคยหลับไหลใครตอบไดไหมไฉนจึงตื่น 
2. บทเพลงตอไปน้ีปรากฏภาพพจนชนิดใด 
 “แมวาจะไมมีใครมองเห็นเธอ แตวาสําหรับเรานั้น... เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไมเห็น 
แตเม่ือสองมาสะทอน สิ่งที่ซอนเรน ก็เดนชัดขึ้นทันที” 
 ก. อุปมา         
 ข. อุปลักษณ   
 ค. สัญลักษณ        
 ง. บุคคลวตั 
3. ขอความใดเปนภาพพจนชนิดเดียวกับขอความตอไปนี้ 
  “พระแมตอยหอยสังขคือชีวิต   จะชมชิดลูกนีส้ักกี่ครั้ง” 
 ก. ฝนตกใชฝนนวล     พ่ีทอด  ใจนา 
 ข. ยิงรานมันกินมาหลายวัน    อุตสาหใหนองนั้นไดขี่มา 
 ค. ความมือแผรอบกวางสวางหลบ  รอบใจพลบแพพายสลายขวัญ 
 ง. ขอเปนเกือกทองรองบาทา  จนกวาชีวันจะบรรลัย 
4. ประพันธใดเปนภาพพจนชนิดบุคลาธฐิาน 
 ก. คิดถึงใจจะขาด 
 ข. ไพเราะกังวานปานเสียงนกรอง 
 ค. มองซิ... มองทะเล เห็นลมคลื่นเหจูบหิน 
 ง. เธอเปนดินหรือเธอเปนหญาแทจริงมีคากวาใครนิรันดร 
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5. กลวธิีใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปน้ี 
    “ในลักษณนั้นวานาประหลาด เปนเชื้อชาตินกัรบกลั่นกลา 
   เหตุไฉนยอทอรอรา     หรือจะกลาแตเพียงวาท ี
   เห็นแกวแวววบัที่จับจิต    ไยไมคิดอาจเอ้ือมใหถึงที่ 
   เม่ือไมเอ้ือมจะไดอยางไรมี   อันมณีฤๅจะโลดไปถึงมือ 
   อันของสูงแมปองตองจิต    ถาไมคิดปนปายจะไดหรือ 
   มิใชของตลาดที่อาจซื้อ    หรือแยงยื่อถือไดโดยไมยอม 
   มิคิดสอยมัวคอยดอกไมรวง   คงชวดดวงบปุผาชาติสะอาดหอม 
   ดูแตภุมรินเทีย่วบินดอม    จึงไดออมอบกลิ่นสุมาล”ี 
  ก. สัญลักษณ   
  ข. สัทพจน   
  ค. อุปลักษณ   
  ง. ปฏิปุจฉา 
6. คําประพันธใดเปนภาพพจนชนิดสัญลักษณ 
 ก. เธอคือฟา  ฉันคือทะเล 
 ข. ใหเขาลือเสียวาชายนี้ขายเพชร 
 ค. ครานั้นขุนชางไดฟงวา    แคนดังเลือดตาจะหลั่งไหล 
 ง. ฟาขาวดาวเดนดวงสวาง   จันทรกระจางทรงกลดหมดเมฆสิ้น 
7. คําประพันธใดใชภาพพจนชนิดเดียวกับคําประพันธตอไปน้ี 
   “แทบฝงธารทีเ่ราเฝาฝนถึง   เสียงน้ําซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง” 
  ก. นี่ฤาบตุรีพระดาบส      งามหมดหาใครจะเปรียบได 
  ข. มานหมอกคอยคลอยคลี ่   เผยเวทีอันพริ้งเพรา 
  ค. ขุดเผือกมันสูกันมาตามจน    พักรอนผอนปรนมาในปา 
  ง. เธอเปนดินกอนเดียวในดินแดน  แตจะหนกัและจะแนนเต็มแผนดิน 
 
     เสียงไหทุกราษฎรไห    ทุกเรือน 
    อกแผนดินดูเหมือน      จักขว้ํา 
    บเห็นตะวันเดอืน       ดาวมือ  มัวนา 
    แลแหงใดเห็นนํ้า       ยอมน้ําตาคน 
8. คําประพันธขางตน ปรากฏโวหารภาพพจนใด 
 ก. อุปมา   
 ข. อติพจน   
 ค. บุคคลวตั   
 ง. สัญลักษณ 
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  “ความหวังในการเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนสวนใหญในประเทศไทย   
คือ รั้วจามจุรี” 
9. ขอความขางตนปรากฏโวหารภาพพจนใด 
  ก. อุปมา   
  ข. อติพจน   
  ค. บุคคลวตั   
  ง. สัญลักษณ 
10. ขอใดเปนบทประพันธที่ไมมีการเลียนแบบเสียงธรรมชาต ิ
  ก.  ระทึกทันโทนทับฉิ่งฉบัฉิ่ง   ติงทั่วติงติงทัง่ติงติงทัว่ติง  
   เจาพลายงามศรีมาลาไมมาฟง   เพลงก็พรากจากวังบางขุนพรหม 
 
  ข.  ไผซอออเอียดเบียดออด       ลมลอดไลเลีย้วเรียวไผ  
   ออดแอดแอดยอดไกว                แพใบไมน้ําลาํคลอง 
 
  ค.  บางเปนยอดกอดกายตะแกะตะกะ  ตะขรตุะขระเหี้ยนนักเปนหินยอย  
   ขยุกขยิกหยดหยอดเปนยอดยอย   บางแหลมลอยเลื่อมสลับระยับยิบ 
 
  ง.  ตอยตะริดติดตี่เจาพี่เอย   จะละเลยเรรอนไปนอนไหน  
   แออ๋ีออยสรอยฟาสุราลัย   แมนเด็ดไวไดแลวไมรางไมหางเชย 
 
11. ขอใดใหความหมายของคําศัพทไมถูกตอง 
 ก. อนุกูล  แปลวา  ดีใจ    
 ข. ตรีชา  แปลวา  ติเตียน 
 ค.  อารักษ  แปลวา  เทวดา     
 ง. ปรารมภ  แปลวา  หวงใย 
12. คําประพันธใดไมปรากฏคําไวพจนเหมือนในคําประพนัธตอไปน้ี 
    “ ไปกลางยานบานเรือนหามีไม   สมุทรไทซึ้งซกึลึกหนักหนา” 
 ก. คอยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชล 
 ข. ประชุมซอนแฝงชลขึ้นวนเวยีน 
 ค. กระโจมโจนโผนโผชโลทร 
 ง. แมนประสงคสิ่งไรในนท ี
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13. ตัวละครใดในเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เปนแบบอยางในเรื่องการรักษา
สัญญา 
  ก. พระอภัยมณี   
  ข. นางผีเสื้อ   
  ค. สินสมุทร   
  ง. เงือกเฒา 
14. คําประพันธใดปรากฏรสในวรรณคดีแบบสัลลาปงคพิไสย 
 ก. นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง โตดังหนึ่งยุคุนธรขุนไศล 
 ข. มิขออยูสูตายวายชวีิต ไมเห็นจิตนองรกัจะตักษัย 
 ค. ประไพพักตรลักษณล้ําลวนขําคม  ทั้งเน้ือนมนวลเปลงออกเตงทรวง 
 ง. ชางวากลาวราวกับกูไมรูเทา  มาพูดเอาเปรียบผูใหญทําไพลเผล 
15. คําประพันธใดบอกความรูสึกของตัวละคร 
  ก. เที่ยวแลรอบของเขาเงาชะงุม ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหา 
  ข. ขอชีวติพิษฐานตามตํารา  ตองอดปลาอดนอนออนกําลัง 
  ค. สลาตันลั่นพึลกึเสียงครึกครืน้  จนดึกดื่นรีบรุดไมหยุดอยู 
  ง. แลเขมนเห็นไปไวแววแวว อยูโนนแลวลยุตามโครมครามไป 
16. คําประพันธตอไปน้ีจัดเปนโวหารชนิดใด 
   “อันเทวัญน้ันคือมัจจุราช   จะหมายมาดเอาชีวิตรษิยา 
  แลวเสแสรงแกลงทําบีบน้ําตา  อนิจจาใจหายเจียวสายใจ” 
 ก. อุปมา                       
 ข. อุปลักษณ  
 ค. สัญลักษณ                
 ง. บุคคลวตั 
17. คําประพันธตอไปน้ีใหความรูสึกอยางไรกับผูอาน 
   “จะเหลียวซายสายสมุทรสดุสายตาม  จะแลขวาควันคลุมกลุมพโยม 
  จะเหลียวดูสุรยิแสงเขาแฝงเมฆ    ใหวิเวกหวาดองคพระทรงโฉม” 
 ก. หวาดกลัว     
 ข. วิตก  
 ค. อางวางหวาดวั่น     
 ง. เศราโศกรันทด 
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18. เพราะเหตใุดพระโยคีจึงพูดวา  
    “พระโยคีชี้หนาวาอุเหม    ยังโวเววุนวายอีตายโหง  
   เพราะหวงผัวมัวเมาเฝาตะโกรง   วากูโกงมึงก็ตกนรกเอง  
   อีกยักษาตาโตโมโหมาก    รูปก็กากปากก็เปราะไมเหมาะเหม็ง  
   นมสองขางอยางกระโปรงดูโตงเตง  ผัวของเอ็งเขาระอาไมนาชม" 
 ก. โกรธนางผีเสือ้     
 ข. ตองการสั่งสอนนางผีเสื้อ 
 ค. ตองการขับไลนางผีเสื้อ    
 ง. ตองการชวยพระอภัยมณี 
 
     ฝายโยคีมีมนตอยูบนเขา   กับคนเหลาเหลือตายหลายภาษา 
    ทั้งจีนจามพราหมณแขกไทยชวา  วิลันดาฝรั่งพรั่งพรอมกัน” 
19. คําประพันธขางตนปรากฏคุณคาดานสังคมอยางไร 
 ก. ผูคนอาศัยอยูรวมมากมาย  
 ข. ผูคนเชื่อและศรัทธาในตวัพระโยค ี
 ค. มีชาวตางชาตมิาอาศัยอยู 
 ง. มีคนรอดตายจากเรือลมมาอยาศัยอยู 
20. รายงานมีองคประกอบตามขอใด 
 ก. ปก  คํานํา เน้ือเรื่อง  
 ข. สารบัญ  เน้ือเรื่อง เชิงอรรถ 
 ค. สวนหนา เชิงอรรถ สารบัญภาพ  
 ง. สวนหนา สวนเนื้อเรื่อง สวนทาย 
21. ขอใดใชภาษาเหมาะสมที่สดุในการเขียนรายงาน 
 ก. นับตั้งแตระบบทุนนิยม เขามามีบทบาทในภาคอีสาน การผลิตกเ็ปลี่ยนไป เดิมเปนการผลิต 
  เพ่ือบริโภค แตปจจุบันเปลีย่นมาเปนการผลิตเพ่ือจําหนาย 
 ข. หากวากฎเกณฑขอหน่ึงขอใดถูกละเมิดได กฎเกณฑขออ่ืนๆ ก็ยอมมีสิทธที่จะถกูละเมิด  
  ไดเชนกัน 
 ค. ทั่วโลกที่เจริญแลว เขาถือหลักวา ในการขนสงมวลชนนั้นตั้งราคาถูก สะดวก รวดเร็ว  
  และปลอดภัย 
 ง. การแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ นั้นควรที่จะเลือกคนเกงที่มีความรู ความสามารถ 
  สมกับรัฐวิสาหกิจแตละแหง และใหแตงผูทรงคุณวุฒิ หรือเอกชนที่มีความรูความสามารถ 
  มีความสําเร็จในอาชีพธุรกิจอันจะเปนประโยชนตอการบริหารงานมารวมเปนกรรมการ 
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22. ขอใดไมใชหลักการเขียนรายงานทางวิชาการที่ดี  
 ก. มีความตอเนือ่งของเนื้อหา    
 ข. สํานวนภาษาถูกตอง  
 ค. เน้ือหามีลักษณะพิเศษ     
 ง. เน้ือหาอยูในขอบเขตที่กําหนด 
23. การบันทึกที่คดัลอกขอความมาและใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ คือการบันทึกแบบใด  
 ก. บันทึกแบบยอความ     
 ข. บันทึกแบบคดัลอกขอความ  
 ค. บันทึกแบบถอดความ     
 ง. บันทึกแบบเสริมความ 
24. ขอมูลที่มีความสําคัญมากหรือเปนคําคม คําสุภาษิต ควรจดบันทึกแบบใด  
 ก. บันทึกแบบยอความ     
 ข. บันทึกแบบคดัลอกขอความ  
 ค. บันทึกแบบถอดความ     
 ง. บันทึกแบบเสริมความ 
25. ขอใดไมใชหลักในการเลือกเร่ืองในการทํารายงาน  
 ก. ตองเปนเร่ืองที่นาสนใจ     
 ข. มีแหลงขอมูลเพียงพอ  
 ค. มีขอบเขตของเรื่องอยางกวางขวาง   
 ง. เปนเร่ืองที่ผูเขียนถนัด  
26. การเขียนบรรณานุกรมควรลงรายการใดเปนลําดับแรก  
 ก. ชื่อเรื่อง    
 ข. ชื่อผูแตง    
 ค. สานักพิมพ    
 ง. สถานที่พิมพ  
27. ขอใดไมใชหลักของการเขยีนบรรณานุกรม  
 ก. เขียนคําวา “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษ  
 ข. หลังเครื่องหมาย มหัพภาค เวนสองระยะหรือสองตัวอักษร  
 ค. บรรณานุกรมรายการแรก เขียนยอหนาเขามา 7 ตัวอักษร  
 ง. บรรณานุกรมจัดเรียงตามลาดับตัวอักษรของรายการแรก 
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28. เชิงอรรถที่อธบิายความหมายของคํา หรืออธิบายรายละเอียดเพิ่มเตมิเรียกวาเชิงอรรถอะไร  
 ก. เชิงอรรถอางอิง      
 ข. เชิงอรรถโยง  
 ค. เชิงอรรถคัดลอกความ     
 ง. เชิงอรรถเสริมความ 
29. สวนของภาคผนวก คือขอใด  
 ก. การเขียนสรุปรายงานอยางสั้นๆ     
 ข. สวนเพิ่มเติมความรู  
 ค. สรุปขอเสนอแนะขอมูลในรายงาน    
 ง. รายการเอกสารอางอิง  
30. รายงานทางวชิาการ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแกอะไรบาง  
 ก. รายงาน  ภาคนิพนธ  วิทยานิพนธ  
 ข. รายงาน  ปญหาพิเศษ  ภาคนิพนธ  
 ค. ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  ปริญญานิพนธ  
 ง. โครงงาน  รายงาน  ภาคนิพนธ 
 
 
 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

 คําช้ีแจง: ขอสอบเปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน  ใชเวลาในการทําสอบ 

20 นาที ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาํตอบ โดยเลอืกคําตอบที่ถกูตอง
ที่สุดเพียงคําตอบเดียว   

 
 “นักพูดที่เปนที่รูจักกันดีทานหนึ่งไดเริ่มหยุดการสัมมนาของเขา โดยการหยิงแบงค 20 ดอลลาร 
ขึ้นมาในหองที่มีผูเขารวม 200 ทาน แลวเขาก็พูดวา “ใครอยากไดแบงค 20 นี้บาง” มีคนยกมือขึ้น
เปนจํานวนมาก และเขากพู็ดตอวา “ฉันจะใหเงินแบงค 20 นี้ แกหนึ่งในพวกทาน แตครั้งแรกนี้ ฉัน
จะทําอยางนี้” เขาเริ่มที่จะขยําๆ เงินน้ัน แลวเขากถ็ามอกีวา “ใครจะยังตองการมันอีก” ยังคงมีมือที่
ยกขึ้นอีก “ดี” เขาตอบ “แลวถาฉันทําอยางนี้ละ” และเขาก็ทิ้งมันลงที่พ้ืนและเริ่มที่เหยียบย่ํามันดวย
รองเทาของเขา แลวเขาก็เกบ็ขึ้นมา ขณะนี้มันทั้งยับยูยีแ่ละสกปรก “ตอนนี้ใครยังตองการมันอีก” ก็
ยังคงมีคนยกมืออีก “เพ่ือนๆ คุณไดเรียนรูบทเรียนทีมี่คุณคาที่สุดบทหนึ่งแลววา ไมวาฉันจะทําอะไร
กับเงิน คุณก็ยังตองการมัน เพราะวา มันไมไดลดคุณคาในตัวมันลงเลย มันก็ยังคงมีคา 20 ดอลลาร 
อยูนั่นเอง” 
 
1. ขอใดไมใชขอคิดที่ไดจากบทความนี ้
 ก. คนทุกคนมีคณุคาในตวัเอง 
 ข. คาของคนอยูที่ผลของการกระทํา 
 ค. ชีวติคนเราเคยพบเจอเรื่องเลวราย  แตคณุคาในตวัเราก็ไมเคยลดลง 
 ง. อยานําความผิดหวงั เสียใจ  ในอดีตมาตัดสินคุณคาในชีวติปจจุบันและอนาคต 
2. บทความนี้ควรใชชื่อเรื่องใด 
 “ถาเอาธรรมะออกไปแลว  มนุษยจะเลวกวาสัตวเดรัจฉาน มนุษยไมมีธรรมะแลว อันธพาล
เต็มบานเต็มเมือง ไมมีความผาสุกเลย ในโลกสัตวเดรจัฉานไมมีอันธพาลอยางนี้ ไมมีอันธพาลขนาด
ที่วา เอากอนหินมาดักรถยนตใหสะดุดแลวลมคว่ํา แลวก็มาปลนเอาของในรถยนต ถอดเอาเสื้อผา
ของคนในรถเหลือแตกางเกงในนั้น สัตวเดรัจฉานทําไมได”  พุทธทาส 
 ก. ถาโลกไรธรรมะ      
 ข. ธรรมะกับมนษุย 
 ค. ถามนุษยไมมีธรรมะ     
 ง. มนุษยกับสตัวเดรัจฉาน 
 



 99 

3. ขอใดเปนสารสะคัญของเรื่องตอไปน้ี 
 “มนุษยเรยีนภาษาเพราะมีสติปญญา แลวกลับใชภาษานั่นเองในการเรียนรูเพ่ิมพูนสติปญญา
เปนวงจรไมรูจบ เด็กทุกคนจึงตองการการฝกพูดกอนเพ่ือที่จะพาเขาออกสูโลกแหงการเรียนรูตอไป“ 
 ก. ติปญญาเปนสิ่งสําคัญในการเรียนภาษา 
 ข. คนเราจะไมมีสติปญญาเลยหากไมเรียนภาษา 
 ค. คนเราตองพูดไดกอนจึงจะพัฒนาสติปญญาของตนเองได 
 ง. การเพิ่มพูนความรูทางภาษาเปนสิ่งจําเปนสําหรบัมนุษย 
4. ขอใดเปนจุดมุงหมายของขอความตอไปนี้ 
 “ขณะใดเรยีกหาความรกั ขณะน้ันยอมรักใครไมได ผูใดรองขอความรัก แนนักวาเขารักใคร 
ไมเปน ผูที่ไมรองขอความรัก เขาจึงแจกจายความรักของเขาได ผูทีต่องการใหผูอ่ืนนิยมตน เขายอม
ไมเปนตัวของเขาเอง จงชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และสรรพสัตว โดยมิไดหวังความเปนที่รัก ความเปน
ที่รักแทจริง จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้น” 
 ก. เพ่ือใหรูจักแจกจายความรัก         
 ข. เพ่ือใหรูจักรักและชวยเหลือผูอ่ืน 
 ค. เพ่ือรูจักวิธีเรยีกรองความรักจากผูอ่ืน        
 ง. เพ่ือไมใหคาดหวังความเปนที่รักจากผูอ่ืน 
5. “...คนดีทําใหคนอ่ืนดีได หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคม คนอ่ืนก็ดีไปดวย ความเลว
นั้น จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลว มาทําให
คนดีเปนคนเลวยาก สําคญัอยูที่ความเขมแข็งของคนดี...” 
 ขอความขางตนมุงสอนเรือ่งใด 
 ก. สอนใหเปนคนดี     
 ข. สอนใหชวยใหคนอ่ืนเปนคนดี 
 ค. สอใหตอตานความเลว    
 ง. สอนใหกลาหาญในการปฏิเสธความเลว 
6. "...ความคดินัน้เปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทาํ เพราะกิจทีจ่ะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวน
สําเร็จจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร 
หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..." 
 สาระสําคัญของขอความขางตนคืออะไร 
 ก. ควรพูดแตสิ่งที่ทําได    
 ข. ควรคิดพิจารณากอนพูดหรือทํา 
 ค. ควรทําใหสําเร็จกอนพูด    
 ง. ควรหยุดยั้งคาํพูดที่ไมดีกอนพูดออกไป 
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7. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนขอความตอไปน้ี 
   “เขารักจริงใหสูขอกับพอแม  อยาวิ่งแรหลงงามไปตามงาย 
  เขาไมเลี้ยงไลขับจะอับอาย   ตองเปนมายอยูกับบานประจานตน” 
 ก. สอนใหรูจักสํารวม    
 ข. สอนใหรูจักวางตัว 
 ค. สอนใหรูจักคิดกอนทํา    
 ง. สอนใหรักนวลสงวนตัว 
8.    “ความรักเหมอืนโรคา  บันดาลตาใหมืดมน  
   ไมยินและไมยล     อุปสรรคใดใด 
   ความรักเหมือนโคถึก    กําลังคึกผิขังไว  
   ก็โลดจากโคกไป     บ ยอมอยู ณ ที่ขัง 
   ถึงหากจะผูกไว     ก็ดึงไปดวยกําลัง 
   ยิ่งหามก็ยิ่งคลั่ง     บ หวนคิดถึงเจ็บกาย” 
 จากคําประพนัธดังกลาวผูพูดพูดดวยความรูสึกเชนไร 
 ก. เห็นใจ   
 ข. ปลงตก   
 ค. เขาใจ   
 ง. หวงใย 
9.   “อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก  แตลมปากหวานหูมิรูหาย 
  แมเจ็บอ่ืนหม่ืนแสนจะแคลนคลาย   เจ็บจนตายนัน้เพราะเหน็บใหเจ็บใจ” 
 คําประพันธน้ีน้ีมุงเตือนใจเร่ืองใดมากที่สุด 
 ก. อารมณ   
 ข. ความคิด   
 ค. การกระทํา   
 ง. คําพูด 
10. “น้ําขุนไวใน  น้ําใสไวนอก”  คําพังเพยนี้มุงเตือนใจเร่ืองใดมากที่สุด 
 ก. อารมณ   
 ข. ความคิด   
 ค. การกระทํา   
 ง. คําพูด 
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11. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปนี้ 
  “...วตัถปุระสงคของการตั้งโรงเรียน หรือการใหการศกึษาแกเยาวชนของชาติ คือ การใหนักเรียน
มีความสมบูรณไมบกพรองพิการ ทั้งทางรางกาย ทั้งทางความคิดจิตใจและคุณธรรม ใหนักเรียนมีวิชา
ความรูที่ถูกตองแมนยํา พรอมทั้งมีความสามารถที่จะนําความรูความคิดไปปฏบิัต ิ ใชงานไดดวยตนเอง
ไดจริงดวย...” 
 ก. โรงเรยีนสรางขึ้นเพ่ือใหวิชาความรูกับเยาวชน 
 ข. โรงเรียนสราขึน้เพื่อใหเยาวชนนําความรูไปใชในอนาคต 
 ค. โรงเรียนสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาผูบกพรองพิการทางรางกาย 
 ง. โรงเรียนสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาความรูและคณุธรรมใหกับเยาวชน 
12. สํานวน “กงเกวียนกําเกวียน” สะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่องใด 
 ก. ไสยศาสตร   
 ข. พุทธศาสนา   
 ค. นรกสวรรค   
 ง. เคราะหกรรม 
13. คําประพันธนีส้ะทอนความเชื่อเรื่องใด 
   “ถึงบานงิ้วเห็นแตง้ิวละลิว่สงู  ไมมีฝูงสัตวสิงกิ่งพฤกษา 
  ดวยหนามดกรกดาษระดะตา   นึกก็นากลัวหนามขามขามใจ” 
 ก. ไสยศาสตร   
 ข. พุทธศาสนา   
 ค. นรกสวรรค   
 ง. เคราะหกรรม 
14. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปนี้ 
 "การยอมรับวาสื่อมีผลตอคนดูเปนการใหความสําคัญกับสื่อมากเกินไป สื่ออาจมีอิทธิพลตอ 
คนดูก็จริง แตคงไมมากเทาไร การที่สื่อจะไมมีอิทธิพลตอคนดูไดนัน้ คนดูก็ตองพรอมที่จะรับดวย  
หมายความวา คนดูนั่นเองที่เปนผูเลือกวา จะใชสื่อมีอิทธิพลเหนือตนหรือไม" 
 ก. ควรลดบทบาทของสื่อลง    
 ข. สื่อสามารถครอบงําคนดูได 
 ค. อิทธิพลของสือ่ขึ้นอยูกับคนดู    
 ง. คนดูใหความสําคัญแกสื่อมากเกินไป 
 
 
 
 
 



 102 

15. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนขอความตอไปน้ี 
 “...การใหการศึกษานั้น กลาวสั้นๆ โดยความหมายรวบยอด คือการชวยใหบุคคลคนพบวธิี
ดําเนินชีวิตทีถู่กตองเหมาะสมไปสูความเจริญและความสุขตามอัตภาพ ตามนัยนี้ผูสอนมีหนาที่ตองหา
ความรูและวิธกีารดําเนินชีวิต มาใหศิษยไดรูไดทราบ เพ่ือใหสามารถเรียนรูตอไป และดําเนินชีวติตอไป
ไดดวยดี จนบรรลุจุดหมาย...” 
 ก. ชี้ใหเห็นความสําคัญของการศึกษา   
 ข. ผูสอนมีความสําคัญในการเรียน 
 ค. ชี้ใหเห็นความสําคัญของคร ู    
 ง. นักเรียนเปนสวนสําคัญของการศึกษา 
16. ขอใดเปนสาระสําคัญขอความตอไปน้ี 
 "…ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตร และวชิาการตาง  ๆทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และ
ประเทศตางๆ ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ ไมวาใหญ
หรือนอยโดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐานยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง ขาพเจา
จึงเชื่อแนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น จะเปนผลใหโลก มีสันติสุขอันถาวร และ
มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..." 
 ก. ความเจริญกาวหนางทางวทิยาศาสตรและวชิาการตางๆ ทําใหโลกแคบลง 
 ข. ความเจริญกาวหนาของโลกตองพึ่งวิทยาศาสตรและวิชาการตางๆ 
 ค. ความรวมมือกันระหวางประเทศตางๆ ทาํใหโลกมีแตความเจริญ 
 ง. กิจการทุกอยางจําเปนตองอาศัยความรวมมือและวิทยาการตางๆ 
17. คําประพันธตอไปน้ีใหความรูทางวัฒนธรรมดานใด 
   "ดอกกานแยงชอหกกระหนกเรียง มุกดาเคียงดาดดอกเปนดวงดี 
  กรอบหนากรองทองมังกรเกี่ยว   ฉลุเขีย้วแมงทบัสลับสี” 
 ก. การแตงกาย     
 ข. การแกะสลักผลไม 
 ค. การจัดพุมดอกไม    
 ง. การตกแตงสถานที ่
18. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนขอความตอไปน้ี 
  “กวาจะรอดมาเปนไทยไดทกุวัน  รวมฝาฟนดวยเลือดเน้ือชาติเชื้อไทย” 
 ก. ชี้ใหเห็นการสรางชาต ิ    
 ข. สรางความสามัคคีในชาต ิ
 ค. ชี้ใหเห็นความสําคัญของชาต ิ  
 ง. สรางจิตสํานึกแหงความเปนชาต ิ
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19. คําประพันธตอไปน้ีแสดงความเชื่อในเรื่องใด 
   “อน่ึงวันชําระสระพระเกลา  อังคารเสารสิ้นวิบตัิปดไถม” 
 ก. โชคลาง          
 ข. เคราะหกรรม 
 ค. ภูติผีเทวดา     
 ง. เวรกรรม  
20. คําประพันธตอไปน้ีสะทอนคานิยมใดเดนชัดที่สุด 
   "…แลววาแมนี้เปนหญิงก็จริงอยู     แตไดรูกลศึกลึกนักหนา 
  จะไปดวยชวยกันรบกับลูกยา           จะนอยหนาพระอภัยทําไมมี…" 
 ก. การศึกษา     
 ข. การแตงงาน  
 ค. ความงาม     
 ง. ความรัก 

 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ภาคผนวก ง 
 
 - ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward  
   Design) 
 - ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือคร ู
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ตาราง 8 ผลการหาประสิทธภิาพ (E1/E2) ของแผนการจดัการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) 
 

ทดสอบระหวางทดลอง จํานวนคน คะแนนเต็ม คะแนนรวม เฉลี่ยรอยละ 
     

ครั้งที่ 1 30 10 250 83.33 
ครั้งที่ 2 30 10 243 81.00 
ครั้งที่ 3 30 10 250 83.33 
ครั้งที่ 4 30 10 240 80.00 
     

ทดสอบหลังทดลอง 30 30 761 84.56 
     

 

 ตารางกําหนดเกณฑการตัดสิน 

  E1 E2 
   

กําหนดเกณฑ 80.00 80.00 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   

ประสิทธิภาพ 81.92 84.56 
แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ 
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ตาราง 9 ผลการหาประสิทธภิาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือคร ู

 

ทดสอบระหวางทดลอง จํานวนคน คะแนนเต็ม คะแนนรวม เฉลี่ยรอยละ 
     

ครั้งที่ 1 30 10 241 80.33 
ครั้งที่ 2 30 10 247 82.33 
ครั้งที่ 3 30 10 243 81.00 
ครั้งที่ 4 30 10 240 80.00 
     

ทดสอบหลังทดลอง 30 30 745 82.78 
     

 

 ตารางกําหนดเกณฑการตัดสิน 

      E1 E2 
   

กําหนดเกณฑ 80.00 80.00 
   

 

 
 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  E1 E2 
   

ประสิทธิภาพ 80.92 82.78 
แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ 
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ภาคผนวก จ 
 
 - ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
   การเรียนวิชาภาษาไทย 
 - ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
   การคิดเชิงมโนทัศน   
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหคาความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทาง  
     การเรียนวิชาภาษาไทย 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC ความหมาย 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 1 1 3 1 ใชได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 1 1 3 1 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
9 1 1 1 3 1 ใชได 
10 1 1 1 3 1 ใชได 
11 1 1 1 3 1 ใชได 
12 1 1 1 3 1 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 1 1 3 1 ใชได 
16 1 1 1 3 1 ใชได 
17 -1 1 1 1     0.33 ใชไมได 
18 1 1 1 3 1 ใชได 
19 1 1 1 3 1 ใชได 
20 0 1 1 2     0.67 ใชได 
21 -1 1 1 1     0.33 ใชไมได 
22 1 1 1 3 1 ใชได 
23 1 1 1 3 1 ใชได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
25 -1 1 1 1     0.33 ใชไมได 
26 1 1 1 3 1 ใชได 

27 1 1 1 3 1 ใชได 

28 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 10 (ตอ) 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC ความหมาย 

       

29 0 1 1 2     0.67 ใชได 
30 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
32 1 1 1 3 1 ใชได 
33 1 1 1 3 1 ใชได 
34 1 1 1 3 1 ใชได 
35 1 1 1 3 1 ใชได 
36 1 1 1 3 1 ใชได 
37 1 1 1 3 1 ใชได 
38 1 1 1 3 1 ใชได 
39 1 1 1 3 1 ใชได 
40 1 1 1 3 1 ใชได 
41 1 1 1 3 1 ใชได 
42 1 1 1 3 1 ใชได 
43 1 1 1 3 1 ใชได 
44 1 1 1 3 1 ใชได 
45 1 1 1 3 1 ใชได 
46 1 1 1 3 1 ใชได 
47 1 1 1 3 1 ใชได 
48 -1 1 1 1     0.33 ใชไมได 
49 1 1 1 3 1 ใชได 
50 1 1 1 3 1 ใชได 

       

รวม 40 50 50 140 46.67 ใชได 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหคาความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 
     การคิดเชิงมโนทัศน   
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
รวม IOC ความหมาย 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 1 1 3 1 ใชได 
5 -1 1 1 1     0.33 ใชไมได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 0 1 1 2     0.67 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
9 0 1 1 1     0.67 ใชได 
10 1 1 1 3 1 ใชได 
11 1 1 1 3 1 ใชได 
12 1 1 1 3 1 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 0 1 1 2     0.67 ใชได 
16 1 1 1 3 1 ใชได 
17 1 1 1 3 1 ใชได 
18 0 1 1 2     0.67 ใชได 
19 1 1 1 3 1 ใชได 
20 1 1 1 3 1 ใชได 
21 0 1 1 2     0.67 ใชได 
22 0 1 1 2     0.67 ใชได 
23 -1 1 1 1     0.33 ใชไมได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
25 1 1 1 3 1 ใชได 
26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 1 1 3 1 ใชได 
28 1 1 1 3 1 ใชได 
29 0 1 1 2     0.67 ใชได 
30 0 1 1 2     0.67 ใชได 

       

รวม 17 30 30 77 25.67 ใชได 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 - คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยการจัด  
   การเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
 - คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 - คะแนนวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอน 
   โดยการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
 - คะแนนวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอน 
   ตามคูมือครู 
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ตาราง 12 คะแนนวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรบัการสอนโดยการจัดการเรียนรู 
     แบบยอนกลับ (Backward Design) 
 

เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2
  เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2

 

          

1 16 22 6 36 19 22 25 3 9 
2 20 23 3 9 20 18 25 7 49 
3 14 22 8 64 21 14 20 6 36 
4 16 21 5 25 22 14 22 8 64 
5 18 20 2 4 23 14 26 12 144 
6 12 17 5 25 24 13 26 13 169 
7 15 17 2 4 25 18 27 9 81 
8 12 22 10 100 26 15 18 3 9 
9 13 15 2 4 27 20 25 5 25 
10 16 19 3 9 28 17 25 8 64 
11 16 23 7 49 29 14 15 1 1 
12 20 22 2 4 30 11 21 10 100 
13 20 21 1 1 31 13 21 8 64 
14 16 22 6 36 32 15 15 0 0 
15 22 26 4 16 33 17 18 1 1 
16 21 23 2 4 34 16 22 6 36 
17 13 15 2 4 35 19 26 7 49 

18 18 22 4 16      
          

     ΣΧ 568 749 - - 
          

     X  16.23 21.40 - - 
           

     ΣD  - - 181 - 
           

     ΣD2  - - - 32761 
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ตาราง 13  คะแนนวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 

เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2
  เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2

 

          

1 20 20 0 0 19 21 24 3 9 
2 15 18 3 9 20 21 24 3 9 
3 19 22 3 9 21 18 18 0 0 
4 18 20 2 4 22 15 16 1 1 
5 15 17 2 4 23 12 18 6 36 
6 12 15 3 9 24 13 15 2 4 
7 16 16 0 0 25 18 21 3 9 
8 13 15 2 4 26 13 15 2 4 
9 12 15 3 9 27 15 17 2 4 
10 14 15 1 1 28 20 23 3 9 
11 12 16 4 16 29 12 17 5 25 
12 19 22 3 9 30 14 15 1 1 
13 13 15 2 4 31 18 21 3 9 
14 15 16 1 1 32 13 15 2 4 
15 13 17 4 16 33 14 14 0 0 
16 15 19 4 16 34 18 20 2 4 
17 12 13 1 1 35 22 26 4 16 
18 12 15 3 9      

          

     ΣΧ 342 625 - - 
          

     X  15.35 17.86 - - 
          

     ΣD - - 83 - 
          

     ΣD 2 - - - 6889 
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ตาราง 14 คะแนนวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทศันของนักเรียนกลุมที่ไดรบัการสอน โดยการจัด  
     การเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) 
 

เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2
  เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2

 

          

1 7 15 8 64 19 9 13 4 16 
2 8 14 6 36 20 8 15 7 49 
3 10 13 3 9 21 10 14 4 16 
4 9 16 7 49 22 13 17 4 16 
5 11 14 3 9 23 10 12 2 4 
6 10 13 3 9 24 11 13 2 4 
7 7 12 5 25 25 10 13 3 9 
8 6 12 6 36 26 9 14 5 25 
9 11 14 3 9 27 13 16 3 9 
10 11 14 3 9 28 7 11 4 16 
11 9 13 4 16 29 11 13 2 4 
12 7 14 7 49 30 10 14 4 16 
13 10 12 2 4 31 8 12 4 16 
14 11 13 2 4 32 10 12 2 4 
15 12 12 0 0 33 10 13 3 9 
16 11 15 4 16 34 9 13 4 16 
17 10 14 4 16 35 9 11 2 4 
18 10 15 5 25      

          

     ΣΧ 337 471 - - 
          

     X  9.63 13.46 - - 
          

     ΣD - - 134 - 
          

     ΣD 2 - - - 17956 
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ตาราง 15 คะแนนวัดความสามารถในการคดิเชิงมโนทัศนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 

เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2
  เลขที ่ กอนเรียน หลังเรียน ΣD  ΣD 2

 

          

1 9 10 1 1 19 12 12 0 0 
2 10 10 0 0 20 10 12 2 4 
3 8 12 4 16 21 11 11 0 0 
4 9 13 4 16 22 10 15 5 25 
5 10 13 3 9 23 10 10 0 0 
6 9 13 4 16 24 7 10 3 9 
7 10 10 0 0 25 11 12 1 1 
8 10 10 0 0 26 11 11 0 0 
9 12 13 1 1 27 11 13 2 4 
10 11 12 1 1 28 10 10 0 0 
11 8 11 3 9 29 10 13 3 9 
12 9 10 1 1 30 13 13 0 0 
13 7 10 3 9 31 10 10 0 0 
14 8 13 5 25 32 9 10 1 1 
15 10 12 2 4 33 10 11 1 1 
16 11 14 3 9 34 8 12 4 16 
17 10 11 1 1 35 9 10 1 1 
18 9 13 4 16      

          

     ΣΧ 342 405 - - 
          

     X  9.77 11.57 - - 
          

     ΣD - - 63 - 
          

     ΣD2 - - - 3969 
          

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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