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53262305: สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ค าส าคัญ: การคิดแก้ปัญหาอนาคต / รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม 

      แนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 พิพัฒน์  ไพบูลย์วัฒนกิจ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์. 157 หน้า. 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษา
พัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคตเรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เรียนรายวิชา   
ส32102 ภูมิศาสตร์ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 38 คน 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง วิกฤติการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดการคิด
แก้ปัญหาอนาคต และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test for dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. การคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น  
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการ
คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน             บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา..................................................................               ปีการศึกษา 2559 
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53262305: MAJOR: TEACHING SOCAIL STUDIES 
KEY WORD: FUTURE PROBLEM SOLVING /TORRANCE’S FUTURE PROBLEM  

      SOLVING MODEL 
 PIPAT PAIBOONWATTANAKIT: THE DEVELOPMENT OF LEARNING 
ACHIEVEMENT AND FUTURE PROBLEM SOLVING ON NATURAL RESOURCES AND 
ENVIRONMENTAL CRISES USING TORRANCE’S FUTURE PROBLEM SOLVING MODEL 
FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN 
SIRISAMPHAN, Ph.D. 157 pp. 

 The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement 
on natural resources and environment crisis for Mathayomsuksa 5 students before 
and after the participation in the learning management using Torrance’s future 
problem solving model 2) study development of the future problem solving on 
natural resources and environment crisis for Mathayomsuksa 5 students using 
Torrance’s future problem solving model and 3) study the opinion of 
Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s future problem solving model. The 
sample of this research consisted of 38 Mathayomsuksa 5/4 students studying in the 
second semester  during the academic year 2016 in Watraikhingwittaya school, 
Samphran District, Nakhonpathom Province of the Office of Secondary School    
District 9. The instruments employed to collect data were: 1) lesson plans 2) a 
learning achievement test 3) future problem solving tests and 4) a questionaire on 
the opinion of Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s future problem solving 
model. The collect data was analyzed by mean (x) standard deviation (S.D.), t-test 
for dependent and content analysis. 
 The finding were as follows: 
 1. The learning achievement on natural resources and environment crisis 
using Torrance’s future problem solving model for Mathayomsuksa 5 students after 
using was higher than before at the level of .05 significance. 
 2. The future problem solving on natural resources and environment crisis 
using Torrance’s future problem solving model for Mathayomsuksa 5 students was 
developed to higher level. 
 3. The opinion of Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s future problem 
solving model was at the highest level of agreement. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  
 วิทยานิพนธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
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ศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จการศึกษาเรียบร้อย 
คณาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูง
เนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และคณาจารย์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ให้ความร่วมมือและให้ก าลังใจช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
งบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผู้ที่เป็นทั้งผู้ให้ชีวิตและเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษา 
รวมถึงอุดหนุนปัจจัยและให้ก าลังใจในการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพ่ี ๆ ทุกคน
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกคนที่ได้ช่วยเหลือ แนะน า 
และเป็นก าลังใจเสมอมา และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ทุกท่าน จนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หรือมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น  ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความถี่และทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนต่างจากที่เคยได้พบมาก่อน  ดังที่ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2554)  
ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช.   
ไว้ว่า  มีสถิติค่อนข้างชัดเจนว่า  พายุเกิดถี่มากขึ้น  เมื่อก่อนโดยเฉลี่ยประมาณ 8 ปีถึงจะเกิดครั้งหนึ่ง  
แต่ปัจจุบัน 3 ปีต่อครั้ง  และเป็นพายุขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไต้ฝุ่น  คือ มีระดับความเร็วลมมากกว่า 117 
กม./ชม.  ขึ้นไป  ในขณะที่พายุขนาดเล็กระดับดีเปรสชั่นลดลงมาก  ท าให้จ านวนพายุโดยรวมมี
จ านวนลดลง  แต่สัดส่วนของพายุมีขนาดใหญ่มีมากขึ้น  หรือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
เช่น วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดอากาศหนาวจัดจนมีหิมะตกใน
บริเวณกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ และเมืองบริวารจนปกคลุมพ้ืนที่เป็นสีขาวโพลนไปทั่ว นายอาลี      
อับเดลาซิม เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตุนิยมวิทยาอียิปต์ กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและ
เกิดขึ้นในรอบหลายปี นอกจากนั้นยังมีรายงานหิมะตกในเมืองอเลกซานเดรีย เมืองท่าส าคัญของ
อียิปต์ กรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงอิสราเอล โดยเป็นผลจากพายุอเลกซา ที่เคลื่อนตัวผ่านเลบานอน 
และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของซีเรีย ตั้งแต่วันพุธ (11 ธ.ค.) ส่งผลให้เกิดภาวะอุณหภูมิในพ้ืนที่ลดลงจน
เหลือ 0 องศาเซลเซียส และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดหิมะ น้ าแข็งและฝนตกหนักในบางพ้ืนที่   ท าให้การ
ล าเลียงอาหารและสิ่งของช่วยเหลือชาวอิรักที่ต้องอพยพไปยังซีเรียต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวเป็น
วันที่สองติดต่อกัน เพราะการที่มีหิมะตกหนัก และชาวเลบานอนในเขตฉนวนกาซา ราว 500 คน ต้อง
อพยพย้ายถิ่นไปยังพ้ืนที่อบอุ่นกว่าเพ่ือหลบเลี่ยงความหนาวเย็นของอากาศและหิมะที่โปรยปรายลง
ม า (บ ท ค ว าม :อ าก าศ แ ป รป ร ว น !อี ยิ ป ต์ หิ ม ะ ต ก ใน รอ บ 1 1 2 ป , 2558 เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก
http://www.komchadluek.net/detail/20131214/174846.html) 
 จากปัญหาที่กล่าวมานั้นเกิดจากภาวะแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และบางครั้งบริเวณที่เกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือมีภาวะที่เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
ดังนั้นพวกเราทุกคนจ าเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาหรือวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติที่ ซ่ึงการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจะเน้นแค่ปัญหาในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ว่าจะท าการแก้ปัญหาอย่างไร โดยไม่ได้มีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น รวมถึงไม่ได้เตรียมตัวในสถานการณ์ที่อาจจะ
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เกิดขึ้นได้ในอนาคตผลกระทบของสิ่งแวดล้อมบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต ให้มนุษย์เราต้องมีการศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นเพ่ือให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตจึงเป็น
สิ่งส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนหรือเยาวชนตระหนักถึงการเตรียมพร้อมหรือการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้  ซึ่ง เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) ได้กล่าวถึง หลักคิดและหลัก
คาดการณ์ในอนาคต    หลักคิด สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งเราต้องคาดการณ์ว่าปัจจัยเหล่านี้จะ
เป็นเช่นไรในอนาคต และจะกระทบต่อเป้าหมายที่เราต้องบรรลุอย่างไรบ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
มีรูปแบบ เช่น สถานการณ์ที่เราไม่สามารถศึกษาได้ไม่สามารถพยากรณ์ได้ และหลักในการคาดการณ์
เหตุการณท์ีม่ีรูปแบบ ซึ่งหากน าแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษา
อนาคต ไว้ว่า การศึกษาอนาคต คือ การมองสังคมไปข้างหน้าให้กว้างขึ้น ด้วยการพัฒนาวิธีการคิด
เกี่ยวกับอนาคตที่ดี ซึ่งช่วยให้เรารู้จักแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ได้ ทั้งเหตุการณ์ในอนาคตที่ไกล
จากสภาพปัญหาปัจจุบัน หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า (วิโรจน์ สารรัตน, 2532 :12-14 , อ้างถึงใน    
หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา, 2536:12-13) 
 สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาอนาคต นั้นจะเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการประยุกต์ใช้
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงสัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ ๆ ร่วมกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่มาใช้ใน
การแก้ปัญหา เพ่ือค้นหาทางเลือกที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การคาดคะเน
เหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยผู้ที่แก้ปัญหาจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และจะต้องตั้ง
จุดประสงค์ในการแก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจนในการแก้ปัญหา  สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
เริ่มมีการพัฒนาทักษะชีวิต (Skill of Life) ทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความ
จ าเป็นส าหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ดังนั้นเด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล (DIGITAL LIFE) ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) 
ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่า สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ 
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติบูรณาการทักษะเข้าในการ
สอนเนื้อหาหลักด้านวิชาการเครือข่ายได้พัฒนาวิสัยทัศน์การเรียนรู้เป็นกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้านความช านาญการและความรู้เท่าทันด้าน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการท างานและการด าเนินชีวิต กรอบแนวคิด
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ข้างต้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ส าหรับประเทศไทย การน าทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะไปใช้ นักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องรับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
หลักด้านวิชาการ การที่นักเรียนจะสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นต้องอาศัยบูรณาการของพ้ืนฐานความรู้ดังกล่าวภายใต้บริบทการสอนความรู้วิชาหลัก นักเรียนต้อง
เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในโลกทุกวันนี้ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหาอนาคต การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือกัน เป็นต้น 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
อนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืนมี ความ
อดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา, 2551 :144) สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ปรากฏในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556) ได้กล่าวถึง ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาภูมิศาสตร์ ว่าภูมิศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีพ้ืนฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่
ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพ่ือน าความรู้นั้นมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นจึงต้องอาศัยการน า
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 การสอนวิชาภูมิศาสตร์ นั้น วิลเลียม (William, 1961: 94) ได้กล่าวว่า ต้องให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับภาพสะท้อน และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับโลกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมบนโลกนี้ ภูมิศาสตร์
ควรจะสอนเกี่ยวกับเรื่องสังคมมหภาค สอดคล้องกับ เป็ปเปอร์ (Pepper, 1985: 108) ได้กล่าวว่า 
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง “คนและสิ่งแวดล้อม” ท าให้ประเด็นของ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ท่ัวโลกให้ความสนใจและมองว่าวิชาภูมิศาสตร์มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการ
เรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมสังคมเป็นส าคัญ ซึ่งจะกล่าวได้
ว่า ภูมิศาสตร์ คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์บางประการที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว 
เพียงแต่บางอย่างเราไม่รู้ และไม่เข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงว่าจริงๆ แล้ว สิ่งต่างๆ เกิดข้ึนได้อย่างไร จึงไม่
สามารถน าสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควร ดังนั้นการเข้าใจภูมิศาสตร์อย่างถูกต้องนั้นจะ
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ท าให้เราทราบถึงแหล่งที่มา และวิธีการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง   โดยผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้
กระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยอิงหลักการของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถและ
น ามาแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต เพราะโลกทุกวันนี้ทางด้านภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้ผู้สอนต้องพยายามท าให้การเรียนรู้นั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตในสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงการสอบการพัฒนาจุดเน้นทักษะทางด้านการแก้ปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดไร่ขิงวิทยา จ านวนทั้งสิ้น 445 คน โดยมีการแบ่งเกณฑ์ตามคะแนนเป็น 4 เกณฑ์ คือ ดีเยี่ยม ดี 
ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการทดสอบปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 47 และไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จากผลการสอบ
ดังกล่าวท าให้ทราบว่าผู้เรียนขาดกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจึงคิดว่าการ
พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาในอนาคตเป็นสิ่งที่จ าเป็นให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และผลการสอบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ โอเน็ต (O-net) ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2556 ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับประเทศลดลง ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในปี 2555 
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนที่ร้อยละ 35.51 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 36.27 
และในปี 2556 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนที่ร้อยละ 33.95 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ร้อยละ 33.02  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2555-2556 ) โดยเฉพาะในสาระ
ภูมิศาสตร์นั้น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังขาดความสนใจในการน าความรู้ในเนื้อหาที่เรียนไปใช้ใน
การแก้ปัญหา โดยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา หากเกิดสถานการณ์หรือวิกฤติการณ์ด้านภูมิศาสตร์ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิต  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธวิธีการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem 
Solving Strategy) ของทอร์แรนซ์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่เด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ขาดทักษะความคิด
สร้างสรรค์และใส่ใจต่ออนาคตน้อยลง โดยที่เด็กๆเหล่านี้เป็นผู้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยตรง จึงท าให้มีการจัดโครงการแก้ปัญหาอนาคตขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา
และในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศ โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นอย่างดีในหลายประเทศ เช่น โครงการแก้ปัญหาของรัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย รัฐอลาสก้าและ
ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นการแก้ปัญหาอนาคตจึงมีความส าคัญทั้งการเรียนรู้โดยการรู้จักแก้ปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยมี
การคิดหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ดั งนั้ นผู้ วิจั ยจึ งได้น ารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance,1974)   มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การระบุ
ปัญหา (Identify challenges)ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying 
problem) ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea) ขั้นที่ 4 
การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select criteria)ขั้นที่ 5 การประเมิน
แนวทางในการแก้ปัญหา (Apply criteria) ขั้นที่  6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and 
action plan) ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคิดแก้ไขอนาคต จากคณะผู้จัดท าโปรแกรมการ
คิดแก้ไขปัญหาอนาคตในระดับชาติ โดยใช้ในหลายประเทศ (Future Problem Solving Program 
International) (เข้าถึงได้จาก http://www.fpspi.org/index.html) โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่มี
อยู่เดิมให้เข้าใจง่ายมากขึ้นจากแบบเก่า ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1) การน าสภาพการณ์
อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด คือ การน าเสนอสภาพการณ์อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ เรียนใช้
กระบวนการคิดและจินตนาการ ในการท านายสภาพการณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ประสบการณ์ของตน ขั้นที่ 2) การระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ 1 
ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในอนาคต  ขั้นที่ 3) การสรุปปัญหา และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาผู้เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์เพ่ือ
ก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ขั้นที่ 4 ) 
การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลก
ใหม่จ านวนมาก ขั้นที่ 5) การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  เสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละ
สภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึง
น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย ขั้นที่ 6) การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน ผู้เรียนน าวิธีการ
แก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลที่จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่
เหมาะสม และน าเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2553:115-121) ได้กล่าวถึง การเทคนิคหรือกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคต 6 ขั้นตอน ของทอร์แรนซ์   ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหาอนาคตนั้นได้น า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอนาคต 
เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 
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 จากยุทธวิธีการคิดแก้ปัญหาอนาคตมาสู่การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวนมาก การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ ผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เป็น
วิธีการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางและ
วิธีการในการแก้ปัญหาโดยการสังเกตปัญหา แยกแยะปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นหาค าตอบ และยอมรับ
ในกระบวนการค้นพบ ซึ่งคล้ายกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถค้นพบได้แต่
ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยการน าความรู้ที่ตนมีชี้น าตนเองได้ รวมถึงอยู่กับสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการแก้ปัญหา
อนาคตไปใช้ในชีวิตประจ าวันและมีการฝึกการสังเกตค้นคว้าหาความรู้เพ่ือให้เกิดประสบการณ์และ
เสริมสร้างความรู้ได้ตลอดเวลารวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ซึ่ งทอร์แรนซ์ 
(Torrance, 1974) ได้ท าการพัฒนาขึ้นและถือว่าเป็นแนวทางเพ่ือมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ใน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
จ านวนมาก การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ ผลที่ได้จากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ใน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน 
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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 จากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหา
อนาคต (Future Problem Solving ) ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดขึ้นสูงที่อาศัยความสามารถหรือ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา โดยอาศัยประสบการณ์
หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ร่วมกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1972) 
กล่าวว่า คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามล าดับขั้น จากการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์
กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ดังนั้น
การศึกษาเรียนรู้สามารถน าไปใช้ใน สภาวะการต่างๆในสังคมได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt, 1912) โดยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์
ทั้งหลายที่อยู่อย่างกระจัดกระจายให้มารวมกันเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาส่วนย่อยต่อไป  ซึ่งจะเกิดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก การรับรู้ และการหยั่งรู้ และสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีการ
ของบุคคลในการแปลความหมายและสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ต่างๆ และถือว่า
สมองเป็นเครื่องมือส าคัญที่บุคคลใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ในโลกนี้  
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86-87)  ซึ่งมีแนวคิดที่
ส าคัญที่ว่า "ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาที่อาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาที่รียกว่า 
Zone of Proximal Development โดยสรุปได้ว่า นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ของตนเองได้ด้วยกับการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ หรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความ
ช านาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ของ โจแนสเซน (Jonassen, 1992 : 
138 – 139 ) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคล
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการ
แปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็น
กระบวนการในการ “acting on” ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็นกระบวนการผู้เรียนจะต้องจัด
กระท ากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2553:115-121) ได้กล่าวถึง 
เทคนิคหรือกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต 6 ขั้นตอน ของทอร์แรนซ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหา
อนาคตนั้นได้น าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพ้ืนฐานของการ
แก้ปัญหาอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 
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  ขั้นที่  1 ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification) โดยระบุสาเหตุและผลของ
ปัญหาที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ก าหนดให้โดยการระดม
สมองให้ได้ปัญหามาให้ได้มากที่สุด 
  ขั้นที่ 2 ระบุปัญหาส าคัญ (Identifying the underlying problem) โดยพิจารณา
เลือกปัญหาส าคัญเพียง 1 ปัญหา จากปัญหาที่คิดได้ในขั้นที่ 1 
  ขั้นที่  3 ระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ เป็นไปได้ (Brainstorming 
potential solutions) โดยระดมสมองให้ได้แนวทางการปัญหาส าคัญที่ได้จากขั้นที่ 2 อย่างน้อย 10 
แนวทาง 
   ขั้นที่ 4 พัฒนาหรือก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินแนวทางการแก้ปัญหา (Developing 
criteria for evaluating solutions) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย 5 เกณฑ์พิจารณา
ตัดสินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมที่สุด 10 แนวทาง จากข้ันที่ 3 
  ขั้นที่ 5 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดเพียง 1 แนวทาง (Evaluating all solutions to determine the best one) โดยใช้เกณฑ์ที่
ก าหนดจากข้ันที่ 4 
  ขั้นที่ 6 ให้ข้อมูลและรายละเอียดแนวทางการปัญหาที่ดีที่สุดและพัฒนาแผนปฏิบัติ
งาน (Elaborate the best solution and develop an action plan) โดยเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากการประเมินแนวทางการแก้ปัญหา ในขั้นตอนที่ 5 มาน าเสนอให้
ข้อมูลและรายละเอียดถึงแนวทางการแก้ปัญหาว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไรใน
ลักษณะโครงการที่ละเอียดชัดเจน  
 ทอร์แรนซ์ (Torrance,1974) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคิดแก้ไขอนาคต เพ่ือเป็น
การจัดท า โปรแกรมการคิดแก้ไขปัญหาอนาคตในระดับชาติ (Future Problem Solving Program 
International) (เข้าถึงได้จาก http://www.fpspi.org/index.html) โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่มี
อยู่เดิมให้เข้าใจง่ายมากข้ึน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges)   
  ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
  ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea)  
   ขั้นที่  4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and select 
criteria) 
  ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา (Apply criteria) 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 
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 ทิศนา  แขมมณี (2545: 221-296) กล่าวว่า รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ใน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
จ านวนมาก  มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิด
หลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด คือ การน าเสนอสภาพการณ์
อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและจินตนาการ ในการท านายสภาพการณ์
อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน  
  ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ 1 ผู้เรียน
ช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในอนาคต  
  ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ผู้เรียนน าปัญหาที่
วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง 
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
  ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา  ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายาม
คิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ จ านวนมาก   
  ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  เสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละ
สภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึง
น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย  
  ขั้นที่ 6 การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต   ผู้เรียนน าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่
ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลที่จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม และ
น าเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ 
  จากการศึกษาขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต ผู้วิจัยได้น าแนวคิดขั้นตอนของ
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่แล้วเป็น
หลักในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจากการพิจารณาไตร่ตรองและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  โดยมีการน าขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges)   
  ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
  ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea)  
   ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select 
criteria) 
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  ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 
 จากการศึกษารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  จะเห็นได้ว่ามีการ
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาอนาคตซึ่งมีองค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหาอนาคต ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในการคิดแก้ปัญหาอนาคต คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบ
ของขั้นตอน 6 ขั้นมาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 
4 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ  คือ ผู้เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัด
ความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา  
 2. การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดย
พยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ 
 3. การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ เสนอเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา   น าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยพิจารณาถึงน้ าหนัก
ความส าคัญของเกณฑ์ 
 4. การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน คือ น าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง อธิบาย
รายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลที่จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม และน าเสนออย่างเป็นระบบ
น่าเชื่อถือ 
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จากการศึกษาแนวคิดและหลักการต่างๆของนักวิชาการและขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย จากแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. ก ารคิ ด แก้ ปั ญ ห าอน าคต  (Future Problem Solving) เรื่ อ ง  วิ กฤติ ก ารณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีพัฒนาการเป็นอย่างไร 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) อยู่ในระดับใด 
  

รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม 
แนวคิดของทอร์แรนซ์ 
1. การระบุปัญหา 
2. การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ 
3. การระดมสมองคิดหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 
4. การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการ
แก้ปัญหา 
5. การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่
ดีที่สุด 
6. การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปรตำม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 - การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ 
 - การระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหา 
 - การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 
 - การพัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ปัญหา
อนาคต 
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 
 

ตัวแปรต้น 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model)  

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ก ารคิ ด แก้ ปั ญ ห าอน าคต (Future Problem Solving) เรื่ อ ง  วิ ก ฤติ ก ารณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
ไร่ขิงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ทีก่ าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวน 438 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน  ที่ได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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 2. ตัวแปรที่วิจัย 
 ตัวแปรที่วิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ประเภท คือ  
  2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอรแ์รนซ์(Torrance’s Future Problem Solving Model) 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
   2.2.2 การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอรแ์รนซ์ 

 3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ที่ 5
ภูมิศาสตร์ ในรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3           
เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยเนื้อหา ประเด็น
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 
ประเด็นวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 
และประเด็นผลของ  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของ
โลก 

  4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  รวมจ านวน 12 คาบเรียน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยไดใ้ห้ความหมายของค าศัพท์ไว้ที่ใช้ใน
ส าหรับการวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรคิดแก้ปัญหำอนำคตตำมแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
หมายถึง แบบแผนของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ตระหนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges) ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ 
(Select and underlying problem) ขั้นที่  3  การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา 
(Produce solutions idea) ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  
select criteria) ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) ขั้นที่ 6 การ
พัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 
 2. กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต หมายถึง ความสามารถในการคิด เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้
ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งวัดได้จากคะแนน แบ
วัดการแก้ปัญหาอนาคต ประกอบด้วยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต 4 ด้าน ดังนี้ 1) การ
เลือกและระบุปัญหาส าคัญ หมายถึง ผู้เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์
เพ่ือก าหนดเป็นปัญหาหลัก หรือปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 2) การระดมสมอง
คิดหาแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่
แปลกใหม่ 3) การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด หมายถึง เสนอเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา น าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยพิจารณาถึง
น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ปัญหาอนาคต หมายถึง การก าหนด
เป้าหมายที่บรรลุผลที่ชัดเจนและ การวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ลงมือปฏิบัติ
แผนปฏิบัติงานโดยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งวัดได้จากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่ผู้วิจัยได้
สร้างข้ึน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบ
ปรนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. ควำมคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
และด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-
สุพรรณบุรี) 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบมากขึ้น 
 3. ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยน ารูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้อ่ืน  
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและรวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
1.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 1.3 ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) 

2.1 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) 

2.2 หลักจิตวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model)  
 3. การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) 

3.1 ความหมายของการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
3.2 ความส าคัญของการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
3.3 หลักเกณฑ์ในการวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
3.4 ประโยชน์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคต 

4. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
  4.1 ความหมายของแผนปฏิบัติงาน  
  4.2 ความส าคัญของแผนปฏิบัติงาน  
  4.3 ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงาน  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
   5.2 การคิดแก้ปัญหาอนาคต 
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1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

  1.1.1 วิสัยทัศน์ 
   หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พุทธศักราช 2553 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม     
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

  1.1.2 หลักการ 
   หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พุทธศักราช 
2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการ
ส าคัญดังนี้ 

  1.1.2.1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

  1.1.2.2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 

  1.1.2.3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

  1.1.2.4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจัด การเรียนรู้ 

  1.1.2.5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก 

  1.1.2.6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

  1.1.3 จุดมุ่งหมาย 
   หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พุทธศักราช 
2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น  คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก าหนด
เป้าหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 
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  1.1.3.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง      
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.3.2. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี           และมีทักษะชีวิต 

  1.1.3.3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
  1.1.3.4. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.1.3.5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

  1.1.4 สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    การพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดไร่
ขิงวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
   1.1.4.1 สมรรถนะส าคัญ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
    1.1.4.1.1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่ง
สาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   1.1.4.1.2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
   1.1.4.1.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม 
และข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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   1.1.4.1.4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   1.1.4.1.5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก
และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมี
คุณธรรม 

  1.1.4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน           โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 
   1.1.4.2.1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

   1.1.4.2.2. ซื่อสัตย์สุจริต 
   1.1.4.2.3. มีวินัย 
   1.1.4.2.4. ใฝ่เรียนรู้ 
   1.1.4.2.5. อยู่อย่างพอเพียง 
   1.1.4.2.6. มุ่งม่ันในการท างาน 
   1.1.4.2.7. รักความเป็นไทย 
   1.1.4.2.8. มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม
บริบทและจุดเน้นของตนเอง 
 
1.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

  หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พุทธศักราช 
2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้  
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/หน่วยกิต) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1.สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
 - ภาษาไทย 
 - คณิตศาสตร์ 
 - วิทยาศาสตร์ 
 - สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - สุขศึกษาและพลศึกษา 
 - ศิลปะ 
 - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 - ภาษาต่างประเทศ 

 
ท32101 ภาษาไทย (2)(1.0) 

ค30101 คณิตศาสตร์ (4)(2.0) 
ว30101 วิทยาศาสตร์ (4)(2.0) 
ส32101 เศรษฐศาสตร์ (3)(1.5) 

- 
พ32101 สุขศึกษา (1)(0.5) 
ศ32101 ดนตรี1 (1)(0.5) 

ง32101 การงานอาชีพ (2)(1.0) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ (2)(1.0) 

 
ท32102 ภาษาไทย (2)(1.0) 

ค30102 คณิตศาสตร์ (4)(2.0) 
ว32102 วิทยาศาสตร์ (4)(2.0) 
 ส32102 ภูมิศาสตร์(3)(1.5) 

- 
พ32102 สุขศึกษา (1)(0.5) 
ศ32102 ดนตรี2  (1)(0.5) 

ง32102 การงานอาชีพ (2)(1.0) 
อ32102 ภาษาอังกฤษ (2)(1.0) 

รวม 19 (9.5) 19 (9.5) 
2.สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 - สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 - สุขศึกษาและพลศึกษา 
 - วิชาเรียนตามแผนการ
เรียน 

 
ส32243  วิถีโลก 1 (2)(1.0) 

พ32203  แบดมินตัน (1)(0.5) 
วิชาต่างๆ (8)(6.0) 

 
ส32246  วิถีโลก 2 (2)(1.0) 
พ32204  เทนนิส (1)(0.5) 

วิชาต่างๆ (8)(4.5) 

รวม 15 (7.5) 12 (6.0) 
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมแนะแนว 
 - กิจกรรมนักเรียนชุมนุม 
 - กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

 
1  
1 
1 

 
1  
1 
1 

รวม 3  3 
รวมทั้งหมด 37(18.0) 34(15.5) 
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1.3 ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 
  1.3.1 ค าอธิบายรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 
   1.3.1.1 ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  วิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลสารภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ   
และประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  กระบวนการสืบค้นจากสื่อสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  
และกระบวนการจัดท าโครงงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและโลก  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและประสาน
ความร่วมมือทั้ งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต
ตามแนวการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
ร่วมมือ  การสอนแบบโครงงานการศึกษาค้นคว้าและส ารวจ  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  กระบวนการ
สืบค้นจากสื่อสารสนเทศอินเทอร์เน็ต และบูรณาการปฏิสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประกอบอาชีพ  สังคมและวัฒนธรรมของไทยและของโลก 
  เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหา  มีการใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  แก้ปัญหาอนาคต และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
  1.3.1.2 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6 สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
  มาตรฐาน  ส5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพ
สิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  
วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
  3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ 
  4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์
และหรือธรรมชาติ 
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  มาตรฐาน  ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและโลก 
  2. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสาน
ความร่วมมือทั้ งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก 
  4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 
  5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3.2 โครงสร้างรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 
  ในรายวิชาภูมิศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการแบ่งโครงสร้างรายวิชา
ออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 60 คาบเรียน ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
จ านวน 

(คาบเรียน) 
1 เครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส5.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2 12 
2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ภูมิศาสตร์ 
ส5.1 ม.4-6/3,  ม.4-6/4 12 

3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส5.2 ม.4-6/1,ม.4-6/2 12 

4 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส5.2 ม.4-6/3   12 
5 ปัญหาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส5.2 ม.4-6/4 12 

รวม 60  
 จากตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชาภูมิศาสตร์นั้นจะเน้นทางด้านความเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งทางกายภาพที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากมนุษย์ ซึ่งจะเน้น
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่กก าลังจะเกิดข้ึนเป็นหลัก 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จ านวน 
(คาบเรียน) 

3 วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
-    ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทย 

6 
 

- สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก 
- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก 
-   ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของของโลก 

6 

รวม 12  
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) ในรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย ประกอบด้วย
สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเด็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของ
โลกที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ๆ ในโลก และประเด็นวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก โดยใช้เวลาทดลอง รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน 
  

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) 

2.1 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  
 พอล อี ทอร์แรนซ์ (Paul E. Torrance, 1974) ได้น าเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตมาใช้ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 เทคนิคนี้สามารถน ามาใช้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ รวมทั้งการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันในหลาย
ประเทศ โดยสาเหตุเกิดจากเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ขาดทักษะความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจต่อ
อนาคตน้อยลง โดยที่เด็กๆเหล่านี้เป็นผู้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยตรง จึงท าให้มีการจัดโครงการแก้ปัญหาอนาคตขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศแถบ
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เอเชียหลายประเทศ โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีในหลาย
ประเทศ เช่น โครงการแก้ปัญหาของรัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย รัฐอลาสก้าและประเทศออสเตรเลีย 
ดังนั้นการแก้ปัญหาอนาคตจึงมีความส าคัญทั้งการเรียนรู้โดยการรู้จักแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยมีการคิดหาแนวทาง
หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1.1 แนวคิดและจุดมุ่งหมาย 
 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  มีเป้าหมายเพ่ือจูงใจเร้าความ
สนใจให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหาอนาคตและเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดรวมถึงการบูรณาการเทคนิคการ
แก้ปัญหาอนาคตเข้ากับหลักสูตรโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
ที่ส าคัญมากกว่านั้นคือในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
ไม่หยุดยั้ง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม ปัญหาการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในสังคม ดังนั้น การเตรียมตัวให้
เยาวชนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ทุกฝ่าย ทุกองค์กรในสังคมควรให้ความส าคัญ  
 คอร์นิส (Cornish, 1977 : 50 อ้างถึงใน หงส์สุนีย์ เอ้ือรัตนรักษา, 2536 : 13) ได้กล่าวถึง
หลักการที่ส าคัญของการศึกษาอนาคตว่า โลกแห่งอนาคตเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ยังมาไม่ถึง จะถูก
สร้างขึ้นภายนอกโลกปัจจุบัน และเราสามารถทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตได้ด้วยการพิจารณา
ว่า อะไรก าลังจะเกิดขึ้นโลกอนาคตถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เวลาปัจจุบันจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะที่น้อยกว่า 5 ปี เป็นอนาคตที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้อง
เกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากนัก ถ้าเลย 50 ปีขึ้นไปก็เป็นการยากที่จะตัดสินใจ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตนั้น มีเป้าหมายส าคัญให้คนเรานั้นเน้นใส่ใจถึง
ความส าคัญที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 2.1.2 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 
 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) ซึ่งทอร์แรนซ์ (Torrance, 1974) ได้ท าการพัฒนาขึ้นและถือว่าเป็นแนวทางเพ่ือมุ่ง
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวนมาก การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการ
ประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ ผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ผู้เรียนจะได้พัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการ
คิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1974) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการคิดแก้ไขอนาคต เพ่ือเป็นการ
จัดท า  โป รแกรมการคิ ดแก้ ไขอนาคต ใน ระดับ ช าติ  (Future Problem Solving Program 
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International) (เข้าถึงได้จาก http://www.fpspi.org/index.html) โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่มี
อยู่เดิมให้เข้าใจง่ายมากข้ึน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges)   
  ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
  ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea)  
   ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select 
criteria) 
  ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา (Apply criteria) 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 

 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1974 อ้างถึงใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 :109) 
กล่าวคือ ทอร์แรนซ์ ได้เสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน ามาใช้กับการแก้ปัญหาอนาคต
ได้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) เริ่มจากความรู้สึกกังวล สับสน
วุ่นวายใจ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าสิ่งที่ท าให้เกิดความเครียดคืออะไร 
  ขั้นตอนที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) พิจารณาด้วยความมีสติจน
เข้าใจรู้สึกกังวล วุ่นวาย สับสนและพบว่านั่นคือ ปัญหา 
  ขั้นตอนที่ 3 การค้นพบแนวการคิด (Idea-Finding) คิดและตั้งสมมติฐานตลอดจน
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือทดสอบความคิด 
  ขั้นตอนที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution-Finding) ท าการทดสอบสมมติฐานจน
สามารถค้นพบค าตอบ 
  ขั้นตอนที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ยอมรับค าตอบ
ที่ค้นพบ เผยแพร่ และคิดต่อไปว่าการค้นพบนี้จะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่
ต่อไปอีก  

 ทิศนา  แขมมณี (2545: 221-296) กล่าวว่า รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ใน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
จ านวนมาก  มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิด
หลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด คือ การน าเสนอสภาพการณ์
อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและจินตนาการ ในการท านายสภาพการณ์
อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน  
  ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ 1 ผู้เรียน
ช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในอนาคต  
  ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาผู้เรียนน าปัญหาที่
วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง 
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
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  ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา  ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายาม
คิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ จ านวนมาก   
  ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  เสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละ
สภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึง
น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย  
  ขั้นที่ 6 การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต   ผู้เรียนน าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่
ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลที่จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม แล ะ
น าเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2553:115-121) ได้กล่าวถึง การเทคนิคหรือกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต 
6 ขั้นตอน ของทอร์แรนซ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหาอนาคตนั้นได้น าความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหาอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางหรือ
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่  1 ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification) โดยระบุสาเหตุและผลของ
ปัญหาที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ก าหนดให้โดยการระดม
สมองให้ได้ปัญหามาให้ได้มากที่สุด 
  ขั้นที่ 2 ระบุปัญหาส าคัญ (Identifying the underlying problem) โดยพิจารณา
เลือกปัญหาส าคัญเพียง 1 ปัญหา จากปัญหาที่คิดได้ในขั้นที่ 1 
  ขั้นที่  3 ระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ เป็นไปได้ (Brainstorming 
potential solutions) โดยระดมสมองให้ได้แนวทางการปัญหาส าคัญที่ได้จากขั้นที่ 2 อย่างน้อย 10 
แนวทาง 
   ขั้นที่ 4 พัฒนาหรือก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินแนวทางการแก้ปัญหา (Developing 
criteria for evaluating solutions) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย 5 เกณฑ์พิจารณา
ตัดสินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมที่สุด 10 แนวทาง จากข้ันที่ 3 
  ขั้นที่ 5 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดเพียง 1 แนวทาง (Evaluating all solutions to determine the best one) โดยใช้เกณฑ์ที่
ก าหนดจากข้ันที่ 4 
  ขั้นที่ 6 ให้ข้อมูลและรายละเอียดแนวทางการปัญหาที่ดีที่สุดและพัฒนาแผนปฏิบัติ
งาน (Elaborate the best solution and develop an action plan) โดยเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากการประเมินแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดจากขั้นที่ 5 
น าข้อมูลรายละเอียดถึงแนวทางการแก้ปัญหามาอธิบายและจัดในลักษณะโครงงานย่อย   
 จากการศึกษาขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต ผู้วิจัยได้น าแนวคิดขั้นตอนของ
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่แล้วเป็น
หลักในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจากการพิจารณาไตร่ตรองและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการ
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พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  โดยมีการน าขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ดังนี้ 
  ขั้นที่  1 การระบุปัญหา ( Identify challenges) หมายถึง การกระตุ้น ให้ เกิด
ความคิดในการระบุปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้น   
  ขั้นที่  2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
หมายถึง การคัดเลือกปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญจากสถานการณ์ท่ีก าลังจะเกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea) 
หมายถึง การช่วยกันระดมความคิดและรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา 
   ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select 
criteria) หมายถึง การร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) หมายถึง การ
น าเกณฑ์ท่ีได้มาท าการประเมินแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) หมายถึง การน า
แนวทางท่ีเลือกมาเขียนแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 
 2.1.3 วัตถุประสงค์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ดังนี้ 
  เอเบอร์เร่และสเลนนิส (Eberle and Slanish, 1996 ถ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุ
เสารัจ, 2543 103) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
ดังนี้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การฝึกให้เกิดการคิดแก้ปัญหาเพ่ือที่จะสามารถ
เผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง การแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จัก
การใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถ
พัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย   
  สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2551 : 72)  ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ดังนี้  
      1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คือ การฝึกให้เป็นผู้ที่มีเป็นคน
ใจกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก ก่อน
ตัดสินใจอย่างใดต้องมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอ และสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ หากเห็น
ว่าความคิดเห็นของผู้อ่ืนดีกว่า  มีเหตุผลมากกว่า นอกจากนี้ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้อง
เป็นผู้ทีม่ีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลและความรู้อยู่เสมอ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีเหตุผล  
      2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คือ การฝึกให้เป็นผู้ที่
จะต้องมีความฉับไวที่รู้ปัญหาและมองเห็นปัญหา มีความว่องไวและสามารถจะเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ
ไดง้่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของชีวิตที่ต้องท าให้ส าเร็จลุล่วงจึงจะท า
ให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยปกติคนเราทั่วไปมักเลือกวิธีการที่จะเลี่ยงปัญหามากกว่าการเผชิญปัญหา  ซึ่งถ้า
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คนเรารู้จักที่จะเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็จะมีชีวิตที่สนุกสนานร่าเริงและความสุขมาก
ยิ่งขึ้น 
      3. เพ่ือส่งเสริมให้มีความสนใจมองไปสู่อนาคต คือ การด าเนินการที่เป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจถึงแรงผลักดันต่างๆ ทั้งที่เห็นชัดและที่ยังไม่เห็นชัด ซึ่งจะก าหนดรูปแบบ
ของอนาคต และท าให้เห็นลู่ทางท่ีจะต้องกระท าในวันนี้เพื่ออนาคตท่ีดีขึ้น 
  4. เพ่ือฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม คือ ฝึกการร่วมกันท างานของสมาชิกโดยที่
สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวาง
แผนการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 
  5. เพ่ือฝึกความสามารถในด้านการสื่อสาร คือ การฝึกความสามารถในการรับและ
ส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เน้นการ
พัฒนาคิดหลากหลายด้าน เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการกลุ่มและความสามารถในการสื่อสาร รวมกันเป็นจุดมุ่ งหมายหรือ  การพัฒนา
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ซึ่งในการวิจัยนี้ได้มีการเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตเป็นส าคัญ 

 2.1.4 องค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 จากการศึกษารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ จะเห็นได้ว่ามีการ
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาอนาคตซึ่งมีองค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหาอนาคต ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในการคิดแก้ปัญหาอนาคต คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบ
ของขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges)   
  ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
  ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea)  
   ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select 
criteria) 
  ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 
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จากการวิเคราะห์ขั้นตอนรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ จึงน า
ขั้นตอนมาสังเคราะห์เป็นตัวแปรตามในการท าวิจัยครั้งนี้จ านวน 4 องค์ประกอบ ไดด้ังนี้  
 1. การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ คือ ผู้เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัด
ความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา (การน าขั้นที่ 1 การระบุปัญหา(Identify challenges) และขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหา
ส าคัญ (Select and underlying problem) มารวมกัน) 
 2. การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดย
พยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ 
 3. การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ เสนอเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา   น าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยพิจารณาถึงน้ าหนัก
ความส าคัญของเกณฑ์(การน าขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  
select criteria) และข้ันที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) มารวมกัน) 
 4. การพัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ปัญหาอนาคต คือ การก าหนดเป้าหมายที่บรรลุผลที่ชัดเจน
และ การประชุมวางแผนปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ลงมือปฏิบัติ
แผนปฏิบัติงานโดยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ นั้นได้
น าองค์ประกอบมาจากขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ มาใช้
ในการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลที่ครบถ้วนตามขั้นตอนของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ 

 2.1.5 ประโยชน์ของการแก้ปัญหาอนาคต 
  การแก้ปัญหาอนาคตของทอแรนซ์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
นักเรียนต้องมีการร่วมกันคิดและระดมสมองโดยใช้ทักษะการคิดระดับต่างๆจนถึงทักษะการคิด
ระดับสูง จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสามารถน าไปใช้ส าหรับพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนในทุกสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning:PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project 
Based Learning) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผลจากการศึกษาและ
วิจัยของทอแรนซ์ได้สรุปและเสนอประโยชน์ของกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตไว้ ดังนี้ (Torrance, 
1974 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2553 :51) 
  2.1.5.1 เนื่องจากการแก้ปัญหาอนาคตนักเรียนจะต้องอ่านและคิดทุกแง่ทุกมุม
เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเรื่องที่ก าหนดดังนั้นจึงช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
  2.1.5.2 เนื่องจากการแก้ปัญหาอนาคตนักเรียนจะต้องคิดคาดคะเนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา คิดหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่มีความแปลกใหม่แตกต่าง
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จากวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์
ตลอดกระบวนการ 
  2.1.5.3 เนื่องจากการแก้ปัญหาอนาคตออกแบบเพ่ือฝึกและจูงใจเด็กและเยาวชนให้
ใส่ใจต่อปัญหาอนาคตในทุกด้าน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในอนาคต
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การได้เห็น ฝึกคิดแก้ปัญหาสภาพการที่เป็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มความ
รุนแรงในอนาคต จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในอนาคตมากข้ึน 
  2.1.5.4 การฝึกการแก้ปัญหาอนาคตต้องใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตลอดเวลา
ดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในการสื่อความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน 
  2.1.5.5 การวิจัยคือการศึกษาหาค าตอบของปัญหาอย่างเป็นระบบและกระบวนการ
แก้ปัญหาอนาคต มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนเริ่มจากปัญหาจนถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา
ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะในการวิจัยตลอดกระบวนการ 

   2.1.5.6 การแก้ปัญหาอนาคตมีทักษะการคิดหลายระดับ มีการตัดสินพิจารณา
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยมีเหตุผล สนับสนุน หรือมีเกณฑ์ที่ช่วยใน
การตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจโดยขาดการคิดพิจารณาด้วยเหตุและผล ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยในการคิด
ก่อนปฏิบัติ และตัดสินใจซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2.1.5.7 เนื่องจากการแก้ปัญหาอนาคตสมาชิกกลุ่มต้องน าเสนอความคิดเห็นเสมอ
และต้องมีความรับผิดชอบ ต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มตลอดเวลา การได้มี
โอกาสฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตจะช่วยพัฒนาความสามารถในการชี้น าตนเองและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มมากขึ้น 
  2.1.5.8 เนื่องจากการแก้ปัญหาอนาคตเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมหรือเป็น
กลุ่มซึ่งทุกคนต้องให้ความร่วมมือ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายเพราะทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จะต้องมีการระดมความคิดและร่วมกันปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหาอนาคตนั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิด และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผล และเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด และสามารถสื่อความ อธิบาย หรือน าเสนอ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาในแง่มุมต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจน  

2.2 หลักจิตวิทยาพื้นฐานส าหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ไขปัญหาอนาคต
(Future Problem Solving Process) ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดขึ้นสูงที่อาศัยความสามารถหรือ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา โดยอาศัยประสบการณ์
หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ได้แก่ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1972 อ้างถึงใน 
ทิศนา แขมมณี, 2554:90-91) ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt, 1912) และทฤษฎีการ
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สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) (Vygotsky, 1978 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554 : 
90)   

 2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  เพียเจต์ (Piaget, 1972 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554:90-91) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้
ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญาเขาเชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์พัฒนาขึ้น
เป็นล าดับ 4 ขั้น โดยแต่ละขั้นแตกต่างกันตามกันในกลุ่มคน และอายุที่กลุ่ มคนเข้าสู่แต่ละขั้นจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ล าดับขั้นทั้ง 4 ขั้น ของเพียเจต์มีสาระสรุป
ได้ดังนี ้
  2.2.1.1 พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น 
ดังนี้ 
   2.2.1.1.1 ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage)  
เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ 
   2.2.1.1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage)  เริ่มตั้งแต่อายุ 
2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่
สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อยอีก 2 ขั้น คือ 
    ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็นขั้นพัฒนาการ
ของเด็กอายุ 2-4 ปี เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
2เหตุการณ์ หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผล เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขต
จ ากัดอยู่ 
     ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล ( Intuitive 
Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
รวมตัวดีขึ้น รู้จักแยกประเภทและแยกชิ้นส่วนของ 
   2.2.1.1.3 ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage)  
เริ่มจากอายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์
และตั้งเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ 
   2.2.1.1.4 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage)   
เริ่มจากอายุ 11-15 ปี ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือ
เด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่  
               2.2.1.2 ภาษาและพัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต 
 ซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ส าคัญที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม มี 6 ขั้น ได้แก่   
   2.2.1.2.1 ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรู้ใน
ความแตกต่างของสิ่งของที่มองเห็น   
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   2.2.1.2.2 ขั้นรู้สิ่ งตรงกันข้าม (Opposition) ขั้นนี้ เด็กรู้ว่าของต่างๆ มี
ลักษณะตรงกันข้ามเป็น 2 ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่   
   2.2.1.2.3 ขั้ น รู้หลายระดับ  (Discrete Degree) เด็ ก เริ่ม รู้ จั กคิดสิ่ งที่
เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่ตรงกลางระหว่างปลายสุดสอง ปลาย เช่น ปานกลาง น้อย   
   2.2.1.2.4 ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้   
   2.2.1.2.5 ขั้นรู้ผลของการกระท า (Function) ในขั้นนี้ เด็กจะเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง   
   2.2.1.2.6 ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรู้ว่า
การกระท าให้ของสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างทัดเทียมกัน 
  2.2.1.3 กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้  
   2.2.1.3.1 การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เป็นกระบวนการทาง
สมองในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
   2.2.1.3.2 การปรับและจัดระบบ (accommodation) คือ กระบวนการ
ทางสมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็น ระบบหรือเครือข่ายทาง
ปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 
   2.2.1.3.3 การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
จากข้ันของการปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุล
ขึ้น หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะ
ความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 
  2.2.1.4 หลักการจัดการศึกษา / การสอน 
  ในการพัฒนาเด็ก ผู้สอนควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนดังต่อไปนี้ 
   2.2.1.4.1 นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบคือ  
    1 . ประสบการณ์ ทางกายภาพ (physical experiences) จะ
เกิดข้ึนเมื่อนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุต่าง ในสภาพแวดล้อมโดยตรง  
    2 . ป ระสบการณ์ ทางตรรกศาสตร์  (Logic mathematical 
experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้พัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาให้ความคิดรวบยอดที่เป็น
นามธรรม  
    2.2.1.4.2 หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ  
    1. เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนโดยต้องเน้นให้นักเรียน
ใช้ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด  
    2. เสนอการเรียนการเสนอที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่  
    3. เน้นการเรียนรู้ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ  
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    4. เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพ่ิมขยายความคิดในระหว่าง
การสอน  
    5. ใช้กิจกรรมขัดแย้ง (cognitive conflict activities) โดยการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง  
    2.2.1.4.3 การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควร
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
    1. ถามค าถามมากกว่าการให้ค าตอบ  
    2. ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น  
    3. ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ  
    4. เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด ควรถามค าถามหรือจัดประสบการณ์
ให้นักเรียนใหม่ เพ่ือนักเรียนจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
    5 . ชี้ ระดับ พัฒนาการทางสติ ปัญญาของนัก เรียนจากงาน
พัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมหรือจากงานการอนุรักษ์ เพ่ือดูว่านักเรียนคิดอย่างไร  
    6. ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทาง
สติปัญญาที่แตกต่างกัน  
    7. ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในระดับ
ความคิดข้ันต่อไป  
    8. ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะจดจ ามากกว่าที่จะเข้าใจ 
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แท้จริง (pseudo learning)  
    2.2.1.4.4 ในขั้นประเมินผล ควรด าเนินการสอนต่อไปนี้  
    1. มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียน  
    2. พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอนค าถามนั้น ๆ  
    3. ต้องช่วยเหลือนักเรียนทีมีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ ากว่าเพ่ือ
ร่วมชั้น 
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งพัฒนาการทาง
สติปัญญาของมนุษย์แต่ละขั้นตอนแตกต่างกันตามกันในกลุ่มคน และอายุที่กลุ่มคนเข้าสู่แต่ละขั้นจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ท าให้เข้าใจว่ากระบวนการคิดแก้ปัญหานั้น
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

 2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Theory) 
  บิ๊กจี้ (Bigge, 1964 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2554 ) ได้กล่าวถึง เกสตัลท์ เป็น
ศัพท์ในภาษาเยอรมันมีความหมายว่า “แบบแผน” หรือ “รูปร่าง”(form or pattern) ซึ่งใน
ความหมายของทฤษฎี หมายถึง “ส่วนรวม” (Whole-ness) นักจิตวิทยาคนส าคัญของทฤษฎีนี้ คือ 
แมกซ์ เวอร์ไทเมอร์(Max Wertheimer) วุล์แกงค์ โคห์เลอร์ (Wolfgang Kohler) เคริ์ท คอฟฟ์กา 
(Kurt Koffka) และเคริ์ท เลวิน (Kurt Lewin) แนวความคิดหลักของทฤษฎีนี้ก็คือ ส่วนรวมมิใช่เป็น
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เพียงผลรวมของส่วนย่อย ส่วนรวมเป็นสิ่งที่มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ( the whole is more 
than the sum of the parts) กฎการเรียนรู้ของทฤษฎีนี้สรุปได้ดังนี้ 
 กระบวนการของทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ 
  2.2.2.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนภายในตัวของ
มนุษย ์
  2.2.2.2 บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 
  2.2.2.3 การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 
   1. การรับรู้ (perception) การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาท
สัมผัสรับสิ่งเร้าแล้วโยนเข้าสู่สมองเพ่ือผ่านเข้าสู่กระบวนความคิด สมองหรือจิตจะใช้ประสบการณ์
เดิมตีความหมายของสิ่งเร้าและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกไปตามที่สมอง/จิต ตีความหมาย 
   2 . การหยั่งเห็น (insight) เป็นการค้นพบหรือการเกิดความเข้าใจใน
ช่องทางแก้ปัญหาอย่างเฉียบพลันทันที อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวม และการใช้
กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้น 
  2.2.2.4 กฎการจัดระเบียบการเรียนรู้ (perception) ของทฤษฎีเกสตัลท์มีดังนี้ 
   1. กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย (Law of Pragnanz) ประสบการณ์
เดิมมีอิทธิหลต่อการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งเร้าเดียวกันอาจแตกต่างกันได้เพราะการ
ใช้ประสบการณ์เดิมมารับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อยต่างกัน 
   2. กฎแห่งความคล้ายคลึง ( Law of Similarity) สิ่งเร้าใดที่มีลักษณะ
เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน 
   3. กฎแห่งความใกล้เคียง (Law of Proximity) แม้สิ่งเร้าที่มีความใกล้เคียง
กันบุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน 
   4. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closure ) แม้สิ่งเร้าที่บุคคลรับรู้ยังไม่
สมบูรณ์ แต่บุคคลสามารถรับรู้ในลักษณะสมบูรณ์ได้ถ้าทุกคนมีประสบการณ์เดิมในสิ่งเร้านั้น 
   5. กฎแห่งความต่อเนื่อง สิ่งเร้าที่มีความต่อเนื่องกันหรือมีทิศทางไปในแนว
เดียวกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันหรือเป็นเหตุผลกัน 
   6. บุคคลมักมีความคงที่ในความหมายของสิ่งที่รับรู้ตามความเป็นจริง 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งเร้าในภาพรวมแล้วจะมีความคงที่ในการรับรู้สิ่งนั้นในลักษณะเป็นภาพรวม
ดังกล่าว ถึงแม้ว่าสิ่งเร้านั้นจะได้เปลี่ยนแปรไปเมื่อรับรู้ในแง่มุมอ่ืน เช่น เมื่อเห็นปากขวดกลมเรา
มักจะเห็นว่ามันกลมเสมอ ถึงแม้ว่าในการมองบางมุม ภาพที่เห็นจะเป็นรูปวงรีก็ตาม 
   7. การรับรู้ของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือน ไปจากความเป็นจริงได้ 
เนื่องมาจากลักษณะของการจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการลวงตา 
  2.2.2.5 การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น (insight) โคห์เลอร์ (kohler) ได้สังเกตการณ์
เรียนรู้ของลิงในการทดลอง ลิงพยายามหาวิธีที่จะเอากล้วยซึ่งแขวนอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอ้ือมถึงได้ ใน
ที่สุดลิงเกิดความคิดที่จะเอาไม้ไปสอยกล้วยที่แขวนเอามากินได้ สรุปได้ว่า ลิงมีการเรียนรู้แบบหยั่ง
เห็น การหยั่งเห็นเป็นการค้นพบ หรือเกิดความเข้ใจในช่องทางแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที อัน
เนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวมและการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญา
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ของบุคคลนั้นในการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับปัญหาหรือ สถานการณ์ที่เผชิญ ดังนั้นปัจจัยส าคัญ
ของการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นก็คือ ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์สะสมไว้มาก การเรียนรู้แบบหยั่ง
เห็นก็จะสะสมไว้มาก การเรียนรู้แบบหยั่งเห็นก็จะเกิดข้ึนได้มากเช่นกัน  
 หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
  1. กระบวนการคิดเป็นกระบวนการส าคัญในการเรียนรู้ การส่งเสริมกระบวนการคิด
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  2. การสอนโดยการเสนอภาพรวมเพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นและเข้าใจก่อนการเสนอ
ส่วนย่อยจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  3. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มาก ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มได้มากขึ้น 
  4. การจัดประสบการณ์ใหม่ ให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม ของผู้เรียนจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น 
  5. การจัดระเบียบสิ่งเร้าที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี คือการจัดกลุ่มสิ่งเร้า
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน 
  6. ในการสอน ครูไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่สมบูรณ์ ครูสามารถ
เสนอเนื้อหาแต่เพยงบางส่วนได้ หากผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเติมให้สมบูรณ์ 
  7. การเสนอบทเรียนหรือเน้อหาควรจัดให้มีความต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว 
  8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้แบบหยั่งเห็นได้มากข้ึน 

  2.2.3 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
  ไวกอสกี  (Vygotsky, 1978 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2554:90) ได้กล่าวว่า 
แนวคิด Constructivism เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิง
จิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้นจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของ
เด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย ไวกอสกี ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลว่า เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน ส าหรับด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และ
คณะ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว 
Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (cognitive psychology) มีรากฐานมา
จากผลงานของเอซูเบล และ เพียร์เจต์  
   ประเด็นส าคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้เรียน
เป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม 
โดยใช้กระบวนการทางปัญญา(cognitive apparatus) ของตน 
  ประเด็นส าคัญประการที่สองของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism 
คือ โครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ 
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แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะ
ไม่สมดุลขึ้น 

 2.2.3.1 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
     1. การสอนตามแนว Constructivism เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และความส าคัญของความรู้เดิม 
      2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้ว
น าไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และ
เพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป 
  3. การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบ
ความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความส าคัญมาก
น้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง 
    2.2.3.1.1 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 
      1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต ส ารวจเพื่อให้เห็นปัญญา 
      2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่นแนะน า ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
      3. ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ท างานเป็นกลุ่ม 
      4. ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ 
การปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อ่ืน 
    2.2.3.1.2 บทบาทของผู้เรียน 
     ในการเรียนตามทฤษฎี Constructivism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้าง
ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยตัวของเขาเอง(ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน) บทบาทที่คาดหวังจากผู้เรียน 
คือ 
  1. มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
  2. เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆที่มีอยู่ด้วยตนเอง 
  3. ตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล 
  4. มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
  5. วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
  6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับ
มอบหมาย 
  7. น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น 
 2.2.3.2 การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และ
ผลงานด้วยตนเอง                                       
  2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความสนใจ 
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  3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิด 
การท าและการเรียนรู้ต่อไป 
  4. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย 
ความถนัดความสามารถ และประสบการณ์ 
  5. สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร 
  6. ครูต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  7. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
  8. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดย
ครูและเพ่ือน การสังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 
 จากทฤษฎีการสร้างความรู้ Constructivism ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีผู้ที่กล่าวถึงการน า
หลักการทฤษฎีการสร้างความรู้ Constructivism มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 73) ได้ท าการศึกษาและเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ Constructivism ไว้ดังนี้ 
  1. จัดสถานการณ์หรือปัญหาที่เร้าความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและ
ปฏิบัติ กล้าคิด กล้าตอบ กล้าอธิบาย กล้าอภิปราย และแสดงความคิดเห็น (ประเภทของค าถาม 
วิธีการถามค าถาม การให้เวลาในการคิด และให้ก าลังใจมีความส าคัญยิ่ง) 
  2. พยายามใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริง และการร่วมปฏิบัติจริงหรือให้
ตัวอย่างสถานการณ์จริงด้วยภาพ ด้วยสื่ออ่ืนๆ หลีกเลี่ยงจากอธิบายที่มากจนเกินไป เพื่อให้นักเรียนมี
โอกาสคิด 
  3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองอย่างสม่ าเสมอ
ตลอดจนกิจกรรมการเรียน 
  4. ตรวจสอบความเข้าใจจากประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเรียน ให้ความรู้
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสืบค้นเพ่ือสร้างความเข้าใจกับเรื่องใหม่ที่จะเรียน 
  5. จัดกลุ่มนักเรียนหลายๆแบบ ให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียน ให้ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และให้เวลาอย่างพอเพียงส าหรับการสร้างความหมายกับสิ่งที่จะเรียนรู้ 
จัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้และวิธีใช้วิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม เช่น ถาม-ตอบปากเปล่า ให้สาธิต ให้สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมทันที ทดสอบย่อย เสนอผลงาน 
ชิ้นงานด้วยแผนภูมิ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นความรู้ที่เกิดขึ้น 
 สรุปได้ว่า จากทฤษฎีการสร้างความรู้ Constructivism ของนักวิชาการทางการศึกษาหลาย
ท่านที่ กล่าวถึง การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ Constructivism ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลายหลาย และผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ โดยให้นักเรียนน าประสบการเดิม ความรู้เดิม มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและสิ่งที่  สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ มาใช้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในอนาคต  
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3. การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) 

3.1 ความหมายของการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 ผู้วิจัยได้พิจารณาจากความหมายเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาเชิงอนาคต โดยนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการคิดแก้ปัญหาอนาคต หรือการแก้ปัญหาเชิงอนาคต และกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคต มีความใกล้เคียงกันและบางครั้งสามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้ค าว่า 
“การคิดแก้ปัญหาอนาคต” ในการด าเนินการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 สุกัญญา ยุติธรรมนนท์ (2539:3) ได้ให้ความหมายของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ว่า
หมายถึง การน าความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้จากการฝึกมาเข้าสู่
ระบบการคิดแก้ปัญหาที่เริ่มจากการรับรู้ถึงสภาพการณ์ที่ยังไม่ปรากฏขึ้น แล้วน าเอาสภาพการณ์นั้น 
มาเข้าสู่ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ 
 ปิยานี จิตร์เจริญ (2543 :24) ได้ให้ความหมายของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตหรือ
เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตไว้สอดคล้องกับ สุกัญญา ยุติธรรมนนท์ (2539:3) กล่าวคือ รูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นรูปแบบการคิดแก้ปัญหาที่เริ่มจากการรับรู้ถึงสภาพการณ์ที่ยังไม่ปรากฏ
ขึ้น (20ปี) แล้วน าเอาสภาพการณ์นั้นมาสู่ระบบการคิดแก้ปัญหาหรือค้นหาค าตอบที่แปลกใหม่ เป็น
แนวทางความคิดที่มีคุณค่าตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 ฐิติพร พิชญกุล (2547:9) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาเชิงอนาคต ว่าหมายถึง การคิด
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ (Creative and Critical) ที่จะน าสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับอนาคต (Develop a vision for the future) ซึ่ งการคิดแก้ปัญหาเริ่มจากการรับรู้ถึ ง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และสามารถมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้ เป็นการน าเอา
สถานการณ์นั้นเข้าสู่ระบบการคิดแก้ปัญหาแล้วค้นหาค าตอบที่แปลกใหม่และมีความเป็นไปได้  
เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นๆ 
 แครปป์ (Crabbe, 1984 อ้างถึงใน สุกัญญา ยุติธรรมนนท์, 2539 :18-19) ได้กล่าวถึง การ
น าวิธีการและขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์มาสร้างเป็นชุดฝึก 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โดยมีทักษะการคิดพ้ืนฐานที่ต้องใช้ใน
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตและข้ันตอนของกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต  
 กรมวิชาการ (2544:21-22) ได้กล่าวถึงทักษะการคิดพ้ืนฐานที่ต้องใช้ในการคิดแก้ปัญหา
อนาคต ดังนี้ 
    1. เทคนิคการระดมสมอง เป็นเทคนิคที่มีความส าคัญมากในการใช้กระบวนการแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ เพราะต้องใช้การระดมสมองตั้งแต่การระดมสมองเพ่ือค้นพบปัญหา 
การระดมสมองเพ่ือคิดหาวิธีการแก้ปัญหา การเลือกเกณฑ์ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้
เทคนิคนี้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 
    2. การจัดล าดับความคิด หมายถึง การคิดท่ีมีความสัมพันธ์กันจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง
ซึ่งมากกว่าหนึ่งสิ่งขึ้นไป แล้วสามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาจัดล าดับของความสัมพันธ์ตามท่ีต้องการได้ 
    3. เกณฑ์และการตั้งเกณฑ์ หมายถึง การคิดหาเหตุผลที่สามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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    4. การคิดวิเคราะห์โดยใช้ตาราง หมายถึง ความสามารถในการคิดแยกแยะประเด็นต่างๆ
ของข้อมูลที่มีอยู่ แล้วน าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาน าเสนอในรูปของตารางได้ 
    5. การใช้ตารางประเมินวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด หมายถึง การเรียนรู้วิธีการให้ค่าน้ าหนัก
ของข้อมูลในตารางในรูปแบบของคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น เพื่อประเมินหาแนวทางหรือวิธีการ
ที่ดีที่สุด 
    6. การจินตนาการ หมายถึง วิธีการคิดโดยการเชื่อมโยงจากประสบการณ์หรือเรื่องราวที่
อยู่ในอดีต 
    7. การจัดประเภทของปัญหา หมายถึง การน าข้อมูลของปัญหามาจัดประเภทตาม
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 สรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหาอนาคต หมายถึง การคิดอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการก าหนด
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา หรือปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต แล้วน าองค์
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมจากองค์ความรู้ และข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ น าเข้ามาสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาอนาคตโดยอาศัยขั้นตอนในการแก้ปัญหาอนาคตของทอร์แรนซ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

3.2 ความส าคัญของการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 ทอแรนซ์ (Torrance, 1962: อ้างถึงในทิศนาแขมมณี 2540) มีความเชื่อว่าการศึกษาที่มุ่งให้
ผู้เรียนรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนกล้าคิดกล้าแสดงออกจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ความคิดสร้างสรรค์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
มากเพราะผู้สอนไม่สามารถสอนทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตให้เด็กได้เด็กต้องค้นวิธีน าความรู้และแสวงหา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในการด ารงชีวิต 

ทอแรนซ์ได้ใช้แนวคิดแบบเอนกนัย (divergent thinking) มาเสนอเป็นองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ 3 องคป์ระกอบดังต่อไปนี้ 

1 . ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) ความคล่องแคล่วในการคิดหมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและสามารถสร้างค าตอบได้ในปริมาณมาก
ในเวลาที่จ ากัด 

2. ความยึดหยุ่นในการคิด (flexibility) ความยึดหยุ่นในการคิดหมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทหลายทิศทางหลายรูปแบบ 

3. ความคิดริเริ่ม (originality) ความคิดริเริ่มหมายถึงลักษณะของความคิดแปลกใหม่
แตกต่างจากความคิดธรรมดาและไม่ซ้ ากับความคิดที่มีอยู่ทั่วไป 

ทอแรนซ์ยังได้เสนอระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี ้
1. การค้นหาข้อเท็จจริง (fact finding) การค้นพบข้อเท็จจริงเริ่มจากการเกิดความรู้สึกกังวล

สับสนวุ่นวายขึ้นในจิตใจแต่ยังไม่ทราบสาเหตุจึงพยายามคิดว่าสิ่งที่ท าให้เกิดความเครียดนั้นคืออะไร 
2. การค้นพบปัญหา (problem finding) จากการพิจารณาความคิดเครียดนั้นด้วยสติจน

สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกกังวลวุ่นวายสับสนนั้นว่านั่นคือปัญหา 
3. การค้นพบแนวคิด (idea finding) เมื่อทราบปัญหาแล้วก็เกิดการตั้งสมมติฐานตลอดจน

รวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือท าการทดสอบความคิดนั้น 
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4. การค้นพบค าตอบ (solution finding) พยายามท าการทดสอบสมมติฐานนั้นจนสามารถ
พบค าตอบ 

5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (acceptance finding) เมื่อพบค าตอบแล้วยอมรับค าตอบ
ที่ค้นพบเผยแพร่และคิดต่อไปว่าการค้นพบนี้จะน าไปสู่หนทางที่จ าท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไป
อีก 
 จีรวรรณ ไตรโสรัส (2545 : 4-5) กล่าวว่า คุณภาพของการคิดของบุคคลจะแตกต่างกัน บาง
คนคิดเก่ง บางคนคิดไม่เก่ง คนทั่วไปมักเข้าใจว่า การคิดเก่งและคิดเป็นระบบ เป็นความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคล และเป็นเรื่องที่จะท าให้เก่งกันได้ยาก เราจึงมักจะชื่นชอบให้การยอมรับนับถือคนที่มี
ความสามารถเหล่านี้ว่าเป็น “คนเก่ง” คนที่คิดเก่งนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ “พรสวรรค์”เสมอไป ถ้าบุคคล
มีความเพียรพยายามมี “พรแสวง” สูงก็จะศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ นานาล้วนเป็นวิธีการเชิง
ระบบ (Systemic Approach) จะท าให้บุคคลนั้น “คิดเก่ง” ได้บุคคลหนึ่งเหมือนกัน 
 ธรรมชาติการคิดของคนมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
 1.การคิดไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุดหมายเป็นการคิดอย่างเลื่อนลอยต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่มีทิศทาง 
เช่น การคิดอย่างอิสระ (Free Association) เป็นการคิดเรื่องหนึ่งแล้วคิดอีกเรื่องหนึ่งที่สัมพันธ์กัน
อย่างไม่หยุดยั้ง การฝันกลางวัน (Day Dreaming) เป็นการคิดฝันไปตามจินตนาการเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจกับตนเองในขณะที่ตื่นอยู่ การฝัน (Night Dreaming) เกิดจากแรงผลักดันที่อยู่ในจิตใต้ส านึก
เนื่องจากความต้องการหรือความปรารถนาบางอย่างไม่ได้รับการตอบสนองในโลกแห่งความเป็นจริง 
 2. การคิดอย่างมีจุดหมายหรือทิศทาง (Directed Thinking) เป็นการคิดที่กระท าอย่างจงใจ
น าไปสู่เป้าหมายโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อสรุปอันเป็นค าตอบตามที่ต้องการคือ มีคุณภาพส าหรับใช้ในการ
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่ได้ค าตอบที่มีคุณภาพนั้นต้องอาศัยกระบวนการคิดที่ดี 
รอบคอบ และมีเหตุผล  

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 106) กล่าวว่าการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหาจะต้องก าหนด
สถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะที่ส าคัญๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิต
จริงและควรเป็นสถานการณ์ที่จ าเป็นต่อการรู้จักคิดแก้ปัญหาได้ดีซึ่งในการฝึกครั้งแรกๆนักเรียนใช้
เวลามากในการค้นหาปัญหาและปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ออกมาในรูปของปัญหาอนาคตแต่ในครั้งต่อมา
นักเรียนเริ่มใช้เวลาน้อยลงเนื่องจากมีความเข้าใจในกระบวนการและมีความช านาญในการคิด
แก้ปัญหามากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นความส าคัญของการคิดแก้ปัญหาอนาคต จะเน้นทางด้านของการฝึกฝน
ทักษะความคิดที่ค านึงถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งนะยะแรกอาจจะมีความสามารถในการคิดที่ยังไม่เกิด
ความคล่องแคล่วได้แต่เมื่อได้ท าการฝึกฝนแล้วจะท าให้เกิดกระบวนการหรือขั้นตอนการคิดที่เป็น
ประโยชน์มากขึน้ 

3.3 หลักเกณฑ์ในการวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 การประเมินผลการคิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นสิ่งที่ส าคัญมากประเด็นหนึ่งในการประเมินผล
งานหรือชิ้นงานของนักเรียน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอนาคต
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ของนักเรียน และช่วยท าให้ผู้สอนสามารถเปรียบเทียบความสามารถท าผลงานหรือชิ้นงานของกลุ่ม
อ่ืนๆได้ รวมทั้งท าให้แต่ละคนในทีมทราบถึงความคิดเห็นที่ผู้ประเมินมีต่อผลงานของตนเอง ผู้ประเมิน
จะต้องมีหลักในการประเมิน ได้แก่ การส ารวจผลงานก่อนการให้คะแนน ผู้ประเมินจะต้องอ่าน
เอกสารผลงานทั้งหมดก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงระดับความยากง่ายของปัญหา 
 การประเมินตามสภาพจริงโดยการใช้ (Rubric Scoring) 
 นิตโต (Nitko, 1996) ได้กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง (Rubric Scoring) คือเกณฑ์
การให้คะแนนที่ถูกพัฒนาโดยครูหรือผู้ประเมินที่ใช้วิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการที่ผู้เรียนได้
พยายามสร้างขึ้น การประเมินผลงานของนักเรียนจะมี 2 ลักษณะคือ ผลงานที่ได้จากกระบวนการ
ของนักเรียน และกระบวนการที่นักเรียนใช้เพ่ือให้เกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้ นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้ ผู้
ประเมินจะต้องตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคนที่มีระดับที่
แตกต่างกันหลายระดับ ระดับที่แตกต่างกันอาจจะเป็นระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ ได้สร้างขึ้น หรือ
ระดับของกระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ใช้เพื่อให้เกิดผลงาน 
 3.3.1 ความหมายของรูบริค 
  “รูบริค” (Rubric) มาจากภาษาละตินว่า “RUBRICATERRA” ซึ่งเป็นค าโบราณที่ใช้
ในทางศาสนา หมายถึง การท าเครื่องหมายสีแดงไว้บนสิ่งส าคัญเพ่ือใช้น าทาง ส่วนทางการศึกษานั้น
รูบริค หมายถึง สมรรถภาพหรือรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออก
ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการให้คะแนนนั กวิชาการสมัยใหม่
อธิบายว่า ค าว่า “Rubric” หมายถึง “กฎ” หรือ “กติกา”(Rule) ส่วนค าว่า “Rubric Assessment” 
นั้น หมายถึง แนวทางในการให้คะแนน (Scoring Guide)ซึ่งสามารถที่จะแยกแยะระดับต่าง ๆ ของ
ความส าเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างชัดเจนจากระดับดีมากไปจนถึงระดับต้อง
ปรับปรุงแก้ไขดังนั้น รูบริค จึงเป็นเครื่องมือในการให้คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ที่ใช้
พิจารณาชิ้นงานหรือการปฏิบัติงานและระดับคุณภาพของเกณฑ์แต่ละด้านซึ่งมีตั้งแต่ระดับดีเยี่ยม
จนถึงระดับต้องปรับปรุงส่วนเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) คือ เกณฑ์การให้คะแนนที่ถูก
พัฒนาโดยครูหรือผู้ประเมินที่ใช้วิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการที่ผู้เรียนได้พยายามสร้างขึ้น การ
ประเมินผลงานของนักเรียนจะมี 2 ลักษณะ คือ ผลงานที่ได้จากกระบวนการของนักเรียน และ
กระบวนการที่นักเรียนใช้เพ่ือให้เกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้ ผู้ประเมินจะต้อง
ตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละคนที่มีระดับที่แตกต่างกัน
หลายระดับ ระดับที่แตกต่างกันอาจจะเป็นระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้น หรือระดับของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่นักเรียนแต่ละคนได้ใช้เพื่อเกิดผลงาน 
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3.3.2 แนวทางในการใช้รูบริคในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

  รูบริค มีความเก่ียวข้องกับครูและนักเรียนด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
  3.3.2.1 รูบริค เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้กับทั้งการสอนและการประเมิน ครู
สามารถใช้รูบริคเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของนักเรียนได้ และช่วยให้ครูสามารถตั้งความ
คาดหวังกับการปฏิบัติงานของนักเรียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงให้นักเรียนเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าท าอย่างไรจึงจะปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ ผลเช่นนี้ช่วยให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงทั้งคุณภาพชิ้นงานและการเรียนรู้ของนักเรียนควบคู่กันไป ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่าการใช้
รูบริคจะช่วยนิยามค าว่า“คุณภาพ”ให้ชัดเจนขึ้น อาจมีนักเรียนบางคนไม่ชอบรูบริค เหตุผลพบคือถ้า
นักเรียนท างานผิดพลาด ครูสามารถชี้ให้นักเรียนรู้ได้ว่านักเรียนควรจะท าอย่างไรแทนที่จะท าอย่าง
เดิม 
  3.3.2.2 รูบริค เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้ที่
สามารถตัดสินคุณภาพชิ้นงานอย่างมีเหตุผล ทั้งงานของตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนจะรู้ข้อผิดพลาดของ
ตนเองและผู้อ่ืนการท าเช่นนี้บ่อย ๆ ช่วยให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบในงานของตนเองมากยิ่งขึ้น 
  3.3.2.3 รูบริค เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดจ านวนเวลาที่ครูใช้ในการประเมินผลงานของ
นักเรียนลงได้เพราะโดยปกติครูมักประเมินงานของนักเรียนทีละชิ้น แต่ถ้าใช้รูบริคในการประเมินงาน
แล้วนักเรียนจะสามารถประเมินงานของตนเองและของเพ่ือน ๆ ได้ นอกจากนี้ รูบริคยังช่วยให้
นักเรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในชิ้นงานของตนเองได้อีกด้วย 
  3.3.2.4 รูบริคมีลักษณะยืดหยุ่นที่สามารถท าให้ครูสอนนักเรียนที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปได้อย่างดี 
  3.3.2.5 รูบริคใช้ได้ง่ายและอธิบายได้ง่ายเช่นกัน การใช้รูบริคจะช่วยให้นักเรียน
ทราบว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร และเมื่อมีการประชุมผู้ปกครอง ครูอาจใช้รูบริคอธิบายให้ผู้ปกครอง
เข้าใจได้ง่ายโดยผู้ปกครองจะทราบได้ว่าบุตรหลานของตนต้องท าอย่างไรบ้างจึงจะประสบผลส าเร็จใน
การเรียน 

 3.3.3 จุดประสงค์การสร้างรูบริค 
  3.3.3.1 เพ่ือประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรียนรู้เป็นทีม กล
ยุทธการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  3.3.3.2 เพ่ือประเมินผลผลิต (Product) เช่น ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน รายงาน
การวิจัยนิทรรศการ ผลงานศิลปะ เป็นต้น 
  3.3.3.3 เพ่ือประเมินการปฏิบัติ  (Performance) เช่น ประเมินการน าเสนอ      
ปากเปล่า การอภิปราย การสาธิต เป็นต้น 
 3.3.4 องค์ประกอบของรูบริค 
  ในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
  3.3.4.1. เกณฑ์หรือประเด็นที่จะประเมิน (Criteria) เป็นการพิจารณาว่าภาระงาน
หรือชิ้นงานนั้น ๆ ประกอบด้วยคุณภาพก่ีด้าน อะไรบ้าง 



43 

 

  3.3.4.2. ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance Level) เป็นการ
ก าหนดจ านวนระดับของเกณฑ์ ส่วนมากจะประกอบด้วย 3 - 6 ระดับ 
  3 .3 .4 .3 . ก ารบ รรยายคุณ ภาพของแต่ ล ะระดั บความสามารถ  (Quality 
Description) เป็นการเขียนค าอธิบายความสามารถให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ละ
ระดับ ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการ 
ตรวจให้คะแนน 

 3.3.5 ประเภทของรูบริค  
  รูบริค มี 2 ประเภท คือ แบบภาพรวม (Holistic) และ แบบแยกส่วน (Analytic) 
  3.3.5.1 รูบริคแบบภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการให้คะแนน โดย
พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานโดยจะมีค าอธิบายลักษณะของงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
เกณฑ์การประเมินในภาพรวมนี้เหมาะที่จะใช้ในการประเมินทักษะการเขียนสามารถที่จะตรวจสอบ
ความต่อเนื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และความสละสลวยของภาษาที่เขียนได้เกณฑ์การประเมินใน
ภาพรวมส่วนใหญ่จะประกอบด้วย    3 - 6 ระดับ ส่วนเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ จะเป็นที่นิยมใช้
กันมาก เนื่องจากการใช้เกณฑ์ 3 ระดับนั้น จะง่ายต่อการก าหนดรายละเอียด ซึ่งจะยึดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย และต่ ากว่าค่าเฉลี่ย นอกจากง่ายต่อการก าหนดค่าแล้วยังง่ายต่อการตรวจให้คะแนน
อีกด้วย เนื่องจากความแตกต่างระหว่างระดับของเกณฑ์ท้ัง 3 ระดับนั้นจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่
ถ้าใช้ 5 หรือ 6 ระดับ ความแตกต่างระหว่างระดับจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งท าให้ยากต่อการ
ตรวจคะแนน ถ้าต้องการใช้เกณฑ์ 5 หรือ 6 ระดับ วิธีการที่จะช่วยในการก าหนดเกณฑ์ง่ายขึ้น ครู
อาจจะสุ่มตัวอย่างงานของนักเรียนมาตรวจ แล้วแยกเป็น 3 กอง เป็นงานที่มี   คุณภาพดี  ปานกลาง 
และไม่ดี แล้วตรวจสอบลักษณะที่เป็นตัวแยกระหว่างงานที่มีคุณภาพไม่ดี ลักษณะเหล่านี้จะมาเป็น
รายละเอียดของแต่ละระดับ 
  3.3.5.2 รูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) คือ แนวทางการให้คะแนน โดย
พิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องก าหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีค านิยาม
หรือค าอธิบายลักษณะของงานในส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน การเขียนรายละเอียดการ
ให้คะแนนมีเทคนิควิธีดังต่อไปนี้ 
    3.3.5.2.1 ก าหนดรายละเอียดขั้นต่ าไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพ่ิมลักษณะที่ส าคัญ ๆ สูง
ขึ้นมาทลีะระดับ ตัวอย่างเช่น งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือ เนื้อหา และ การใช้ภาษา สมมติว่า
แบ่งรายละเอียดไว้เป็น 4 ระดับ ก็ควรก าหนดลักษณะย่อยหรือตัวแปรย่อยที่ส าคัญให้ได้ จากนั้น 
เขียนรายละเอียดแต่ละระดับโดยการน าลักษณะย่อยหรือตัวแปรย่อยมาจัดล าดับความส าคัญดังได้
เขยีนตัวเลขก ากับไว้ แล้วน าตัวแปรต่าง ๆ มาเขียนบรรยาย (Descriptive) ให้ชัดเจนจากความส าคัญ
ต่ าที่สุด และเพ่ิมตัวแปรถัดไปแต่ละระดับ ดังตัวอย่างการเขียนประเด็นเนื้อหา 
    3.3.5.2.2 ก าหนดจุดอ่อนระดับต่ าสุดไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพ่ิมความถูกต้องมากขึ้นที
ละระดับ ดังตัวอย่างการเขียนประเด็นการใช้ภาษา โดยการก าหนดลักษณะย่อยหรือตัวแปรย่อยที่มี
ลักษณะในระดับต่ าสุดที่ระดับ 1 แล้วเพ่ิมความถูกต้องของลักษณะย่อยขึ้นไปทีละระดับ 
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    3.3.5.2.3 ก าหนดตัวแปรย่อยที่มีน้ าหนักเท่ากันทุกตัวแล้วระบุว่าตัวแปรหายไป
เท่าไร ระดับคะแนนก็ลดหลั่นตามล าดับ เช่น การประเมินการจัดท ารายงาน อาจมีประเด็นของ
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ความสะอาด ประณีต ในกรณีนี้จะยกตัวรูปแบบที่เป็นการเขียนรายละเอียด 

 3.3.6 วิธีการเขียนเกณฑ์การประเมิน 
 วิธีการเขียนเกณฑ์การประเมิน ครูสามารถเขียนเกณฑ์การประเมินโดยการพิจารณา ดังนี้ 
  3.3.6.1. เนื้อหา หน่วยการเรียนนั้น ๆ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด 
  3.3.6.2. ประเด็นที่น ามาประเมินสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นคุณภาพของนักเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในข้อใด 
  3.3.6.3. จัดท ากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะน ามาประเมิน 
  3.3.6.4. ก าหนดจ านวนระดับของเกณฑ ์
  3.3.6.5. พิจารณาเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมค าอธิบายและ/หรือตัวอย่างงาน 
(ค าตอบ) 
  3.3.6.6. เขียนค าอธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถท่ีสูงกว่าเกณฑ์ หรือต่ า
กว่าเกณฑ์ตามล าดับ 
  3.3.6.7. ตรวจสอบความชัดเจนของเกณฑ์การประเมิน โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้
มีส่วนร่วมเช่น นักเรียน (ถ้านักเรียนเข้าใจ อาจช่วยครูสร้าง Rubric ได้) 
  3.3.6.8. ทดลองใช้เกณฑ์ตรวจผลงาน 
  3.3.6.9. หาคุณภาพของเกณฑ์ เช่น การวัดอย่างง่าย หรือ ใช้ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 
  3.3.6.10. ปรับปรุงเกณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

 3.3.7 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 หลังจากที่ครูตรวจให้คะแนนแล้ว (ถือว่าเป็นการวัด) ครูควรก าหนดการตัดสินขั้นสุดท้ายใน
รูปของระดับคุณภาพ (ถือว่าเป็นการประเมิน) เช่น ดี พอใช้ หรือ ควรปรับปรุง โดยสามารถ
ก าหนดการตัดสินขั้นสุดท้ายของคุณภาพได้ตามสูตรดังนี้ 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนระดับคุณภาพ                                             
 สรุปได้ว่า การประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลก่อให้เกิดประโยชน์เป็นเกณฑ์ในให้
คะแนนชิ้นงานหรือผลงานที่เป็นโดยการแยกแยะองค์ประกอบที่ใช้เป็นส่วนๆ 

 3.3.8 ประโยชน์ของรูบริค 
 รูบริคมีประโยชน์อย่างมากต่อการประเมิน ทั้งนี้เพราะเหตุผลดังนี้ 
  3.3.8.1 ช่วยให้การคาดหวังของครูที่มีต่อผลงานของนักเรียนบรรลุผลส าเร็จได้ โดย
นักเรียนจะเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้รูบริคต่อการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน 
  3.3.8.2 ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นว่า ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
หรือพัฒนาการอะไรบ้าง 
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  3.3.8.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุคุณลักษณะจากงานที่เป็นตัวอย่างได้โดยใช้
รูบริคตรวจสอบ 
  3.3.8.4 ช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ
ได ้
  3.3.8.5 เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
  3.3.8.6 ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน ศึกษานิเทศก์ ได้เกิด
ความ 
เข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินผลงานนักเรียนที่ครูใช้ 
  3.3.8.7 ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้ระดับผลการเรียนของนักเรียนได้ 
  3.3.8.8 ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนักเรียนจุดประสงค์ของการสร้างรูบริค 
  

จากที่กล่าวมาการประเมินท าให้ทราบว่าผลสัมฤทธิ์หรือสิ่งที่ต้องการจะวัดผลนั้นมีผลอยู่ใน
ระดับใด และแต่ละคะแนนนั้นมีการแสดงถึงผลที่ประเมินอย่างไร ซึ่งจ าเป็นต่อการท าวิจัยเป็นอย่าง
มากในการวัดพัฒนาการของนักเรียนว่าเป็นไปตามผลที่ต้องการในระดับใด หรือมีการพัฒนาการที่
น้อยลงหรือมากขึ้น 

3.4 ประโยชน์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 กระบวนการแก้คิดปัญหาอนาคตของทอร์แรนซ์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
นักเรียนต้องมีการร่วมกันคิดและระดมสมองโดยใช้ทักษะการคิดระดับต่างๆจนถึงทักษะการคิด
ระดับสูง จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสามารถน าไปใช้ส าหรับพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนในทุกสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project 
Based Learning) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผลจากการศึกษาและ
วิจัยของทอแรนซ์ได้สรุปและเสนอประโยชน์ของกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตไว้ ดังนี้ (Torrance, 
1974 อ้างถึงใน วัชราเล่าเรียนดี, 2548 :51) 
 1. เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตนักเรียนจะต้องอ่านและคิดทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือเรื่องที่ก าหนดดังนั้นจึงช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
 2. เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตนักเรียนจะต้องคิดคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา คิดหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่มีความแปลกใหม่แตกต่างจากวิธีการ
แก้ปัญหาแบบเดิม ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ตลอด
กระบวนการ 
 3. เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตออกแบบเพ่ือฝึกและจูงใจเด็กและเยาวชนให้ใส่ใจ
ต่อปัญหาอนาคตในทุกด้าน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในอนาคตเมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ การได้เห็น ฝึกคิดแก้ปัญหาสภาพการที่เป็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มความรุนแรง
ในอนาคต จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในอนาคตมากขึ้น 
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 4. การฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตต้องใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตลอดเวลาดังนั้น
จึงเป็นการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในการสื่อความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน 
 5. การวิจัยคือการศึกษาหาค าตอบของปัญหาอย่างเป็นระบบและกระบวนการแก้ปัญหา
อนาคต มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนเริ่มจากปัญหาจนถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาซึ่งเป็นการ
พัฒนาทักษะในการวิจัยตลอดกระบวนการ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการแก้คิดปัญหาอนาคตของทอร์แรนซ์ ฝึกและจูง
ใจเด็กและเยาวชนให้ใส่ใจต่อปัญหาอนาคตในทุกด้าน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
พวกเขาในอนาคต ตลอดจนคิดคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา คิดหา
แนวทางแก้ปัญหาต่างๆท่ีมีความแปลกใหม่แตกต่างจากวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม 

4. แผนปฏิบัติงาน (Action plan)  

 4.1 ความหมายของแผนปฏิบัติงาน (Action plan)  
 มีนักวิชาการหรือองค์กรต่างๆ ได้กล่าวถึงแผนปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ไว้หลากหลาย มีความใกล้เคียงกันและบางครั้งสามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ใช้ค าว่า “แผนปฏิบัติงาน” ในการด าเนินการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 วิลเลียม เดมิ่ง (William Edwards Deming:1993) กล่าวว่า แผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
คือ การน าความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  อย่างละเอียดมาแล้ว ส าหรับ
ชี้น าการด าเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 การประปาส่วนภูมิภาค กองแผนกลยุทธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สายงานแผนและ
ยุทธศาสตร์ (2550) กล่าวว่า แผนปฏิบัติการ คือ ผลของการแปลงความคิดในการจะท าสิ่งต่างๆ ที่อยู่
ในหัวคนท างานให้ออกมาอยู่ในกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองแล้ว
ว่ามีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายในการท างานท่ีก าหนดไว้  
 ส านักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) แผน ป ฏิ บั ติ ง าน  (Action plan) คื อ  ก ารว างแผ น 
(Planning) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ (Management) โดยทั่วไปการวางแผน
เป็นกลยุทธ์ต่างๆที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ การวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารงาน 
เพราะมีส่วนท าให้ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน เพราะจะช่วยให้ไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งท าให้เปลือง
ก าลังทรัพย์ แรงงาน และเวลา การวางแผนท าให้เรามองเห็นภาพข้างหน้าว่าควรท าอะไร ไม่ควรท า
อะไร หรืออะไรที่ควรเตรียมตัว และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 สรุปว่า จากการศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ แผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
หมายถึง การน าความคิด มาวิเคราะห์ มาวางแผนการจัดการท าโครงงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 4.2 ความส าคัญของแผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
 คู๊น (Koontz, 1980) กล่าวถึง ความส าคัญของการวางแผนปฏิบัติงาน ไว้ 4 ประการ ดังนี้  
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    1. ท าให้ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเกิดความสมดุล (To offset uncertainty 
and change) เนื่องจากความผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้ามีการวางแผนล่วงหน้า
เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงก็ย่อมจะดีกว่า และปลอดภัยกว่า 
    2. ท าให้ผลการปฏิบัติงานไปสู่จุดมุ่งหวังดังประสงค์ (To focus attention on 
objective) การวางแผนที่รอบคอบจะท าให้เข้าใจวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนและลดความผิดพลาดได้ 
    3. ท าให้ประหยัดในการปฏิบัติงาน (To gain economical operation) ถ้าวางแผนไว้
ก่อนและควบคุมงานตามแผนจะช่วยลดการสิ้นเปลืองต่างๆได้ 
    4. ท าให้สะดวกต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน (To Facilitate control) เป็นประโยชน์ใน
การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานว่าตรงตามข้อตกลงหรือแผนที่วางไว้หรือไม่ และง่ายต่อการ
ตรวจตราติดตามให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย  

 สรุปได้ว่า แผนปฏิบัติงานนั้นมีความส าคัญโดยการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ
ความผิดพลาดจากการท างานโดยจะช่วยควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

4.3 ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
 วิลเลียม เดมิ่ ง (William Edwards Deming, 1993) ได้ประยุกต์หลัก PDCA เพ่ือเป็น
ขั้นตอนแผนปฏิบัติงาน (Action plan) มีดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยก าหนดให้ชัดเจนให้เป็นตัวเลข และต้องมีก าหนด
ระยะเวลาให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น จ านวนของเสียลดลง 10% จากปีก่อน ภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้ง
แต่ง 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 
 ขั้นที่ 2 ก่อนการเขียนแผนปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบสภาพจริงที่เกิดขึ้น ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
สภาพเครื่องจักร คน อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม โดยต้องลงไปดูข้อมูล จากบันทึก รายงาน สภาพพ้ืนที่
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงที่ครอบคลุมทั้งหมดก่อน 
  ขั้นที่  3 ก่อนการเขียนแผนปฏิบัติงาน ต้องวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดทั้งหมด น า
วัตถุประสงค์นั้นมา วิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกมิติ วิธีการนี้จะท าให้เราได้มองภาพรวม และเห็น
รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น เช่น เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า เพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย เพ่ือเพ่ิมจ านวนการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา 
 ขั้นที่ 4 การเขียนแผนปฏิบัติงาน โดยการน าข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนงาน  ซึ่งรายละเอียด
ในแผนงานส่วนใหญ่จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ก าหนดเวลา 
ผู้รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และประเมินผล ซึ่งใช้โปรแกรม Excell ท าได้เลย 
 ขั้นที่ 5 น าแผนงานที่เขียนไว้ไปสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไร ก็ต้องไปท าให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มิให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่
น้อย 
 ขั้นที่ 6 ควรมีการนัดประชุมกันเป็นระยะๆเพ่ือเป็นการติดตาม และประเมินผล ซึ่งโดยที่นิยม
ส่วนใหญ่ก็สัปดาห์ละครั้ง อย่างสองสัปดาห์ครั้งตามความเหมาะสม 
 ขั้นที่ 7 สรุปเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด ถ้าบรรลุเป้าหมายก็อาจจะมีการจัดฉลองกันเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจนิดๆหน่อยๆเช่น การไปกินข้าว กินกาแฟ หรือขนมเล็กๆน้อย แต่ถ้าไม่ส าเร็จ (ซึงถือเป็นเรื่อง
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ธรรมดา ไม่มีใครท าครั้งเดียวแล้วแก้ไขได้ส าเร็จเลย) ก็เรียกทีมงานมานั่งคุยกัน แล้วพิจารณาดูซิว่า 
เราวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ หรือเราไม่น าแผนงานไปปฏิบัติกันอย่างจริงจัง แล้วค่อยๆ 
พิจารณาดูกันใหม่อีกที จากนั้นก็มานั่งเขียนแผนงานกันใหม่อีกครั้ง 
  
 ส านักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้มีการอธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ดังนี้
(เข้าถึงได้จากoffice.psru.ac.th/file%20download/manage/p1.PDF) 
         ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหา ควรท าการศึกษาปัญหาหรืองานว่ามีอะไรบ้างและควร
ค านึงถึงสิ่งใด การมีข้อมูลมากกว่าย่อมช่วยให้เกิดข้อควรระวังหรือข้อควรตระหนักได้มากกว่า  และ
ในขณะที่ก าลังลงมือวางแผนไม่ควรท าเพียงผู้เดียว เพราะนอกจากจะได้ข้อมูลน้อยไม่ครอบคลุมแล้ว 
ยังขาดความร่วมมือจากทีมงานอีกด้วย 
         ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้ ควรมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือถกเถียงกันบ้าง จึงจะแสดงว่างานนั้นก าลังได้รับความสนใจ 
         ขั้นตอนที่ 3 การประชุมวางแผนปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน
โดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ คือ แรงงาน ทุน วัตถุดิบ เครื่องมือ และเวลา อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ 
        ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแผนการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน มีก าหนด
แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และปรับปรุงงานโดยจัดท าเป็นตารางที่สามารถ
ทบทวนได้ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะบรรลุผลได้อย่างแน่นอน 
 สรุปได้ว่า แผนปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนและมีการร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพ่ือให้มองเห็นภาพอนาคตได้ว่าต้องท าสิ่งใดต่อ 
และเมื่อเกิดขึ้นจะท าสิ่งใดเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการวิจัยนี้ได้เลือกสังเคราะห์ขั้นตอนการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้ ควรมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือถกเถียงกันบ้าง จึงจะแสดงว่างานนั้นก าลังได้รับความสนใจ 
       ขั้นตอนที่ 2 การประชุมวางแผนปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือให้ลงมือปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโดยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมการใช้รูปแบบคิดแก้ปัญหาอนาคตในรายวิชาต่างๆ ที่สามารถเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 Tallent M.K.(1985) ศึ ก ษ าวิ จั ย เรื่ อ ง  The Future Problem Solving Program: An 
Investigation of Effect on Problem Solving Ability จุดประสงค์ เพ่ื อศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับเกรด 4-5 ของ
โรงเรียนที่อยู่ชานเมืองทางตะวันออกของรัฐเท็กซัส โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 33 คน กลุ่ม
ควบคุมจ านวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
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เป็นเวลา 5 เดือน ผลของการวิเคราะห์ พบว่า วิธีการฝึกด้วยโปรแกรมการคิดแก้ปัญหาอนาคตมีผล
ต่อคะแนนรวมทั้งหมดและกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันในการแสดงออกใน 2 
ขั้นตอน คือ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

Buckmaster (1994) ท าการวิจัยเรื่อง Effect of activities that promote cooperation 
among seventh graders in a Future Problem Solving classroom เป็นการศึกษานักเรียนใน
ระดับ 7 ที่เรียนในวิชา Future Problem Solving ซึ่งเป็นการท าการศึกษาและวิเคราะห์ในทุก ๆ 
ขั้นตอนของ Future Problem Solving พบว่า กระบวนการแก้ปัญหาในอนาคตท าให้ผู้เรียน มี
ความสามารถในการจัดการตนเอง มีทักษะการท างานเป็นทีม รู้จักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ได้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนซึ่งการค้นพบความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นด้วยตนเองและจากกลุ่มจะมี
ประโยชน์ในด้านการน าไปใช้ประยุกต์ทักษะของตนเองในด้านการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป ซึ่ง
วิธีการเหล่านี้สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือการ
บอกโดยตรงจากครู 
 Kurtzberg and other ( 1 9 9 9 )  ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  Using Torrance’s problem 
identification techniques to increase fluency and flexibility in the classroom เป็นการ
ทดลองกับนักเรียนในระดับกลาง จ านวน 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือ
หาความสามารถในการคิดคล่องและคิดยืดหยุ่นของนักเรียน ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า นักเรียนที่
เรียน Future Problem Solving มีความสามารถในการคิดคล่องและคิดยืดหยุ่น มากกว่านักเรียน
ปกติ ซึ่งข้อเสนอแนะของการทดลองนี้คือ น่าจะมีการจัดทดลองในโรงเรียนระดับต่างๆ  
 หงส์สุนีย์ เอ้ือรัตนรักษา (2536) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้รูปแบบคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ มีวัตถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก กลุ่มตัวอย่าง 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 คน ได้รับการสอนตาม
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ จ านวน 15 ครั้ง กลุ่มควบคุม 38 คน ได้รับ
การสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองและระยะติดตามผล
หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองและระยะติดตามผลหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สุกัญญา ยุติธรรมนนท์ (2539) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองเพลง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 60 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน โดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่  
ระดับ .01 
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  มิ่งขวัญ ศิริบุญ (2545) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของ
เดอ โบโน และการคิดแบบแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ  มี
วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลของการคิดระหว่างการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน 
และการคิดแบบแก้ไขปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ต่ ากว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 25 จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มๆละ 15 
คน กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพ กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการฝึกคิดแบบ
แก้ปัญหาอนาคต พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และนักเรียนที่
ได้รับการฝึกคิดแบบแก้ปัญหาอนาคตของทอแรนซ์ มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ภาวินี บุญธิมา (2552) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 49 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ในด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และคิดริเริ่ม สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ    
ทอร์แรนซ์ เป็นเทคนิควิธีการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการติดต่อสื่อสาร ความตระหนักเกี่ยวกับ
การคิดแก้ปัญหาอนาคต รวมถึงการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดความพร้อม
กับการเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เฉพาะหน้าหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดี 
  5.2 การคิดแก้ปัญหาอนาคต 
  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  Dufner (1988) ศึ ก ษ า วิ จั ย  เรื่ อ ง  Effect of training in problem solving on the 
problem solving abilities of gifted fouth graders : a comparison of the future problem 
solving and instrumental enrichment programs (IEP) จุดประสงค์ของการศึกษา เพ่ือต้องการ
เปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนห้องพิเศษระดับชั้น 
เกรด 4 สิ่งที่ท าการศึกษา คือ ผลของการใช้เครื่องมือในการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ไม่ชัดเจน ผลของการทดสอบ พบว่า เครื่องที่ใช้ในการคิดแก้ปัญหาอนาคตมีผลต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของกลุ่มตัวอย่าง 
  Mitchell and Cantlon (1987) ศึกษาวิจัย  เรื่ อง Teaching the Gifed to Become 
Future Problem Solving ได้น ากระบวนการแก้ปัญหาอนาคตไปทดลอง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนอายุ 8-18 ปี โดยให้นักเรียนเขียนประโยคปัญหาที่เกี่ยวกับอนาคต สร้าง
เป้าหมายในอนาคตและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิเคราะห์และท านายเหตุการณ์ท่ีมีทางเป็นไป
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ได้ในการแก้ปัญหา พบว่า วิธีการนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็น
ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ และทักษะเพ่ือคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอนาคต 
  กัลยา ตากูล (2549) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กรณีศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2549 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งเป็นวิธีการเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลโดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การวิเคราะห์เอกสาร และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนครบตามองค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)การพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการอ านวยการเรียนรู้ของนักเรียน (2)การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน (3)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม มีการใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย (4)จัดการประเมินการคิดทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม และ (5)จัดบรรยากาศใน
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีอิสระทางการคิดและมีการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
การคิดและกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับดี  
  ศิริเพ็ญ ยังขาว (2549) ได้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
อนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย แล้วด าเนินการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต จ านวน 14 ชั่วโมง 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
  กรวิภา กัปตพล (2553) ได้ศึกษาผลของการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการคิดแก้ปัญหาอนาคต
บนเว็บโดยใช้คลังวีดีทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพ่ือความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดแก้ปัญหาอนาคตบนเว็บโดยใช้คลังวีดีทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 60 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองย่อย แล้วด าเนินการสอนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตโดยใช้คลังวีดีทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาอนาคต กลุ่มทดลองย่อยที่
สอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตโดยใช้คลังวีดีทัศน์ที่มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มทดลอง
ย่อยที่ไม่ได้สอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตโดยใช้คลังวีดีทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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  สรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหาอนาคตนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างแพร่หลายและหลากหลาย แม้ว่าผู้เรียน
จะมีลักษณะการเรียนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพ หรือแม้กระทั่งนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพราะการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจ าวัน    
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บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิ จั ย นี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งท ด ล อ ง (Experiment Research) มี วั ต ถุ ร ะส งค์ เ พ่ื อ                
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
2) ศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ตัวแปรที่วิจัย 
  3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  4. ระยะเวลาในการวิจัย 
  5. แบบแผนการวิจัย 
  6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  7. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  8. การเก็บข้อมูล 
  9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวน 438 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  โรงเรียนวัดไร่
ขิงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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2. ตัวแปรที่วิจัย 
 ตัวแปรที่วิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ประเภท คือ  
  2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
   2.2.2 การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  
3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ที่ 5
ภูมิศาสตร์  ในรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยเนื้อหา ประเด็น
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 
ประเด็นวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 
และประเด็นผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของ
โลก 

4. ระยะเวลำในกำรวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที  รวมจ านวน 12 คาบเรียน 

5. แบบแผนกำรวิจัย 
 1. การวิจัยแบบการวิจัยแบบจ าลองการทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่ม
เดียวมีการสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (Tuckman, 
1999) ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
  

ทดสอบก่อนการ
ทดลอง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ 

ทอร์แรนซ์ 
ทดสอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 
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แผนภูมิที่ 2 แบบแผนการทดลอง 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
X แทน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ      

ทอร์แรนซ์ 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

 
2. การวิจัยแบบแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design)  และมีการ

ทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตเพ่ือสังเกตพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต ผสมผสานกับ แบบ
ดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample Design) (Tuckman 
1999) ดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้  
 

 X O1 X O2 X O3 X O4 

 
แผนภูมิที่ 3 แบบแผนการทดลอง 

X แทน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
แรนซ์ 

O แทน การศึกษาผลของการคิดแก้ปัญหาอนาคต แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 
 O1 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตครั้งที ่1 (คาบเรียนที่ 3) 

O2 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตครั้งที่ 2 (คาบเรียนที่ 6) 
O3 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตครั้งที่ 3 (คาบเรียนที่ 9) 
O4 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตครั้งที่ 4 (คาบเรียนที่ 12) 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) จ านวน 2 แผน 
 6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 6.3 แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ โดยการศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคตแบ่ง
ออกเป็น 4 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ 12 ซึ่งก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อลักษณะ
ของรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ   
 6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving 
Model) ซึ่งเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 12 ข้อ 
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7. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
 7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดของเนื้อหาและเวลา ตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนที่ เรื่อง สำระกำรเรียนรู้ 
เวลำ 
เรียน 

1 สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

- สถานการณ์ทรัพยากรน้ าของไทย 
- สถานการณ์ทรัพยากรดินของไทย 
- สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทย 
- สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของไทย 
- สถานการณ์ทรัพยากรแร่ธาตุของไทย 

2 
 

วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

- วิกฤตการณ์น้ าแล้ง น้ าเสียและน้ าท่วมของไทย 
- วิกฤตการณ์ดินเสื่อมคุณภาพของไทย 
- วิกฤตการณ์ท าลายป่าไม้ของไทย 
- วิกฤตการณ์การล่าสัตว์ป่าของไทย 
- วิกฤตการณ์การใช้แร่ธาตุและพลังงานของไทย 

2 

ผลของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพต่อ
การเกิดภูมิสังคมใหม่ของ
ไทย 

- การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพที่ท าให้ เกิด
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและ
เอเชีย 

2 

2 สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ต่างๆของโลก 

- สถานการณ์การขาดแคลนแหล่งน้ าของโลก 
- สถานการณ์แร่ธาตุและพลังงานของโลก 
- สถานการณ์ชั้นบรรยากาศของโลก 
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 

2 

วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ต่างๆของโลก 

- วิกฤตการณ์การขาดแคลนแหล่งน้ าของโลก 
- วิกฤตการณ์แร่ธาตุและพลังงานของโลก 
- วิกฤตการณ์ชั้นบรรยากาศของโลก 
- วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 

2 

ผลของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพต่อ
การเกิดภูมิสังคมใหม่ของ
โลก 

- การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งกระทบกับ
ภูมิภาคต่างๆของโลก  
- องค์กร กฎหมาย อนุสัญญา พิธีสารที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 

รวม 12 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  7.1.1 ศึกษาหลักการสอน วิธีสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) จาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  7.1.2 ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการทดลอง 
  7.1.3 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและการวัดและ
ประเมินผล ของรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดเรียนรู้ 
  7.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) จ านวน 2 แผน รวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 
50 นาที องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 2) ความเข้าใจที่
คงทน 3) วัตถุประสงค์การเรียนรู้  4) เจตคติ 5) ทักษะ/กระบวนการ 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7) สมรรถนะส าคัญ  8) สาระการเรียนรู้  9) ภาระงาน/ชิ้นงาน 10) การวัดและการประเมินผล     
11) กิจกรรมการเรียนรู้  12) สื่อการเรียนรู้  13) แหล่งอ้างอิง 14) ภาคผนวก ประกอบด้วย         
14.1) ใบกิจกรรม และ14.2) อ่ืนๆ 
      7.1.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีการแบ่งเป็น 2 แผน ซึ่งมีการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model)  ซึ่งในแต่ละแผนมีการน าขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ตารางที่ 5 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ 

แผนที่ เรื่อง 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรคิด

แก้ปัญหำอนำคตตำมแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ 

เวลำ 
(คำบเรียน) 

1 สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 1 

ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ 1 

วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนว
ทางการแก้ปัญหา  1 

ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมิน
การแก้ปัญหา  1 
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แผนที่ เรื่อง 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรคิด

แก้ปัญหำอนำคตตำมแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ 

เวลำ 
(คำบเรียน) 

 

ผลของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพต่อการ
เกิดภูมิสังคมใหม่ของไทย 

ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการ
แก้ปัญหา  

1 

ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 1 
2 สถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของ
โลก 

ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 
1 

ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ 1 

วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของ
โลก 

ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนว
ทางการแก้ปัญหา  1 

ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมิน
การแก้ปัญหา  1 

ผลของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพต่อการ
เกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการ
แก้ปัญหา  

1 

ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 1 
รวม 12 

 
  7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน สื่อ
การเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล โดยน ามาปรับปรุงและแก้ไข  ดังนี้ 1) มีการปรับปรุง
สถานการณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ หรือส่ งผล
กระทบต่อประเทศไทยหรือโลก 2) มีการปรับปรุงเปลี่ยนจากใบความรู้และใบงาน เป็นใบกิจกรรมเพื่อ
ท าให้นักเรียนไม่สับสนในการท ากิจกรรมและเน้นการท ากระบวนการกลุ่ม 3) มีการปรับปรุงค าถามที่
ใช้ในใบกิจกรรมเพ่ือให้สื่อความได้ในทางเดียวไม่ก ากวม และ4) มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและ
ระดับคุณภาพของใบกิจกรรมให้ชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 
  7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างมาเสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้  (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่ งผลการให้ผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง 3 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.96 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
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  7.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) 
แก้ไขการใช้ค าในแผนการจัดการเรียนรู้บางค า และแก้ไขค าผิด 2) แก้ไขการอ้างอิงของสถานการณ์ที่
ใช้ในกิจกรรม 3) มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพของใบกิจกรรมให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากขึ้น และ4) ให้ก าหนดคะแนนในแต่ละขั้นตอนของใบกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
เกณฑ์การให้คะแนนและคะแนนเต็มเพ่ือให้เกิดก าลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) ไป
ทดลองใช้ (Try Out)กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 จ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ข้อบกพร่องด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ที่ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งจากการทดลองใช้
ปรากฏว่าพบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1) ควรมีการสาธิตขั้นตอนแบบง่ายๆให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น เช่น 
โครงงานหรือโครงการต่างๆ จัดท าเพ่ืออะไร เพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพ 2) ครูควรมีการจ ากัดขอบเขต
ของกิจกรรมเพ่ือให้ไม่นอกเรื่องและเป็นการกระชับเวลาเพ่ือไม่ให้เกินเวลา และ3) ควรมีการเพ่ิม
ค าถามกระตุ้นนักเรียนให้มากข้ึน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นระหว่างการท ากิจกรรม 
เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
  7.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) เพ่ือ
ไปใช้กับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1  
 
 
ขั้นที่ 2  
 

ขั้นที ่3 
 
ขั้นที่ 4 
 

 
ขั้นที่ 5  
 
 

ขั้นที่ 6 
 
 

ขั้นที่ 7 
 

ขั้นที่ 8 
 

ขั้นที่9 

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  

ศึกษาหลักการสอน วิธีสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอรแ์รนซ์ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ศึกษาค าอธิบาย โครงสร้างรายวิชาและมาตรฐานตัวชี้วัดของรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 

สร้างแผนโดยใช้รูปแบบเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจ
พิจารณาความถูกต้อง และน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความถูกต้อง 
และความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วน ามาปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ประเด็นสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆของโลก ประเด็นวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก และประเด็นผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิด
ภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 ข้อ มี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  7.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบจาก“การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษาของ
สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2540: 6-7) 
  7.2.2 ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและการวัดและประเมินผลของรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  7.2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ  โดยวัดทักษะด้าน
พุทธิพิสัยที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สัน และครัทวอล (Anderson 
and Keathwohl, 2001) โดยการพัฒนามาจากแนวคิดพัฒนาการด้านสติปัญญาของบลูม (Bloom, 
1965) ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สำระกำรเรียนรู้ ส 5.2 ม.4-6/1 วิเครำะห์
สถำนกำรณ์และวิกฤตกำรณ์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก 

 

พฤติกรรมกำรวัด 
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ม 

สถานการณ์ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย - 2 1 2 - - 5 

วิกฤตการณ์ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 1 1 - 2 1 - 5 

ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อ
การเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทย 2 - 2 1 - - 5 

สถานการณ์ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก 1 2 - 2 - - 5 

วิกฤตการณ์ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก 1 1 - 2 1 - 5 

ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อ
การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 2 - 1 1 - 1 5 

รวม 7 6 4 10 2 1 30 

 
     7.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  มี เนื้ อห าประกอบด้ วย  ประเด็ นสถานการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก  ประเด็นวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก และประเด็นผลของ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก ซึ่งมีรายละเอียด
ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางการวิเคราะห์ข้อสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน 60 ข้อ และน ามาใช้ใน
การวิจัยจ านวน 30 ข้อ 
  7.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณา และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) แก้ไขปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการวัดและตรงกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ 2) แก้ไขค าผิดและใช้ค าถามที่เป็นภาษาพูดให้ภาษาเขียน 3) แก้ไขตัวเลือกที่ก ากวม
ให้ชัดเจนและถูกต้อง และ4) ตัดค าฟุ่มเฟือยในค าถามเพ่ือให้เกิดความกระชับและได้ใจความ สามารถ
สื่อความได้ดี 
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  7.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สร้างมาเสนอผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)  ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.95 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 
  7.2.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ควรมีการยกตัวอย่างใน
ค าถามที่นักเรียนสามารถตอบได้โดยไม่ใช่ค าถามที่เฉพาะ และ 2) แก้ไขตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวงบางข้อที่
ง่ายให้อยู่ในระดับเดียวกัน  

7.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
จ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อค านวณหาค่าระดับ
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r)ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.38-0.75 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.38-0.63 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึ่งเลือกใช้จ านวน 30 ข้อ 
  7.2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยสูตร KR-20 (Kuder Richardson Formula 20) ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson, 1937) ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
  7.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่คัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน 
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จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model)  
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1  
 
 
ขั้นที่ 2  
 
 
ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 

ขั้นที่ 6 
 
 

ขั้นที่ 7 
 
 

ขั้นที่ 8 

 
ขั้นที ่9 
 
 
แผนภูมิที่ 5   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยาค าอธิบายโครงสร้างรายวิชา และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ านวน 30 ข้อ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างข้ึนมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกต้อง และน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความถูกต้อง  
และความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

 
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่เรียนเนื้อหานี้มาแล้วเพ่ือ

หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปหาค่าความเชื่อมั่นแล้วปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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7.3 แบบวัดกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 
ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 ซึ่งมีองค์ประกอบของการวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ดังนี้ 1) การระบุ
ปัญหาส าคัญ 2) การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา 3) การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่
ดีที่สุด และ4) การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของ
รูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  7.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหา
อนาคต และสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นคะแนนรูบริค (Rubric 
Scoring) 3 ระดับ แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
  7.3.2 ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแบบวัด
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  
  7 .3 .3  ส ร้ า งแบ บ วั ด ก ารคิ ด แก้ ปั ญ ห าอน าคต  เรื่ อ ง  วิ ก ฤติ ก ารณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ โดยการศึกษาพัฒนาการการคิด
แก้ปัญหาอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 ซึ่งมีองค์ประกอบของการวัดการ
คิดแก้ปัญหาอนาคต ดังนี้ 1) การระบุปัญหาส าคัญ 2) การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา 3) 
การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และ4) การพัฒนาแผนปฏิบัติงานโดยก าหนดเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ  โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
ข้อมูลพัฒนาของผู้เรียน เพ่ือศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต ดังตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

3 2 1 
1) การระบุปัญหา
ส าคัญ 

สามารถระบุปัญหาได้
ถูกต้องและชัดเจน จาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

สามารถระบุปัญหาได้
ถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

สามารถระบุประเด็นได้ 
แต่ไม่สัมพันธ์กับปัญหา
แ ล ะ ไม่ ชั ด เจ น จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

2) การระดมสมองคิดหา
แนวทางการแก้ปัญหา 

ส าม ารถ ร่ ว ม กั น ห า
วิธีการแก้ปัญหาได้ 3 
วิธีการขึ้นไปโดยตรงกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ส าม ารถ ร่ ว ม กั น ห า
วิธีการแก้ปัญหาได้ 2 
วิธีการขึ้นไปโดยตรงกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ส าม ารถ ร่ ว ม กั น ห า
วิธีการแก้ปัญหาได้ 1 
วิ ธี ก า ร โด ย ต ร งกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

3) การประเมินแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 

มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินในการเลือก
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่
ถูกต้องชัดเจนกับการ
แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินในการเลือก
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่
ถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน
กับการแก้ปัญหาของ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินในการเลือก
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่
ถูกต้อง แต่ไม่สัมพันธ์
กั บ ปั ญ ห า แ ล ะ ไ ม่
ชัดเจนจากสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ 

4) การพัฒนา
แผนปฏิบัติงานการ
แก้ปัญหาอนาคต 

ครบตามแนวทางการ
ประเมินแผนปฏิ บั ติ
งาน  ทุ กข้ อ สมบู รณ์ 
ชัดเจน 

ข า ด แ น ว ท า ง ก า ร
ประเมินแผนปฏิ บั ติ
ง าน  1 ข้ อ  ส ม บู รณ์ 
ชัดเจน 

ข า ด แ น ว ท า ง ก า ร
ประเมินแผนปฏิ บั ติ
งานทั้ง 2 ข้อ สมบูรณ์ 
ชัดเจน 

 
 

ระดับเกณฑ์กำรประเมินของแบบวัดกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.00 คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับสูง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49  คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับต่ า 
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  7.3.4 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจพิจารณา และน ามาปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) แก้ไขสถานการณ์ท่ีน ามาใช้ให้เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่
เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้น ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้มาใช้เป็นสถานการณ์ 2) การจัดรูปแบบของแบบวัด
ให้ดีขึ้นและเป็นรูปแบบเดียวกัน 3) จัดท าแนวทางการตอบค าถามเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ลักษณะการตอบค าถาม และ 4) แก้ไขเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลในแต่ระดับให้ครอบคลุม 
  7.3.5 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่สร้างมาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้  (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่ งผลการให้ผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง 3 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)  
  7.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) แก้ไขปรับปรุงข้อค าถาม
ให้ชัดเจนขึ้น 2) มีการจัดสรรคะแนนของการวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบอกท่ีมาของคะแนนได้ 
และ 3) แก้ไขเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลในแต่ระดับให้ครอบคลุม 

7.3.7 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 จ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ใน
คาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 เพ่ือน ามาตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ส านวนภาษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบวัดการคิดแก้ปัญหา โดยสูตรการหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbanch, 1951) ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.64 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 
  7.3.8 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ที่คัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน โดยใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ในคาบเรียน
ที่ 3, 6, 9 และ12  
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 จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model)  สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1  
 
 
ขั้นที่ 2  
 
 

ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที ่7 
 

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 

ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยาค าอธิบายโครงสร้างรายวิชา และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ 

สร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต  

น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ทีส่ร้างข้ึนมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกต้อง และน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความ
ถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

 

น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่เรียนเนื้อหานี้
มาแล้วเพ่ือหา ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ไปหาค่าความเชื่อมั่นแล้วปรับปรุงแก้ไข 
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 7.4 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีต่อรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบกำรคิดแก้ปัญหำอนำคตตำมแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) 

  ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
(Likert, 1961) ดังนี้ 
  7.4.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน 
  7.4.2 ศึกษารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์(Torrance’s 
Future Problem Solving Model) เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ    
ทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ในงานวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามปลายปิด โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีสุ่ด โดยมีการก าหนดค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
   เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ค่าระดับเท่ากับ 5 
   เห็นด้วยมาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 4 
   เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ 3 
   เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ 2 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ 1 
  7.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณา และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) แกไ้ขจ านวนข้อของแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมข้ึนจาก 10 ข้อ เป็น 12 ข้อ 
และท าให้แต่ละด้านมีจ านวนข้อที่เท่ากัน และ 2) แก้ไขค าในแบบสอบถามให้กระชับและให้ได้
ใจความสมบูรณ์  
  7.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ที่สร้างมาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
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  7.4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
ดังนี้ 1) แก้ไขด้านการประเมินแต่ละด้านให้ตรงกับการน าไปใช้วัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตได้ตรง
ประเด็น และ2) แก้ไขส านวนของข้อค าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  7.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model)ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  จ านวน 38 คน 
  

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1  
 
 
ขั้นที่ 2  
 
 

ขั้นที่ 3 
 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 
ขั้นที่ 6 
 

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
  

ศึกษารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์(Torrance’s Future 
Problem Solving Model) เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็น ทีส่ร้างข้ึนมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกต้อง และน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความถูกต้อง และ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
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8. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ วิธีการ
ด าเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 8.1 ขั้นเตรียมตัวก่อนกำรทดลอง 
  8.1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้              
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต และ4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
  8.1.2 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัยไปเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
  8.1.3 ผู้วิจัยแนะน าวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
  8.1.4 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน             
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 8.2 ขั้นด ำเนินกำรสอน 
  8.2.1ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model)ไปใช้สอนกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน ซึ่งท าการแบ่งกลุ่มตามความสมัคร
ใจ กลุ่มละ 5-6 คน โดยท าการทดลองสอน สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ จ านวน 12 คาบเรียน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges)   
  ขัน้ที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
  ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea)  
   ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select  

criteria) 
  ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 
 8.3 ขั้นสุดท้ำยหลังจำกกำรทดลอง 
  8.3.1 หลังจากผู้วิจัยท าการทดลองสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โดยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียน จ านวน 30 
ข้อ และแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 แล้วท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 
  8.3.2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
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Future Problem Solving Model) เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการสอบถามความคิดเห็นมา
ปรับปรุงการจัดการสอนต่อไป 

9. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12  โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
  ในการแปลความหมายของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.00 คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับสูง 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49  คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับต่ า 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์และได้ค่าเฉลี่ยโดยน ามาเทียบกับเกณฑ์ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพ่ือ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษา
พัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Process) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving 
Model)  ผู้วิจัยขอเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ผลการเป รียบ เที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน  เรื่ อ ง วิ กฤติ การณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving 
Process) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving 
Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และ3) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
เรียนและหลังเรียน 

 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 
38 คน ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ       
ท อร์ แ รน ซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าห รั บ นั ก เรี ยน ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน  

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

N คะแนนเต็ม 
คะแนน

เฉลี่ย (𝒙) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 38 30 10.84 2.39 
18.25 .00 

หลังเรียน 38 30 19.29 1.80 
 
 จากตารางที่  8 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’sFuture Problem Solving Model) ส าห รับนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน (𝑥= 19.29, S.D.= 1.80) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥= 10.84, S.D.= 2.39) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

 
ตอนที่ 2   ผลการศึกษาพัฒนาการของการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving 
Process) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

 ผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต(Future Problem Solving 
Process)  เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving 
Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  จ านวน 38 คน จากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ครั้งในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ
12 จ านวน 4 ข้อ ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9  ผลการศึ กษ า พั ฒ นาการการคิ ดแก้ ปัญ ห าอนาคต เรื่ อ ง  วิ กฤติ การณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 
กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา

อนาคต คะ
แน

นเ
ต็ม

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

ค่า
เฉ

ลี่ย
รว

ม 

S.D
. 

ล า
ดับ

 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

 1.ระบุปัญหา 3 1.24 0.44 1.74 0.44 2.34 0.48 2.58 0.50 1.98 0.47 4 
2.ระดมสมอง 
หาวิธีการ 
แก้ปัญหา 

3 1.53 0.55 2.47 0.68 2.03 0.16 2.71 0.46 2.19 0.46 2 

3.เลือก
วิธีการ
แก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 

3 1.45 0.60 1.61 0.55 2.45 0.51 2.74 0.44 2.06 0.53 3 

4.การพัฒนา
แผนปฏิบัติ
การแก้ปัญหา
อนาคต 

3 1.68 0.52 2.13 0.41 2.89 0.31 2.79 0.41 2.37 0.41 1 

เฉลี่ยรวม 3 1.47 0.53 1.99 0.52 2.43 0.36 2.70 0.45 2.15 0.47  
ระดับพัฒนาการ
ของการคิด
แก้ปัญหาอนาคต 

ต่ า ปานกลาง ปานกลาง สูง  

 
จากตารางที่ 9 สรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Process) 

เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต จากระดับต่ า (𝑥 = 1.47, S.D. = 0.53) ปานกลาง (𝑥 = 1.99, 
S.D. = 0.52),  ปานกลาง (𝑥 = 2.43, S.D. = 0.36) และสูง (𝑥= 2.70, S.D. = 0.47) 
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 เมื่อมีการพิจารณารายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการพัฒนา

แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (𝑥= 2.37, S.D. = 0.41. ) ด้านระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหา     

(𝑥 = 2.19, S.D. = 0.46 ) ด้านเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  (𝑥 = 2.06, S.D. = 0.53 ) และ     

ด้านระบุปัญหา (𝑥 = 1.98, S.D. = 0.47 ) ดังแผนภูมิที่ 8  

แผนภูมิที่ 8 พัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต 

 
 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model)  

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving 
Model) จ านวน 38 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  2) ด้านสื่อและบรรยากาศการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  
  

0
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คร ัง้ที ่1 คร ัง้ที ่2 คร ัง้ที ่3 คร ัง้ที ่4
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เลอืกวธิกีารแกปั้ญหาทีด่ี
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การพฒันาแผนปฏบิตักิาร
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ตารางที่ 10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  

 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ระบุและล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

4.84 0.26 มากที่สุด 1 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ท าให้นักเรียนร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย 

4.36 0.57 มาก 4 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด
แบบมีเหตุผลเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถ
ท าจริง 

4.74 0.29 มากที่สุด 2 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
คาดการณ์ ผลที่ตามมาของปัญหาและวางแผนเพ่ือ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

4.50 0.74 มากที่สุด 3 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.61 0.47 มากที่สุด (3) 
ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการจัดกิจกรรม ท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

4.85 0.41 มากที่สุด 2 

6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้  ท าให้
นักเรียนเกิดการคิดวางแผน กล้าคิด กล้าท าและกล้า
ตัดสินใจ 

4.79 0.45 มากที่สุด 3 

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 
 

4.59 0.55 มากที่สุด 4 
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รายการประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.86 0.35 มากที่สุด 1 

รวมด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.77 0.44 มากที่สุด (1) 

ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิด
อย่างอิสระ และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

4.79 0.41 มากที่สุด 2 

10. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดคล่องแคล่วต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.71 0.45 มากที่สุด 4 

11.รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

4.81 0.39 มากที่สุด 1 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดยืดหยุ่นเกิดแรงจูงใจในการคิดแก้ปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

4.74 0.49 มากที่สุด 3 

รวมด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.76 0.44 มากที่สุด (2) 
รวมทั้งหมด 4.71 0.45 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.71, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้ ด้านสื่อและบรรยากาศ
การเรียนรู้ (𝑥= 4.77, S.D. = 0.44) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ (𝑥= 4.76, S.D. = 0.44) 
และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥= 4.71, S.D. = 0.45) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน
ดังนี้ 

 ด้านสื่อและบรรยากาศการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุด เรียงล าดับ
รายละเอียดได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
(𝑥= 4.86, S.D. = 0.35) ล าดับที่ 2 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
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แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา     
(𝑥= 4.85, S.D. = 0.41)ล าดับที่ 3 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดการคิดวางแผน กล้าคิด กล้าท าและกล้า
ตัดสินใจ (𝑥= 4.79, S.D. = 0.45) และล าดับสุดท้าย คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู (𝑥= 4.59, S.D. = 0.55) 

 ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เรียงล าดับ
รายละเอียดได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต (𝑥 = 4.81, S.D. = 0.39) ล าดับที่ 2 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดอย่างอิสระ และมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจ (𝑥 = 4.78, S.D. = 0.41)ล าดับที่ 3 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดยืดหยุ่นเกิดแรงจูงใจในการคิด
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (𝑥 = 4.74, S.D. = 0.49) และล าดับสุดท้าย คือ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
คล่องแคล่วต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (𝑥 = 4.71, S.D. = 0.45) 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เรียงล าดับรายละเอียดได้
ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุและล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดข้ึนได้ (𝑥= 4.84, S.D. = 0.26) 
ล าดับที่ 2 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดแบบมีเหตุผลเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถท าจริง      
(𝑥= 4.74, S.D. = 0.29) ล าดับที่ 3 คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ผลที่ตามมาของปัญหาและวางแผนเพ่ือ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ (𝑥 = 4.50, S.D. = 0.74) และล าดับสุดท้าย คือ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ท าให้นักเรียนร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย (𝑥 = 4.36 , S.D. = 0.57) 

 จากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการล าดับ
ความคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการทางการคิดที่คล่องแคล่ว คิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงการคิดเพ่ือแก้ปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้น มีการคาดคะเนถึงผลที่ตามมาของการกระท าโดยเกิด
ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ขณะท าการสอนบางครั้งอาจจะมีการโต้เถียงกันบ้าง และนักเรียนบางคนก็
พยายามจูงใจให้เพ่ือนคล้อยตามในสิ่งที่คิด แต่อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและสามารถท าให้เป็น
รูปธรรมได้ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเชื่อมโยงความรู้มาใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ได้ จากการน าเสนอปัญหาที่ควรแก้ไข ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและสามารถ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ด้านสื่อการเรียนรู้  พบว่า ครูน าเสนอสถานการณ์ที่
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เกิดขึ้นเป็นทั้งเอกสาร หรือสื่อวีดีทัศน์  เป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นความสนใจ นักเรียน
สามารถมองเห็นภาพอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดข้ึนใกล้ตัวนักเรียน รวมไปถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นทุกที่บนทุกภูมิภาคของโลก ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้ และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนด้วยกันเองจากการระดมสมองเพ่ือ
แก้ปัญหาของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการกล้าแสดงออกทางความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจโดยเคารพเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยเพ่ือท าให้เกิดการลดข้อผิดพลาดลง และ
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิดโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิด
จากประสบการณ์เดิมของแต่ละคนท าให้นักเรียนเกิดความสนุกในการท ากิจกรรม  
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บทที่ 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นการวิจัยเชิ งทดลอง 
(Experiment Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย 2 แบบ คือ 1) การวิจัยแบบจ าลองการทดลอง 
(Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและสอบหลัง (One Group 
Pretest-Posttest Design) และ 2) การวิจัยแบบแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest 
Design)  และมีการทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตเพ่ือสังเกตพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
ผสมผสานกับ แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample 
Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future 
Problem Solving Process) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model)  ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาจาก
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ จ านวน 2 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  (Pretest-Posttest) เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ      
3) แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 เป็น
อัตนัยแบบวัดเชิงสถานการณ์จ านวน 4 ฉบับ และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและบรรยากาศใน
การเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ก ารคิ ด แก้ ปั ญ ห าอน าคต  (Future Problem Solving) เรื่ อ งวิ ก ฤติ ก ารณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีพัฒนาการสูงขึ้น 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป้าหมายเพ่ือจูงใจเร้าความสนใจให้เยาวชนใส่
ใจต่อปัญหาอนาคตและเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดรวมถึงการบูรณาการเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตเข้า
กับหลักสูตรของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนโดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่เดิมให้เข้าใจ
ง่ายมากขึ้น การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เป็น
กระบวนการกลุ่มจากการระดมสมอง ท าให้เกิดการตั้งค าถาม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก และท า
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การตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนต้องใช้การคิด
แก้ปัญหาทั้งรายบุคคลและระดมสมองเป็นรายกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรมและให้
ค าปรึกษาตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเลือกและตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ครูน าเสนอสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยการใช้วีดิทัศน์ เช่น สถานการณ์น้ าในประเทศไทย โดยให้นักเรียนมองเห็นสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับน้ าในประเทศไทยทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วม พร้อมทั้งให้นักเรียนสามารถระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาน้ าในประเทศไทย จากนั้นให้นักเรียนอ่านสถานการณ์จากใบกิจกรรม
และท าการระบุปัญหา  ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ นักเรียนต้องระบุสาเหตุและผลของ
ปัญหาที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ครูก าหนดให้ เช่นหากเป็น
สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย ปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขหรือเป็นปัญหาส าคัญ โดยให้นักเรียน
ระดมสมองช่วยกันคิดและตัดสินใจเลือกปัญหาที่ส าคัญที่สุดซึ่งแสดงถึงกระบวนการกลุ่มการระดม
สมองเพ่ือค้นหาปัญหาและช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในอนาคตให้ได้เกิดความ
หลากหลายมากที่สุด ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนต้องท าการระดม
สมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาหลังจากเลือกปัญหาส าคัญแล้ว โดยหาแนวทางแก้ไขให้เกิดความ
หลากหลาย ซึ่งแนวทางนั้นอาจจะเกิดจากประสบการณ์รายบุคคลมาท าการอภิปรายภายในกลุ่มหรือ
การคิดแบบสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขั้นที่ 4 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาผู้ เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัด
ความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา โดยการเสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือก
เกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละสภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มา
ใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ 
(Piaget, 1972 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2547 : 90-91) และทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ 
(Gestalt Theory) บิ๊กจี้ (Bigge, 1982: 190-202) ที่กล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาทางด้านความคิดของ
เด็ก เริ่มจากอายุ 11-15 ปี จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือ
เด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงการรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่งเร้าแล้ว
โยนเข้าสู่สมองเพ่ือผ่านเข้าสู่กระบวนความคิด สมองหรือจิตจะใช้ประสบการณ์เดิมตีความหมายของ
สิ่งเร้าและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกไปตามที่สมองตีความหมาย เป็นผลให้เกิดการค้นพบหรือการ
เกิดความเข้าใจในช่องทางแก้ปัญหาอย่างเฉียบพลันทันที อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดย
ส่วนรวม และการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้น  ขั้นที่ 5 การประเมิน
แนวทางในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องท าการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง โดยพิจารณาถึงน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย ผู้เรียนจะได้
ตัดสินใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรใช้แนวทางการแก้ไขวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด วิธีรองลงมา และขั้นที่ 6         
การพัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ปัญหาอนาคต นักเรียนท าการร่างโครงการที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหา
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น จากการตัดสินใจเลือกแนวทางจากขั้นตอนที่ 5 มาสู่การปฏิบัติจริง โดยการจัดท า
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โครงร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และท าการน าเสนอ
ปัญหาผ่านค าถามของครูและความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มอ่ืน เช่น หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นใน
บริเวณชุมชนของตัวเองจะท าอย่างไร นักเรียนมีการคิดแผนปฏิบัติการ โดยการใช้ ระบบน้ าหยดใน
สวนไร่ฝรั่งแทนการตักน้ ารถหรือใช้เรือพ่นน้ าซึ่งไม่สามารถท าได้ ท าให้นักเรียนเกิดลักษณะการคิด
แก้ปัญหาอนาคตขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเอเบอร์เร่และสเลนนิส (Eberle and Slanish, 1996) ได้
กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ดังนี้  เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การฝึกให้เกิดการคิดแก้ปัญหาเพ่ือที่จะสามารถเผชิญกับภาวะ
สังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง การแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือ
เป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ 
วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา 
ยุติธรรมนนท์ (2539) และภาวินี บุญธิมา (2552) กล่าวโดยสรุปว่า คะแนนความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ในด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และคิดริเริ่ม สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ มิ่งขวัญ ศิริบุญ (2545) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของ
การฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และการคิดแบบแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอ
แรนซ์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลของการคิดระหว่างการฝึกคิด
แบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และการคิดแบบแก้ไขปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และนักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดแบบ
แก้ปัญหาอนาคตของทอร์แรนซ์ มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี  (2553:115-121) ได้กล่าวถึง การเทคนิคหรือ
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต 6 ขั้นตอน ของทอร์แรนซ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหาอนาคตนั้น
ได้น าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหา
อนาคต เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังและแสดงความคิดเห็นโดยแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ท าให้
เกิดปฏิสัมพันธ์กัน มีการแบ่งหน้าที่ในการท างาน และร่วมกันระดมสมองในการแก้ปัญหาหรือแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต โดยการพัฒนาการระบบความคิดให้เป็น
ระบบ และดึงประสบการณ์ของแต่ละคนมาตัดสินใจและเลือกการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

2. ก ารคิ ด แก้ ปั ญ ห าอน าคต  (Future Problem Solving) เรื่ อ ง  วิ กฤติ ก ารณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 มี
พัฒนาการสูงขึ้น โดยการวัดแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ 12 ทั้งนี้
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เนื่องมาจากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
คิดแก้ปัญหาอนาคต คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักเรียน
ต้องมีการร่วมกันคิดและระดมสมองโดยใช้ทักษะการคิดระดับต่างๆจนถึงทักษะการคิดระดับสูง จึง
เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสามารถน าไปใช้ส าหรับพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในทุก
สาระการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของขั้นตอน 6 ขั้นมาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ออกมาเป็นตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้  1) การระบุปัญหา  ครู
น าเสนอสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ ารุนแรงในแถบแอฟริกา 
ปัญหาทางด้านดินและป่าไม้ หรือการล่าและจ านวนสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดนผู้เรียนฝึกการคิดระบุ
ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความส าคัญที่จะจัดความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดว่าอะไรเป็น
ปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 2) การระดมสมองคิดหาแนว
ทางการแก้ปัญหา คือ ในกิจกรรมการเรียนการสอนครูก าหนดสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่น เชื้อเพลิงใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ใช้แล้วหมดไป นักเรียนควรท าอย่างไรในการแก้ปัญหา นักเรียนพยายามคิดหาวิธี
แก้ปัญหา โดยคิดจากประสบการณ์เดิมหรือประสบการณ์ใหม่ให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ 3) การ
ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ นักเรียนเสนอเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
น าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ เช่น สถานการณ์แนวโน้มการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า มีการตั้งเกณฑ์มาใช้ในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยพิจารณาถึงน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติ
งานแก้ปัญหาอนาคต คือ น าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง เช่น หากน้ ามันหมดโลก
นักเรียนมีแนวคิดให้ใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อนพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า  โดย
อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลที่จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม และน าเสนออย่างเป็นระบบ
น่าเชื่อถือ โดยอาศัยแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  

จากการให้นักเรียนท าการคิดแก้ปัญหาอนาคต พบว่า ข้อที่  4 การน าเสนอวิธีในการ
แก้ปัญหาอนาคต เป็นข้อที่นักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุกครั้งที่ท าการทดสอบและมีค่าเฉลี่ยในการ
ทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตเป็นล าดับที่ 1 ส่วน ข้อที่ 1 การระบุปัญหา เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยใน
การทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตเป็นล าดับสุดท้าย อาจเกิดจากการคิดที่นักเรียนมีการระบัญหา
ไม่หลากหลาย และมักจะก าหนดปัญหาจากประสบการณ์เดิม ท าให้การระบุปัญหานั้นขาดการคิดไป
อีกระดับท าให้ค่าเฉลี่ยในข้อนี้มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ในการทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตในแต่
ละครั้งนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากระดับต่ าในครั้งแรกจนไปถึงระดับสูงในครั้งสุดท้าย  ซึ่ง
สอดคล้องกับ จอห์น ดิวอ้ี (Dewey, 1993: 36 – 48) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการคิดว่า 
การคิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะการคิดช่วยให้คนได้มองเห็นภาพปัญหาต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้
บุคคลได้คิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้และการคิดช่วยขยายความหมายของสิ่งต่างๆ 
ในโลกได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริเพ็ญ ยังขาว (2549) ได้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับกรวิภา กัปตพล (2553) ได้ศึกษาผล
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการคิดแก้ปัญหาอนาคตบนเว็บโดยใช้คลังวีดีทัศน์ที่มีต่อความสามารถ
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ในการคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพ่ือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดแก้ปัญหาอนาคต
บนเว็บโดยใช้คลังวีดีทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาอนาคต กลุ่มทดลองย่อยที่สอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
อนาคตโดยใช้คลังวีดีทัศน์ที่มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มทดลองย่อยที่ไม่ได้สอนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอนาคตโดยใช้คลังวีดีทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบการคิดแก้ปัญหาอนาคต พบว่า การคิดสร้างสรรค์ ในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการพัฒนา
แผนปฏิบัติงาน คือ น าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลที่
จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม และน าเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด อาจะเป็นเพราะเมื่อเกิดปัญหาจากสถานการณ์จริงจะมีการน าความรู้จากประสบการณ์เดิมมา
ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ กัญญา ยุติธรรมนนท์ (2539:3) ได้กล่าวว่า กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต คือ 
การน าความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้จากการฝึกมาเข้าสู่ระบบการคิด
แก้ปัญหาที่เริ่มจากการรับรู้ถึงสภาพการณ์ที่ยังไม่ปรากฏขึ้น แล้วน าเอาสภาพการณ์นั้น มาเข้าสู่
ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สอดคล้องกับ จอห์น ดิวอ้ี (Dewey, 
1993: 36 – 48) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการคิดว่า สิ่งที่บุคคลรู้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้
เกิดกระบวนการคิดครั้งแรกแล้วจึงน าไปสู่การคิดในสิ่งอ่ืนๆซึ่ งก่อให้ เกิดความสมบูรณ์ของ
กระบวนการคิดนั้น เนื่องจากการคิดมีอิทธิพลอย่างมากจากกิเลสที่อยู่ภายในตัวบุคคลและสังคม ท า
ให้มีลักษณะความคิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนประกอบด้วย 1) การคิดคล่องหรือคิดเร็ว กล้าที่จะ
คิดและมีความคิดหลั่งไหล ออกมาได้อย่างรวดเร็ว การคิดเร็ว จะช่วยให้เกิดความตื่นตัวในการ
ตอบสนองโดยมีการตีความและช่วยให้เกิดความคิดเห็นตามมา  2) การคิดหลากหลาย ความคิด
หลายๆ ลักษณะ หลายประเภทหลายชนิดหลายรูปแบบ ถ้ามีความคิดเห็นที่น้อยเกินไปก็เป็นสิ่งบ่งชี้
ว่ามีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือขาดแคลน อย่างไรก็ตามความคิดเห็นที่มีจ านวนมากทั้งเห็นด้วย และ
ขัดแย้งกันท าให้ยากต่อการ ตัดสินใจและความคิดเห็นที่มากเกินไปท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียบ
เรียงล าดับความเป็นเหตุผล ดังนั้นการคิดที่ดีที่สุดคือ การมีความสมดุล ระหว่างความมากและน้อย
ของความคิดเห็น 3) การคิดลึกซึ้งเป็นการคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดยเข้าใจถึง
สาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ต่างๆที่ซับซ้อนของโครงสร้างและรวมทั้งคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริง
ของสิ่งที่คิด 
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เนื่องจากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ มีเป้าหมายเพ่ือจูงใจเร้าความ
สนใจให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหาอนาคตและเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดรวมถึงการบูรณาการเทคนิคการ
แก้ปัญหาอนาคตเข้ากับหลักสูตรโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
ที่ส าคัญมากกว่านั้นคือในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
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ไม่หยุดยั้ง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม ปัญหาการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในสังคม ดังนั้น การเตรียมตัวให้
เยาวชนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ทุกฝ่าย ทุกองค์กรในสังคมควรให้ความส าคัญ  และถือว่าเป็น
แนวทางเพ่ือมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิด
แก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวนมาก การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ไป
พร้อมกับการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ ผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ผู้เรียนจะ
ได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้
ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังทีว่ัช
รา เล่าเรียนดี (2553:115-121) ได้กล่าวถึง การเทคนิคหรือกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต 6 ขั้นตอน 
ของทอร์แรนซ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหาอนาคตนั้นได้น าความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหาอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิ ธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2545: 221-296) กล่าวว่า รูปแบบนี้มุ่งช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวนมาก  มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้
ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน 
สอดคล้องกับ กัลยา ตากูล (2549) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนครบตาม
องค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการอ านวยการ
เรียนรู้ของนักเรียน 2) การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4) จัดการประเมินการคิด
ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม และ5) การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีอิสระทางการคิด
และมีการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับ
ดี สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2554: 73) ได้ท าการศึกษาและเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ Constructivism ไว้ดังนี้ 1) จัดสถานการณ์หรือปัญหาที่เร้าความสนใจให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบัติ กล้าคิด กล้าตอบ กล้าอธิบาย กล้าอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็น (ประเภทของค าถาม วิธีการถามค าถาม การให้เวลาในการคิด และให้ก าลังใจมีความส าคัญยิ่ง 
2) พยายามใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริง และการร่วมปฏิบัติจริงหรือให้ตัวอย่างสถานการณ์
จริงด้วยภาพ ด้วยสื่ออ่ืนๆ หลีกเลี่ยงจากอธิบายที่มากจนเกินไป เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสคิด 3) จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองอย่างสม่ าเสมอตลอดจนกิจกรรมการ
เรียน 4) ตรวจสอบความเข้าใจจากประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน ให้ความรู้ข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับการสืบค้นเพ่ือสร้างความเข้าใจกับเรื่องใหม่ที่จะเรียน  5. จัดกลุ่มนักเรียนหลายๆแบบ  
ให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียน ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเชื่อ และให้เวลาอย่างพอเพียง
ส าหรับการสร้างความหมายกับสิ่งที่จะเรียนรู้ จัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนกระบวนการ
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เรียนรู้และวิธีใช้วิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม เช่น ถาม -ตอบปากเปล่า ให้สาธิต ให้
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมทันที ทดสอบย่อย เสนอผลงาน ชิ้นงานด้วยแผนภูมิ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่
สะท้อนให้เห็นความรู้ที่เกิดขึ้น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า หากผู้สอนจะน ารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) ไปใช้ควรมีการศึกษา
ขั้นตอนและรู้จักเลือกเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน การใช้สื่อประกอบเพื่อเร้าความ
สนใจของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นสื่อมัลติมิเดีย หรือการแก้ปัญหาของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการ
แก้ปัญหานั้นๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หรือทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและเป็นการท าให้เกิดแบบอย่างที่ดีในการเลือกการแก้ปัญหา และเอกสารให้มีความน่าสนใจ 
และควรค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 
 1. จากการวิจัย พบว่า การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) นั้นผู้สอนจ าเป็นต้องมี
การศึกษาข้ันตอนอย่างละเอียด และอธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจ ซึ่งจะท าให้ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

2. จากการวิจัย พบว่า ผู้สอนควรมีการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยการอธิบายเพ่ิมเติมถึง
ประเด็นส าคัญที่ต้องการแก้ปัญหาเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนหลงประเด็นในการศึกษา 

3. จากการวิจัยพบว่า ผู้สอนต้องตกลงท าความเข้าใจและอธิบายถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนก่อนทีจะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) ไปประยุกต์ใช้ได้กับสาระอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือใช้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองโดยแทรกเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม หรือสิ่งใกล้ตัวนักเรียนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการคิด 
 2. ควรน ารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future 
Problem Solving Model) ไปใช้กับเทคนิคการสอนอ่ืน  เช่น เทคนิคผังความคิด เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Model) น าไปใช้ในรายวิชาการศึกษาและค้นคว้าองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (IS) เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้และความสอดคล้องของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   

 อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา 
 

ผศ. ดร.ชนสิทธิ์       สิทธิ์สูงเนิน  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิธสีอน 
   
 ผศ. ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม  อาจารย์ประจ าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก  ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s 
Future Problem Solving Model)  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ โดยการศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving 
Model) 
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แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
รายวิชา  ส32102  ภูมิศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  12  คาบ 
เรื่อง :  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  จ านวน   6  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

ม. 4-6/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและโลก 

ม. 4-6/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
ความเข้าใจที่คงทน 

ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ด้วยเหตุ
นี้บุคคลและสังคม จึงต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน โดยการประสานงานกับองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลัง
เกิดข้ึนทั้งปัจจุบันและอนาคต  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยได้ถูกต้อง 
 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์วิกฤตการณ์และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล 
 3. ผู้เรียนสามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทยและเอเชียได้อย่างสมเหตุสมผล 
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ทักษะ/กระบวนการ 
 - การคิดแกป้ัญหาอนาคต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่การเรียน 
 3. อยู่อย่างพอเพียง 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 5. รักความเป็นไทย 
สมรรถนะส าคัญ   
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แร่และพลังงาน เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก 
 1. ทรัพยากรน้ า 
 ปัญหาเรื่องน้ าส่งผลกระทบในการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอันมาก นอกเหนือจากการใช้
ด ารงชีพแล้ว ยังใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม การผลิตกระแสไฟฟ้า และประเพณีต่างๆ ซึ่ง
ถือว่าวิถีชีวิตคนไทยกับน้ านั้นมีความผูกพันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเทศไทยนั้นมีน้ าใช้พอกับ
คนในประเทศ เนื่องจากอยู่ในแนวลมมรสุมท าให้มีฝนตกมาก แต่ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น
ในขณะเดียวกันปริมาณน้ าเสียก็มีมากขึ้นจนท าให้ แม่น้ าหลายสายมีคุณภาพน้ าต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่ง
อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ าได้ในอนาคต 
 2. ที่ดินและทรัพยากรดิน 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ที่เป็นทิวเขา ที่ลาดเชิง
เขา หุบเขา ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ส่วนภาคใต้นั้นจะมีพ้ืนที่
เป็นภูเขาสูงแล้วลาดลงไปสู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ส่วนบริเวณภาคกลางนั้นมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มี
ภูเขาโดดอยู่ประปราย โดยเฉพาะภาคกลางตอนบน ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ได้แก่ 1)พ้ืนที่
แกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ท านา ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 2)พ้ินที่ป่า 
3)พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4)พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5) พื้นที่แหล่งน้ า  
 3.ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และยัง
สามารถน ามาเป็นที่อยู่อาศัย แต่ทว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นได้เริ่มหมดไปจากพ้ืนที่ป่าของประเทศไทย 
ปี 2511 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 171 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ33.45 ของพ้ืนทั้งหมด 45 ปีต่อมาพ้ืนที่ป่าเหลือ
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เพียง 108 ล้านไร่ ร้อยละ33.45 ของพ้ืนทั้งหมด ซึ่งการลดลงของป่าไม้นั้น ยังส่งผลถึงการลดลงหรือ
การสูญพันธุ์ของจ านวนสัตว์ป่าอีกด้วย  
 4.แร่และพลังงาน 
 ประเทศไทยได้มีการน าแร่มาใช้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะดีบุก ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง และ
ทองค า  ซึ่งแร่และพลังงานเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมีการใช้แล้วหมดไป 
แต่ความต้องการใช้ในประเทศมีมากขึ้นจนท าให้แร่และพลังงานที่มีอยู่ขาดแคลน จนส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น รวมถึงความพยายามในการแสวงหาแหล่งแร่และพลังงานใหม่ๆ มาใช้ทดแทน 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 - ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
 - แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต คาบท่ี 3 และคาบที่ 6 

เกณฑ์การประเมินภาระงาน 
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. การระบุปัญหา ระบุปัญหาได้ถูกต้อง

แ ล ะ ชั ด เ จ น  จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ระบุปัญหาได้ถูกต้อง 
แ ต่ ไ ม่ ชั ด เจ น จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ร ะบุ ป ร ะ เด็ น ได้  ไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจน
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

2. การเลือกและระบุ
ปัญหาส าคัญ 

เลือกและระบุปัญหา
ส าคัญได้เหมาะสมและ
ระบุวัตถุประสงค์จาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ชัดเจน 

เลือกและระบุปัญหา
ส าคัญได้เหมาะสม แต่
ระบุวัตถุประสงค์จาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ไม่ชัดเจน 

เลือกและระบุปัญหา
ส าคัญได้ไม่ เหมาะสม 
และระบุวัตถุประสงค์
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ไม่ชัดเจน 

3. การระดมสมอง
คิดหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 

ร่ ว ม กั น ห า วิ ธี ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ 8-10
แนวทางโดยสอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

สามารถร่วมกันห า
วิธีก ารแก้ปัญ หาได้  
4-7 แน วท างขึ้ น ไป
โด ย ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ส าม า รถ ร่ ว ม กั น ห า
วิธีการแก้ปัญหาได้   1-
3 แ น ว ท า ง โ ด ย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

4. การก าหนดเกณฑ์
เพ่ือประเมินการ
แก้ปัญหา 

เลื อ ก เก ณ ฑ์ ที่ ใช้ ใน     
การประเมิ น ในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมและชัดเจน
กับการแก้ปัญหาของ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

เลื อ ก เกณ ฑ์ ที่ ใช้ ใน     
การประเมิน ในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่ เห ม าะส ม  แ ต่ ไม่
ชัดเจนกับการแก้ 
ปัญหาของสถานการณ์ 
ที่ก าหนดให้ 

เลื อ ก เก ณ ฑ์ ที่ ใช้ ใน     
ก ารป ระ เมิ น ใน การ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ไม่ เหมาะสม และไม่
ชัดเจนจากสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ 
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 รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
5. การประเมินแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 

จัดล าดับความส าคัญ
ข อ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ประเมินที่ ท าได้ จริ ง
อย่างเหมาะสม และ
ชั ด เ จ น กั บ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

จัดล าดับความส าคัญ
ข อ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ประเมินที่ ท าได้จริ ง
อย่างเหมาะสม แต่ไม่
ชั ด เ จ น กั บ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

จัดล าดับความส าคัญ
ข อ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ประเมินที่ท าได้จริงแต่
ไม่ เหมาะสม และไม่
ชัดเจนกับการแก้ปัญหา
ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

6.การพัฒนา
แผนปฏิบัติงาน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
ที่ ถู กต้ อ งและมี ก าร
วางแผนปฏิ บั ติ งาน
อ ย่ า ง เป็ น ขั้ น ต อ น
ถูกต้อง และการแบ่ง
ห น้ า ที่ ข อ งส ม าชิ ก
ชัดเจน 

การก าหนดเป้าหมาย 
ก า ร ว า ง แ ผ น
ปฏิบัติงาน และการ
แบ่ งห น้ าที่  โด ย ไม่
ถูกต้องไม่ เหมาะสม
ขาด 1 ข้อ จาก 3 ข้อ 

การก าหนดเป้าหมาย 
การวางแผนปฏิบัติงาน 
และการแบ่งหน้าที่ โดย
ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
ขาด 2 ข้อ จาก 3 ข้อ 

  
 ระดับคุณภาพของภาระงาน/ชิ้นงาน 
    13 – 18   คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
      7 - 12   คะแนน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
                1 – 6    คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 



102 
 

การวัดและประเมินผล 
ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 
 - สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของไทย 
(ทรัพยากรดิน, น้ า, ป่าไม้และ
สัตว์ป่า, แร่และพลังงาน) 
 - วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 - การเปลี่ยนแปลงทางกายที่
ส่งผลถึงวัฒนธรรมภาคต่างๆ 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การตรวจใบกิจกรรม
ที่ 1 เรื่อง สถานการณ์
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย 

 
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง 
สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย  
- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ เรื่อง 
สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ผู้สอน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - การคิดแก้ปัญหาอนาคต 

- การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- การวัดกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาอนาคต 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- แบบวัดการคิด
แก้ปัญหาอนาคต 

 
ผู้สอน 

 

4. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 

- การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
ผู้สอน 

 

5. สมรรถนะส าคัญ   
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- การประเมิน
สมรรถนะส าคัญ   

- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ   

ผู้สอน 
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กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
คาบเรียนที่ 1 
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges) 
  1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ บทความวิชาการ 1 เรื่อง โดยการจับสลาก จาก 4 เรื่อง ได้แก่ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และทรัพยากรแร่และพลังงาน จากใบกิจกรรม (ตัวอย่าง  
บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรน ้า) 

 2.นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเกี่ยวกับ บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาน้ าเน่าเสีย ดังนี้ 
  2.1 บทความดังกล่าวน าเสนอปัญหาเก่ียวกับเรื่องใด (ตัวอย่าง เช่น ปัญหาน ้าเน่า ) 
  2.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้จากบทความของแต่ละกลุ่มที่
นักเรียนศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันระบุปัญหาว่าเรื่องดังกล่าวท าให้เกิดอะไรบ้าง (ตัวอย่าง เช่น ปัญหาน ้า
เน่าเสียเกิดจากการพัฒนาตามความเจริญของบ้านเมือง, การขยายตัวทางเศรษฐกิจท้าให้เกิดปัญหา
น ้าเน่าเสีย, ปัญหาน ้าเน่าเสียเกิดจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม , ปัญหาน ้าเน่าเสียเกิดจากการไม่

บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรน้ า 
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ผ่านมา ท่านผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ 

กปน. ออกมา แถลงกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤติกว่าที่คิดไว้ค่อนข้างมาก เพราะ
นอกจากปริมาณน้ าในเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ     
30 ปี จนกรมชลประทานต้องประกาศเตือนเกษตรกรทั้งลุ่มเจ้าพระยาให้ชะลอการท านาปีเอาไว้
ก่อน จนส่งผล กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาคการเกษตรดังที่ทราบกันอยู่แล้วนั้น ยังจะมี
ผลกระทบมาถึงประชาชนในตัวเมืองและ กทม. ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่ต้อง
ใช้น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคอีกด้วย เพราะแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ าดิบหลักท่ีจะน ามา
ผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 

ขณะนี้การประปานครหลวงก็เริ่มลดก าลังการผลิตและจ่ายน้ าน้อยลงบ้างแล้วในบางจุด 
อาจจะมีผลท าให้น้ าประปาไหลอ่อนลงบ้างในบางช่วงเวลา นอกจากนี้เมื่อทั้ง 2 เขื่อน ปล่อยน้ า
ลงมาได้น้อยและกรมชลประทานส่งต่อมาสู่แม่น้ าเจ้าพระยาได้น้อย ปริมาณน้ าที่จะผลักดัน
น้ าเค็มก็จะน้อยลงไปด้วย ส่งผลให้น้ าเค็มอาจจะขึ้นมาสูงจนท าให้น้ าดิบที่จะใช้ผลิตน้ าประปาใน
บางพ้ืนที่มีความเค็มสูงขึ้น จนอาจมีผลกระทบต่อการน าไปใช้ดื่ม ส าหรับครัวเรือนจ านวนไม่น้อย
ที่พ่ึงพาอาศัยน้ าประปา 

ฟังจากถ้อยแถลงของท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงแล้ว ก็คงจะ สรุปได้ว่า จากกรณี
ฝนแล้งน้ าแห้งเขื่อนของปีนี้ แม้แต่คนกรุงก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน ขณะนี้ก็ได้รับแล้ว 
เช่น ปริมาณน้ าอ่อนลงในบางเวลา และกร่อยหรือเค็มขึ้นในพื้นที่บางจุด กล่าวโดยสรุปภายใน 30 
วันจากนี้ไปหากฝนยังไม่ตกเหนือเขื่อน หรือตกน้อยมาก โดยทั่วไปอีกละก็คงจะเดือดร้อนกัน
อย่างสาหัส ทั้งชาวนาและชาวกรุงท่ัวลุ่มเจ้าพระยา รวมทั้ง กทม. 

ที่มา: บทความ ฝนแล้งน้ าแห้งเขื่อน สะเทือนทั้งชาวนาชาวกรุง  
จาก... www.thairath.co.th/content/505914 
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บ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้า, ปัญหาน ้าเน่าเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย, ปัญหาน ้าเน่าเสีย
ท้าให้สัตว์น ้าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน ้าอาจตายหรือต้องอพยพหนีไปอยู่ที่ อ่ืน , ปัญหาน ้าเน่าเสียมี
ผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ) 
  2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไร กับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
บทความของกลุ่มตนเอง (พิจารณาค าตอบของนักเรียน)  
 3. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่  1 เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมใน     
ประเทศไทย เพ่ือสรุปขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ให้นักเรียนเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆปัญหา เพ่ือสรุป
ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่ม (Obj.1) 
 
คาบเรียนที่ 2 
ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
 4. นักเรียนจัดเข้ากลุ่มเดิม ให้นักเรียนร่วมกันทบทวนและพิจารณาสถานการณ์ในคาบที่แล้ว 
เลือกเอาปัญหาที่ส าคัญที่สุดเพียง 1 ปัญหา เพื่อสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การเลือก เช่น วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขให้บรรลุผล พร้อมทั้งบันทึกลงในใบ
กิจกรรมที่ 1 ขั้นที่ 2 ระบุปัญหาส าคัญ เพ่ือน าเสนอปัญหาในสถานการณ์ของกลุ่มตนเอง เป็นเวลา   
5 นาที (ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต ด้านที่ 1 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ) 
 5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอปัญหาที่กลุ่มของตนเองท า วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ต้องการแก้ไขให้บรรลุผล   

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ เพ่ือให้เข้าใจและท าให้มองปัญหา
ได้ชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้น (Obj.2) 
 
คาบเรียนที่ 3 
ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea) 
 7. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันระดมสมองคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 10 
แนวทาง โดยที่แนวทางนั้นต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้
บรรลุผล  
 8. นักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาและท าการบันทึกแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อย 10 แนวทาง ลงในใบกิจกรรมที่ 1 ขั้นที่ 3 ระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ (ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต ด้านที่ 2 การระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหา) 
 
คาบเรียนที่ 4 
ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select criteria) 
 9. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
กลุ่มตนเอง เพ่ือท าการก าหนดเกณฑ์ในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
เช่น หนังสือ เอกสาร วารสาร และอินเทอร์เนตจากห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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 10. นักเรียนร่วมกันระดมสมองก าหนดเกณฑ์ในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขให้บรรลุผล อย่างน้อย 5 เกณฑ์ จากการพิจารณาร่วมกัน
ของภายในกลุ่ม  
 11. นักเรียนร่วมกันสรุปเกณฑ์ในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการบันทึกเกณฑ์
ในการเลือกแนวทางลงในใบกิจกรรมที่ 1 ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินแนวทางการ
แก้ปัญหา  
 
คาบเรียนที่ 5  
ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) 
 12. นักเรียนน าแนวทางการแก้ปัญหาและเกณฑ์ในการแก้ปัญหาลงใบกิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนที่ 
5 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ในตารางประเมิน
แนวทางการแก้ปัญหา โดยการให้เกณฑ์ละ 10 คะแนน รวม 5 เกณฑ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน และ
รวบรวมคะแนนสูงที่สุดในการแก้ปัญหา (ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต ด้านที่ 3 การ
ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด) 
 12. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวน าเสนอข้อมูลต่อหน้าชั้นเรียน พร้อมน าใบกิจกรรมที่บันทึก
ข้อมูลในทุกขึ้นตอนออกมาอธิบาย ก าหนดเวลาน าเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 5 - 7 นาที (Obj. 3) 

คาบเรียนที่ 6 
ขั้นที่ 6 การพัฒนาการแผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) 
 13. นักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ของกลุ่มตนเอง
พร้อมทั้งเขียนโครงร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่นักเรียนจะท าในการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนที่ 6 การ
พัฒนาแผนปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังนี้ (ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต ด้านที่ 4 
การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน) 
  13.1 นักเรียนคิดชื่อกิจกรรมที่จะท าเพ่ือแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ที่กลุ่มของ
ตนเองได้รับส าหรับในชุมชนของกลุ่มของนักเรียน 
  13.2 ก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกัน 
  13.3 ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม เช่น ขั้นตอนแนวทาง เครื่องมือที่ใช้และ
งบประมาณ  
 14. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มจาก
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในแต่ละหัวข้อ  (Obj.4) 

สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ

ไทย 
2. บทความวิชาการ ดังนี้ 

- บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรน้ า 
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- บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรดิน 
- บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
- บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรแร่และพลังงาน 

แหล่งการเรียนรู้/ หนังสืออ้างอิง 
ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ. (2552). ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต.  

พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 
วินัย วีระวัฒนานนท์ และคณะ. (2553). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6.  

พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา................................ 

ชั้น ......................... 
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................เลขที่ ............... 

 

ข้อที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
สรุป 

ไม่ผ่าน 
(0) 

ผ่าน 
(1) 

ดี 
(2) 

ดีเยี่ยม 
(3) 

1 รักชาติ  ศาสนา  กษัตริย์      
2 ซื่อสัตย์ สุจริต      
3 มีวินัย      
4 ใฝ่เรียนรู้      
5 อยู่อย่างพอเพียง      
6 มุ่งม่ันในการท างาน      
7 รักความเป็นไทย      
8 มีจิตสาธารณะ      

สรุป      
ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  0  ไม่ผ่าน    1  ผ่าน    2  ดี    3  ดีเยี่ยม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรได้รับการพัฒนา 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. .................................. 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
                      (.........................................................) 
                       ครูผู้สอน 



108 
 

แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 

ค าชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน  

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. ความสามารถในการสื่อสาร    
1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร    
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

   

1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม    
2. ความสามารถในการคิด    
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    
3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล    
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา    
3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน    
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสัมพันธ์อันดี    
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    
5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม    

 
   ลงชื่อ .................................................................................  ผู้ประเมิน  
              ......................../........................./............................. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  1  คะแนน 
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รายวิชา  ส32102 ภูมิศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง :  สถานการณ์ด้านทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
_________________________________________________________________________ 
 
ค าชี้แจง : 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน  

    2. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ของกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
     3. ระดมสมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาจากสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

    4. เติมค าตอบให้สมบูรณ์ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้ 

 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

 
1. ชื่อ-สกุล.................................................................................. ม.5 /....... เลขท่ี..............  
2. ชื่อ-สกุล.................................................................................. ม.5 /....... เลขท่ี..............  
3. ชื่อ-สกุล.................................................................................. ม.5 /....... เลขท่ี..............  
4. ชื่อ-สกุล.................................................................................. ม.5 /....... เลขท่ี..............  
5. ชื่อ-สกุล.................................................................................. ม.5 /....... เลขท่ี..............  
6. ชื่อ-สกุล.................................................................................. ม.5 /....... เลขที่.............. 
 
 

  

ใบกิจกรรมที่ 1 
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เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ผ่านมา ท่านผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ กปน. ออกมา 
แถลงกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤติกว่าที่คิดไว้ค่อนข้างมาก เพราะนอกจากปริมาณน้ าใน
เขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี จนกรมชลประทานต้อง
ประกาศเตือนเกษตรกรทั้งลุ่มเจ้าพระยาให้ชะลอการท านาปีเอาไว้ก่อน จนส่งผล กระทบอย่างใหญ่
หลวงต่อภาคการเกษตรดังที่ทราบกันอยู่แล้วนั้น ยังจะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในตัวเมืองและ 
กทม. ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่ต้องใช้น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคอีกด้วย 
เพราะแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ าดิบหลักที่จะน ามาผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงภาคกลางโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร 

ขณะนี้การประปานครหลวงก็เริ่มลดก าลังการผลิตและจ่ายน้ าน้อยลงบ้างแล้วในบางจุด 
อาจจะมีผลท าให้น้ าประปาไหลอ่อนลงบ้างในบางช่วงเวลา นอกจากนี้เมื่อทั้ง 2 เขื่อน ปล่อยน้ าลงมา
ได้น้อยและกรมชลประทานส่งต่อมาสู่แม่น้ าเจ้าพระยาได้น้อย ปริมาณน้ าที่จะผลักดันน้ าเค็มก็จะ
น้อยลงไปด้วย ส่งผลให้น้ าเค็มอาจจะข้ึนมาสูงจนท าให้น้ าดิบที่จะใช้ผลิตน้ าประปาในบางพ้ืนที่มีความ
เค็มสูงขึ้น จนอาจมีผลกระทบต่อการน าไปใช้ดื่ม ส าหรับครัวเรือนจ านวนไม่น้อยที่ พ่ึงพาอาศัย
น้ าประปา 

ฟังจากถ้อยแถลงของท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงแล้ว ก็คงจะ สรุปได้ว่า จากกรณีฝน
แล้งน้ าแห้งเขื่อนของปีนี้ แม้แต่คนกรุงก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน ขณะนี้ก็ได้รับแล้ว เช่น 
ปริมาณน้ าอ่อนลงในบางเวลา และกร่อยหรือเค็มขึ้นในพ้ืนที่บางจุด กล่าวโดยสรุปภายใน 30 วันจาก
นี้ไปหากฝนยังไม่ตกเหนือเขื่อน หรือตกน้อยมาก โดยทั่วไปอีกละก็คงจะเดือดร้อนกันอย่างสาหัส ทั้ง
ชาวนาและชาวกรุงท่ัวลุ่มเจ้าพระยา รวมทั้ง กทม. 

 
 

 
ที่มา: บทความ ฝนแล้งน้ าแห้งเขื่อน สะเทือนทั้งชาวนาชาวกรุง  

จาก... www.thairath.co.th/content/505914 
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กรมพัฒนาที่ดิน เร่งกู้วิกฤต ‘ดิน’ เสื่อมสภาพทั่วประเทศ หวั่นกระทบต่อการผลิตอาหาร
ป้อนครัวโลก ระบุต้นเหตุเกิดจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี มุ่งปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามนโยบายรัฐมากเกินไป ชี้
ภาคกลางแห่ปลูกข้าว ภาคใต้พลิกผืนดินหันมาปลูกยาง ส่วนภาคอีสานยึดโครงการประกันราคาข้าว
ปลูกทุกพ้ืนที่ ขณะที่สภาพดินไม่เหมาะสม กระทบผลผลิตไม่ได้คุณภาพ พร้อมวาง 3 แนวทางแก้
วิกฤตดิน แนะเกษตรกรน าตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ฟรี       
       “ประเทศไทยด ารงอยู่ในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารให้กับทั้งครัวไทยและครัวโลกมา
เป็นเวลายาวนาน ขณะที่ประชากรโลกทวีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2593 คาดการณ์ว่า
ประชากรโลกจะเพ่ิมมากถึง 9,000 ล้านคน จากปัจจุบัน 7,000 ล้านคน จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายความ
เป็นครัวโลกของประเทศไทยอย่างมาก”        
       อย่างไรก็ดี ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติร่วมกับฝีมือ
มนุษย์ และการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเปิดหน้าดิน การไถพรวน การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นระยะเวลายาวนานในที่สุดดินไทยจึงกลายสภาพเป็นดินมี
ปัญหาที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะหรือเหมาะสมน้อยส าหรับการเพาะปลูก ให้ผลผลิตน้อย และอาจกระทบ
ต่อระบบนิเวศรุนแรง เกิดผลเสียตามมาเป็นพรวนคือ พ้ืนที่เพาะปลูกลดลง สูญเสียธาตุอาหารพืช 
และอินทรียวัตถุในดิน การปฏิบัติการในไร่นายากล าบากขึ้น โครงสร้างดินถูกท าลาย เก็บกักน้ าได้
น้อยลง ผลผลิตพืชลดลง และยังท าให้เกิดการตกตะกอนในล าน้ าและอ่างน้ าอีกด้วย 
       ปัญหาที่ฝังอยู่ใต้ผืนธรณีเหล่านี้ก าลังจะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการผลิตพืชอาหารและพืช
พลังงานของประเทศไทย รวมถึงอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นครัวโลกที่ไทยรักษาแชมป์มาอย่าง
ยาวนานในอีกไม่ช้านี้ด้วย !?! 
 
 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 
จาก... http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000044455 
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วิกฤตการณ์ฆ่าช้างเอางาในทวีปแอฟริกาพุ่งสูงกว่า 20,000 ตัวต่อปี โดยประเทศไทยเป็น
หนึ่งในจุดหมายปลายทางของงาช้างเหล่านี้ ตลาดค้างาช้างในไทยใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก
จีน ทั้งๆ ที่ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศและมีความผูกพันกับคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน และเราเชื่อ
เป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนรักช้าง ในการนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้กับ
ประชาชน เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและให้คนไทยร่วมกันแสดงความรักช้าง และไม่ต้องการให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกงาช้างผิดกฎหมายอีกต่อไปโดยร่วมต้านการฆ่าช้างเอางา  

ปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับงาช้าง เช่น งาช้างสามารถงอกใหม่ได้ตลอด หรือ
การตัดงาไม่ท าให้ช้างตาย แต่แท้ที่จริงแล้วการฆ่าช้างเพ่ือเอางานั้นจ าเป็นที่ต้องผ่ากะโหลกช้างและ
ถอดงาทั้งกิ่งเพ่ือให้ได้ราคาดี งาช้างสามารถงอกใหม่หากถูกถอดงา และมีคุณสมบัติทางเคมีไม่ต่าง
อะไรกับฟัน 

 นางสาวจันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้จัดการโครงการรณรงค์การต่อต้านการค้างาช้าง WWF 
ประเทศไทย กล่าว“WWF มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับช้างตายและการลักลอบค้างาช้างมาโดยตลอด 
และเราเห็นว่านี่คือ วิกฤติที่เราต้องร่วมกันหยุดยั้งให้ได้ สิ่งที่เรากังวลคือ การค้างาช้างในปัจจุบันยังไม่
ลดลงสืบเนื่องจากความต้องการในไทยและจีน ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะยิ่งไปเพ่ิมให้เกิดการฆ่าช้าง
เพ่ือเอางามากขึ้น จ านวนประชากรของช้างป่าลดลงทุกปี และที่ส าคัญก็คือ การล่าช้างเอางา โดยไม่
สนใจว่าเป็นช้างอยู่ที่ไหน เป็นช้างของใคร เพราะเขาต้องการแค่งา ตราบใดที่ยังมีความต้องการ ไม่ว่า
ช้างแอฟริกา ช้างไทย หรือช้างเอเชียต่างก็เผชิญกับวิกฤตินี้”  

 
 

ที่มา : บทความ “ช.ช้าง ช่วยช้าง”  
จาก...http://www.wwf.or.th/what_we_do/chore_chang_campaign/   
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 ประเทศไทยได้มีการน าแร่มาใช้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะดีบุก ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง และ
ทองค า    ซึ่งแร่และพลังงานเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีการใช้แล้วหมด
ไป แต่ความต้องการใช้ในประเทศมีมากขึ้นจนท าให้แร่และพลังงานที่มีอยู่ขาดแคลน จนส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมถึงความพยายามในการแสวงหาแหล่งแร่และพลังงานใหม่ๆ มาใช้ทดแทน 
 แร่และพลังงานเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อน ามาใช้แล้วก็จะหมดไป นอก
เสียจากว่าเมื่อน ามาใช้แล้วจะน าไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือน าไปใช้ได้อีก ปัจจุบันความต้องการในการ
ใช้ภายในประเทศมีเพ่ิมมากขึ้นท าให้แร่ที่มีอยู่ขาดแคลน เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ส าหรับพลังงานเป็นปัจจัยส าคัญทางเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ในช่วงที่ขาดแคลน
พลังงานหรือมีการควบคุมปริมาณการผลิตพลังงานท าให้สินค้ามีราคาสูงเพราะส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิตที่ใช้พลังงานเป็นเชื้อเพลิงเป็นต้น นับตั้งแต่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว และ
หลังจากที่ประเทศไทยสามารถน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นผลส าเร็จใน พ.ศ. 2524 โครงการผลิต
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการส่งออกแร่ดิบไปต่างประเทศ มาเป็นผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศมาโดยตลอดและมีสัดส่วนการใช้ในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มแร่อุตสาหกรรมและแร่พลังงาน ใน พ.ศ. 2538 ประเทศไทยผลิตแร่ประมาณ 40 ชนิด 
โดยมีมูลค่าการผลิตแร่รวมประมาณ 20,947.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาทรัพยากรแร่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เช่น ท าให้สภาพพ้ืนที่เสื่อมโทรม ท าให้
เกิดฝุ่นละออง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างมากได้มีการก าหนดมาตรการบางอย่าง
ในอันที่จะช่วยลด หรือขจัดปัญหาการขาดแคลนแร่ธาตุให้น้อยลงหรือให้หมดสิ้นไปแร่และพลังงาน 
 ในอนาคตหากบนโลกนี้แร่และพลังงานหมดไปจากโลก โดยเฉพาะด้านพลังงานแก๊สและ
น้ ามันปิโตรเลียม หมดไปจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งโลก 
เครื่องจักรกลที่เคยมีและใช่เชื้อเพลิงอาจจะเปลี่ยนไป ท าให้เกิดการแก่งแย่ง ความเห็นแก่ตัวของ
มนุษย์และอาจจะกลับไปสู่มนุษย์ยุคถ้ าอีกครั้งหนึ่ง  
 

ที่มา : http://population1.wikispaces.com/แร่และพลังงาน 
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ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges) 

 1 .ให้ ก ลุ่ ม ของนั ก เรี ย น ร่ วมกั น ศึ กษ าและ พิ จ ารณ าบ ท ความ สถาน การณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไปนี้ พร้อมระบุว่านักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง  

1) ............................................................................................................................. .............................. 
2) ................................................................................................. .......................................................... 
3) .......................................................................................................................... .................................  
4) ...........................................................................................................................................................  
5) ............................................................................................................................. .............................. 

ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem) 
 2.ให้กลุ่มนักเรียนร่วมกันพิจารณาเลือกเอาปัญหาที่ส าคัญที่สุดเพียง 1 ปัญหา ที่จะสามารถ
หาทางแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือก 

 2.1 ปัญหาที่ต้องการศึกษา 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................ 

2.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

............................................................................................................................. ...................................

..................................................................................................................................... ........................... 

ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea) 
 3.นักเรียนร่วมกันระดมสมองคิดหา 10 แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยที่แนวทางนั้นต้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขให้บรรลุผล 

 3.1 ......................................................................................................................... .................. 
 3.2 ............................................................................................................................. .............. 
 3.3 ............................................................................................................... ............................ 
 3.4 ......................................................................................................................... .................. 
 3.5 ............................................................................. .............................................................. 
 3.6 ......................................................................................................................... .................. 
 3.7 ...........................................................................................................................................  
 3.8 ......................................................................................................................... .................. 

3.9 ............................................................................................................................. .............. 
3.10................................................................................................................ .......................... 
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ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินการแก้ปัญหา (Generate and  select criteria) 

 4. ให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองก าหนดเกณฑ์ในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาตาม
จากเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ โดยสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือหรือเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขให้บรรลุผล อย่าง
น้อย 5 เกณฑ์ 

 1. แก้ปัญหาได้ในระยะยาว 

 2. แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 3. แก้ปัญหาได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 

 4. แก้ปัญหาได้โดยมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน 

 5. แก้ปัญหาได้โดยไม่ก่อเกิดผลเสียตามมา 

 6. แก้ปัญหาได้โดยทุกคนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

 7. แก้ปัญหาได้โดยมีความเป็นจริงได้มากท่ีสุด 

 8. แก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ฯลฯ 

 4.1 เกณฑ์ที่ 1...........................................................................................................................  
 4.2 เกณฑ์ที่ 2...........................................................................................................................  
 4.3 เกณฑ์ที่ 3.......................................................................................................................... . 
 4.4 เกณฑ์ที่ 4...........................................................................................................................  

4.5 เกณฑ์ที่ 5..................................................................................................... ...................... 
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ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Apply criteria) 
 5. นักเรียนน าแนวทางการแก้ปัญหาและเกณฑ์ในการแก้ปัญหา เขียนลงในตารางประเมิน
แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อโดยให้คะแนนเต็ม 10 
คะแนนส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด และลดหลั่นคะแนนลงในแนวทางที่เหลืออยู่ 

ข้อ
ที ่

แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
รวม 
(50) 

อันดับ
คะแนน 

เกณฑ์ 
1 

(10) 

เกณฑ์ 
2 

(10) 

เกณฑ์ 
3 

(10) 

เกณฑ์ 
4 

(10) 

เกณฑ์ 
5 

(10) 
1  

 
       

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6  
 

       

7  
 

       

8  
 

       

9  
 

       

10  
 

       

 

 5.1 คะแนนแนวทางการแก้ปัญหา 
  คะแนนมากที่สุด คือ ..............................................................................................  
  คะแนนน้อยที่สุด คือ .............................................................................................



117 
 

ขั้นที่ 6 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
6. จากข้ันตอนที่ 5 นักเรียนจงเขียนแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์/วิกฤตการณ์ที่นักเรียนสามารถท าได้จริงในชุมชน มา 1 กิจกรรม  

ชื่อแผนปฏิบัติงาน........................................................................ 
 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด เป้าหมายของกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
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เกณฑ์การประเมินภาระงาน 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต คาบที่ 3 และคาบท่ี 6 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. การระบุปัญหา
ส าคัญ 

ระบุปัญหาได้ถูกต้อง
แ ล ะ ชั ด เจ น  จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ระบุปัญหาได้ถูกต้อง 
แ ต่ ไ ม่ ชั ด เจ น จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ระบุ ป ระ เด็ น ได้  ไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจน
จ าก ส ถ าน ก ารณ์ ที่
ก าหนดให้ 

2. การระดมสมอง
คิดหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 

ห า แ น ว ท า ง ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ 4-5 
แนวทางโดยสอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

ห า แ น ว ท า ง ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ได้  2 -3 
แ น ว ท า ง โ ด ย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

สามารถร่ วมกั นห า
วิธีการแก้ปัญหาได้ 1 
วิธีการโดยสอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

3. การประเมินแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 

มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินในการเลือก
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห าที่
เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินในการเลือก
วิ ธี ก ารแ ก้ ปั ญ ห าที่
เ ห ม า ะ ส ม  แ ต่ ไ ม่
ชั ด เ จ น กั บ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินในการเลือก
วิธี ก ารแก้ปั ญ ห าไม่
เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ไม่
ชั ด เ จ น จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ 

4.การพัฒนา
แผนปฏิบัติงาน
แก้ปัญหาอนาคต 

มีการก าหนดเป้าหมาย
โครงการได้เหมาะสม 
แล ะมี ก า รว า งแ ผ น
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ขั้นตอนถูกต้อง และ
บอกถึงผลที่ได้จากการ
ท าโครงการได้อย่ าง
ชัดเจน 

การก าหนดเป้าหมาย
โ ค ร ง ก า ร   ก า ร
วางแผนปฏิบั ติ งาน 
และการบอกถึงผลที่
ได้จากการท าโครงการ 
โ ด ย ข า ด ค ว า ม
เหมาะสม ถูกต้องและ
ชัดเจน 1 ข้อ จาก 3 
ข้อ 

การก าหนดเป้าหมาย
โ ค ร ง ก า ร   ก า ร
วางแผนปฏิบั ติ งาน 
และการบอกถึงผลที่
ได้จากการท าโครงการ 
โ ด ย ข า ด ค ว า ม
เหมาะสม ถูกต้องและ
ชัดเจน 2 ข้อ จาก 3 
ข้อ 

  
 ระดับคุณภาพของภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.00 หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับ สูง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49  หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49  หมายถึง การคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับ ต่ า 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

รายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์    ปีการศึกษา 2558 

เรื่อง วิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค าสั่ง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 

1.การลดจ านวนลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยเป็นผลให้เกิดสิ่งใดตามมา 
    ก. ขาดผลผลิตจากป่า           ข. ความแห้งแล้ง 

ค. พ้ืนที่ท าการเกษตรลดลง    ง. ปริมาณไม้ลดลง 
2.ผลส ารวจจากทรัพยากรและชายฝั่งของไทยพบว่ามีการลดจ านวนลงของสัตว์น้ าทะเลเกิดจาก
สาเหตุใดน้อยท่ีสุด  

 ก. จับปลาสวยงามไปขาย   ข. การใช้อวนตาถี่จับปลาทะเล 
ค. การจับปลาในฤดูวางไข่    ง. การท าลายป่าชายเลน 

3.ข้อใด ผิด จากข้อเท็จจริงของผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งของประเทศไทย  
ก. น้ าไหลช้าเพราะเป็นพื้นที่ราบ 
ข. ดินเป็นดินเหนียวอุ้มน้ าได้มาก 
ค. มีแม่น้ าและล าน้ าหลายสายไหลผ่าน 
ง. มีฝนตกชุกมากว่าภาคอ่ืนๆของประเทศ 

4.ถ้าบริเวณชุมชนอยู่ใกล้เขตป่าไม้ ซึ่งมีนายทุนจ้างชาวบ้านให้ถางป่าเพื่อสร้างรีสอร์ทส่วนตัว 
ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และไม่ท าให้เกิดการท าลายป่า  

ก. ถางป่าแต่ไม่เข้าไปมากเพ่ือให้ธรรมชาติคงอยู่ 
ข. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท าการจับกุมก่อนมีการบุกรุกท่ีป่า 
ค. คัดค้านการกระท าดังกล่าวเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อผืนป่า 
ง. ท าเป็นป่าชุมชน เพื่อเป็นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชน 

5.หากแหล่งน้ าในบริเวณชุมชนส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นปัญหาต่อชุมชน จะท าอย่างไรเพื่อท าให้
แหล่งน้ าในชุมชนดีขึ้น  

ก. ไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า 
ข. ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ และน้ าเสียลงแหล่งน้ า 
ค. ชวนคนในชุมชนขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาด 
ง. ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแหล่งน้ าในชุมชน 

6.การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ก่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด  
ก. น้อย เปิดโรงงานการผลิตปลากระป๋องแห่งใหม่ข้ึน 
ข. นิด ซื้อปลากระป๋องจากโรงงานของน้อยโดยตรง 
ค. นิว จับปลาเพ่ือส่งขายให้กับโรงงานของน้อย 
ง. หน่อย เปิดบริษัทขนส่งปลากระป๋องโดยใช้รถยนต์ขนส่งจ านวนมาก 
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7. การกระท าของใครไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า  
ก. นายด า เลี้ยงสัตว์ป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ข. นายแดง ปลูกบ้านในอุทยานแห่งชาติเพ่ือพักผ่อน 
ค. นายดิว จับปลาโดยใช้แหตากว้างเพ่ือให้ได้ปลาตัวใหญ่ๆ 
ง. นายเด่น ขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 

8. หน่วยงานภาครัฐได้สอนวิธีการท าอีเอ็มบอลแก่ชาวบ้าน เพื่อช่วยลดการเน่าเสียของน้ า ซึ่งใน
ชุมชนมีแหล่งน้ าที่เน่าเสียอยู่ ชาวบ้านจึงน าอีเอ็มบอลไปแก้ปัญหา แต่ปรากฏว่าน้ ากลับเน่าเสีย
และส่งกลิ่นมากกว่าเดิม ชาวบ้านควรจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการอย่างไร  

ก. ท าต่อเพราะเชื่อว่าแก้ไขปัญหาได้แน่นอน 
ข. ยกเลิกการท าทันทีและให้แหล่งน้ าปรับสภาพเอง 
ค. ท าสูตรอีเอ็มบอลใหม่และทดลองจนกว่าจะแก้ปัญหาได้  
ง. ศึกษาใหม่ว่าสาเหตุที่น้ าเน่าเสียเกิดจากสิ่งใดและหาวิธีอ่ืนที่ดีกว่า 

9. การบวชป่าของภาคเหนือเป็นวิธีที่ช่วยให้ชาวบ้านตัดต้นไม้ลดลง นักเรียนจะมีการท าสิ่งใด
เพื่อให้ชาวบ้านเกิดจิตส านึกรักษ์ป่ามากขึ้น  

ก. เดินรณรงค์ลดการตัดไม้ท าลายป่า 
ข. ชี้ให้เห็นโทษของการตัดไม้ท าลายป่า 
ค. สืบหาสาเหตุและท าการแก้ไขร่วมกับชุมชน 
ง. สร้างความรู้ให้กับเด็กในชุมชนเพื่อให้เกิดจิตส านึกรักษ์ป่า 

10. หากพบการลักลอบจับปลาทะเลหายากอยู่ใกล้บริเวณชุมชน ควรตัดสินใจท าอย่างไรเพื่อ
แก้ปัญหา 

ก. ช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้เกิดการลักลอบจับปลาอีก 
ข. สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้กับครอบครัว 
ค. แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าจับกุมผู้ลักลอบจับปลาทะเล 
ง. นิ่งเฉยต่อการกระท าดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ตัวเองเป็นอันตราย 

11 .ทรัพยากรประเภทพลังงาน ได้มีการน ามาใช้มากในปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหามลพิษและท า
ให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์แย่ลง หากทุกคนสามารถที่จะจัดระเบียบการใช้พลังงานได้ควรท า
อย่างไร  

ก. ลดภาษีลงส าหรับบ้านที่ใช้พลังงานสะอาด 
 ข. เพ่ิมภาษีประเภทพลังงานเพ่ือให้ใช้น้อยลง  

ค. ลดการใช้พลังงานโดยการใช้พลังงานอื่นทดแทน 
ง. ลดจ านวนพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันลงเรื่อยๆทุกวัน 

12. เวลาท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วสังเกตเห็นชาวบ้านท าฝายชะลอน้ าใกล้บริเวณล าธารที่แล้ง
น้ าบ่อยๆ ส่งผลดีต่อป่าไม้อย่างไร  

ก. ท าให้ลดมลพิษในแหล่งน้ า     ข. ท าให้น้ าในล าธารสะอาดขึ้น 
ค. ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม     ง. ท าให้ลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า                 
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13. ข้อใดคือการป้องกันที่เหมาะสมที่สุดของการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดในกรุงเทพมหานคร
และในเขตปริมณฑล  

ก. งดเว้นขุดคูคลองต่างๆ      ข. สร้างเข่ือนดินรอบเมือง 
ค. การควบคุมการใช้น้ าบาดาล        ง. การวางรากฐานการก่อสร้างอาคารให้มั่นคง 

14. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยมากที่สุดคืออะไร 
ก. การแพร่กระจายของวัชพืช         ข. การเกิดมลพิษของดินและน้ า  
ค. การขยายพันธุ์ของแมลงที่มีพิษ     ง. การทาลายพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างมาก  

15. การถมทะเลด้วยการก่อปูนและใช้ขยะถมลงไป เพื่อสร้างเกาะท าเป็นบ้านพักตากอากาศ 
เช่น เกาะรูปต้นปาล์ม ในเอเชียกลาง เป็นต้นจะท าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมในอ่าวเปอร์ เซีย 
หรือไม่เพราะเหตุใด  

ก. เกิด เพราะ ท าให้เกิดขยะในทะเลมากข้ึน 
ข. เกิด เพราะ สภาพแวดล้อมในทะเลเสียสมดุลจากการก่อสร้าง 
ค. ไม่เกิด เพราะ ถือเป็นการก าจัดขยะทางอ้อมโดยไม่ต้องท าการเผา  
ง. ไม่เกิด เพราะ การสร้างเกาะนั้นมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

16. การที่อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนจะส่งผลต่อสิ่งใดมากที่สุด  
ก. ระดับน้ าในมหาสมุทรลดลง   
ข. ก๊าซมีเทนถูกสกัดกั้นไม่ให้เข้าสู่บรรยากาศ  
ค. เกิดการแพร่พันธุ์ของแมลงและเชื้อโรคมากข้ึน  
ง. ท าให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศได้น้อยลง 

17. ความเชื่อเป็นสิ่งที่คู่คนไทยมาช้านาน เช่น การบวชป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นความคิดอันชาญ
ฉลาดของคนในสมัยก่อนที่ท าให้คนไทยรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติ แต่ปัจจุบันเกิดการไม่
สนใจเรื่องความเชื่อดังกล่าว นักเรียนจะมีการพัฒนาความเชื่อที่ดีสู่คนไทยรุ่นใหม่อย่างไร  

ก. ลงสมัครเป็น อบต. เพื่อออกกฎให้รักษาความเชื่อที่ดีไว้ 
ข. ปฏิบัติสืบทอดความเชื่อที่ดีต่อไปเพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนอ่ืนเห็น 
ค. ให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ โดยบอกประโยชน์ให้เกินจริง   
ง. ท าการวิจัยเรื่องความเชื่อกับการอนุรักษ์ว่าสามารถท าได้แก่ชาวบ้านในชุมชน 

18. ข้อใด ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับการเกิดสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของโลก  

ก. การเกิดแผ่นดินไหว              ข. ความตื้นเขินของแหล่งน้ า 
ค. การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรม    ง. การลดลงของพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ 

19.หากสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าได้ในอนาคต ควรท าการแก้ไขท่ีสิ่งใดก่อน  
ก. การสร้างเขื่อน เพราะต้องท าให้มีที่เก็บน้ าได้มาก 
ข. ร่วมกันให้ทุกคนในโลกใช้น้ าอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
ค. ลดการใช้พลังงาน เพ่ือจะได้ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรอ่ืนๆ 
ง. ยกเลิกการเห็นแก่ตัวโดยการท าลายแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
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20.หากพลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซหุงต้มและก๊าซธรรมชาติ ได้ใกล้จะหมดจากโลกนี้ไป
แล้ว ควรท าสิ่งใดเพื่อที่จะสามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงดังกล่าว 

ก. การใช้แรงงานสัตว์ผลิตไฟฟ้า 
 ข. การใช้การเดินทางโดยจักรยาน 

ค. การส ารวจเพื่อค้นหาเชื้อเพลิงจากอวกาศ 
ง. การสร้างพลังงานเชื้อเพลิงจากพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

21. การที่ช้ันบรรยากาศของโลกเราใกล้หมดลงทุกที วิธีการใดที่เราสามารถจะสร้างชั้น
บรรยากาศได้เพิ่มขึ้น  

ก. การลดการเผาขยะที่ท าลายชั้นบรรยากาศ  
ข. การเพ่ิมพ้ืนที่และขยายการปลูกป่าไม้ทั่วโลก  
ค. การส ารวจหาบริเวณเพ่ือตั้งที่อยู่อาศัยใหม่ 
ง. การใช้เครื่องจักรผลิตไนโตรเจนเพ่ิมข้ึนในชั้นบรรยากาศ 

22. หากเกิดวิกฤตการณ์ด้านการขยายตัวของพื้นที่แห้งแล้ง ควรมีการแก้ไขจากทรัพยากรใด
เป็นอันดับแรก  

ก. ทรัพยากรน้ า               ข. ทรัพยากรดิน 
ค. ทรัพยากรป่าไม้           ง. ทรัพยากรสัตว์ป่า 

23. ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการลดวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด  
ก. ปลูกป่าเพ่ิมขึ้น      ข. ก าจัดขยะด้วยตนเอง  
ค. รู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า     ง. ท าความสะอาดชุมชนของตนเอง 

24. ปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครได้รบัการแก้ไข
ให้ดีขึ้นจากการพัฒนาด้านใด  

ก. สร้างสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
ข. กระจายแหล่งงานออกไปทุกมุมเมือง  
ค. ติดตั้งระบบฟอกอากาศในยานพาหนะเดินทางทุกชนิด  
ง. มีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดิน 

25. การเพิ่มความเค็มให้แก่ดินโดยกระบวนการธรรมชาติจะมีมากขึ้นเม่ือภาวะโลกร้อน 
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากสิ่งใด 

ก. น้ าใต้ดินละลายเกลือและซึมข้ึนสู่ดินชั้นบนอย่างต่อเนื่อง  
ข. น้ าฝนละลายเกลือในดินแล้วไหลไปสะสมในบางที่  
ค. น้ าบาดาลละลายเกลือแล้วไหลซึมไปสะสมในดินบางพ้ืนที่  
ง. น้ าผิวดินละลายเกลือในดินแล้วไหลกระจายไปเป็นบริเวณกว้างท าให้เกลือแพร่กระจาย    

26. การกระท าของใครตรงกับการอนุรักษ์ เรื่อง“การถนอมรักษา”   
ก. ฟิวส์ ใช้กระเป๋าผ้าเวลาไปซื้อของที่ตลาดเสมอ  
ข. เฟิร์น น าเศษผ้ามาเย็บท าเป็นกระโปรงตัวใหม่ 
ค. เฟิร์ส ตรวจเช็คจักรยานทุกครั้งหลังจากใช้งาน 
ง. ฟร๊องซ์ น าขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาท ากระถางต้นไม้ 
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27. กิจกรรมใดที่แสดงถึงการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด  
ก. การจับสัตว์น้ าของชาวเล 
ข. การล่าแมวน้าของชาวเอสกีโม 
ค. การรู้จักท านาปลูกข้าวของชาวนาไทย 
ง. การล่าสัตว์ของเจ้านายชั้นสูงในอดีต 

28. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิควรด าเนินการอย่างใด 
ก. ให้ความรู้และเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ข. ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษา 
ค. หน่วยงานราชการเข้ามาตั้งกรรมการดูแลเฉพาะกิจ 
ง. เพ่ิมบทลงโทษทางกฎหมายให้มากขึ้น  

29. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด 
ก. กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองก าลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน 
ข. สมาคมคนรักสัตว์ป่าน าสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง 
ค. องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า 
ง. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

30. บุคคลใดต่อไปนี้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด 
ก. นางขาว ใช้ถุงผ้าใส่ของที่ซื้อในตลาดทุกครั้ง 
ข. นายดา ใช้สารสะเดาพ่นแทนยาฆ่าแมลง 
ค. นางชมพู ปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง 
ง. นายแดง ใช้ควายไถนาแทนรถไถ  

 

เฉลยแบบทดสอบ 

1 ข 11 ค 21 ข 
2 ก 12 ง 22 ค 
3 ง 13 ค 23 ค 
4 ง 14 ข 24 ง 
5 ค 15 ข 25 ก 
6 ง 16 ค 26 ค 
7 ค 17 ข 27 ค 
8 ง 18 ก 28 ข 
9 ง 19 ข 29 ง 
10 ก 20 ง 30 ก 
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แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 1 
เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

***************************************************************** 
ชื่อ-สกุล.................................................................................ม.5/.....เลขที่..........  

ค าชี้แจง : จงอ่านสถานการณ์และตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร (3 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. .......................... 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว (3 คะแนน) 

 1)........................................................................................................................... ............... 
 2)................................................................................................... ....................................... 
 3)........................................................................................................................... ............... 
 4)....................................................................... ................................................................... 
 5)........................................................................................................................... ............... 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการเลือกใช้แนวทาง
นั้น (3 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................

.........................................................................................................................................................  
 

 จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ พบว่า ภายในปี 2594 ประชากรกว่า 7 
พันล้านคนจาก 60 ประเทศ จะประสบภาวการณ์ขาดแคลนน้ ารุนแรง วิกฤตการณ์ขาดแคลน
น้ ามีความรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ จนกระทั่งน าไปสู่สงครามการแย่งชิงน้ า เช่น ในทวีป
แอฟริกา ประชากรกว่า 200 ล้านคน ก าลังประสบกับภาวะการขาดแคลนน้ าที่รุนแรง ใน
ขณะเดียวกันลักษณะทางกายภาพส่งผลให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป แม่น้ าทางภาคอีสาน
ที่ส าคัญคือแม่น้ าชี แม่น้ ามูล และขณะเดียวกันแม่น้ าโขงไม่มีน้ าและกลายสภาพเป็นพ้ืนที่ที่
เป็นดินร่วนปนทราย จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของประชากรเป็นอย่าง
มาก 

ที่มา : http://www.positioningmag.com/content/ภาวะขาดแคลนน้ า-ภัยร้ายที่ก าลังมา 
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4. จากข้อ 3 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่นักเรียนสามารถท าได้จริงเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น 

 (3 คะแนน) 

 1.ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………… 

 2.เป้าหมายของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.เครื่องมือที่ใช้ 

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

 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 2 
เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

***************************************************************** 
ชื่อ-สกุล.................................................................................ม.5/.....เลขที่..........  

ค าชี้แจง : จงอ่านสถานการณ์และตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร (3 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. .......................... 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว (3 คะแนน) 

 1)........................................................................................................................... ............... 
 2)................................................................................................... ....................................... 
 3)........................................................................................................................... ............... 
 4)....................................................................... ................................................................... 
 5)........................................................................................................................... ............... 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการเลือกใช้แนวทาง
นั้น (3 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................

.........................................................................................................................................................  
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเป็นไปในเรื่องของผลประโยชน์ เช่น การขายหน้า
ดิน การรุกล้ าที่ในป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นน้ าป่า
ไหลหลาก หรือการสูญพันธ์ของพืชพรรณธรรมชาติและป่าไม้ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลของ
กรมป่าไม้ระบุว่าพ้ืนที่ป่าของเราเหลือประมาณ ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ในประเทศไทย สมมติ
ว่า ในอนาคตไม่เหลือพ้ืนที่ป่าไม้แล้วในประเทศไทย กลายเป็นไร่ประกอบการของนายทุน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกผลผลิต สร้างเป็นแหล่งท่องเทียว และส านึกของคนใน
อนาคตไม่ได้นึกถึงความเป็นธรรมชาติ ล้วนแล้วประกอบแต่ลุ่มหลงในวัตถุนอกกายที่หามาได้
จากการท างาน ป่าไม้เหล่านี้ไม่มีความส าคัญโลกของเราคงเกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย
เกินที่จะคาดคะเนได้ 
 

ที่มา : บทความ สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ าเลือด http://www.seub.or.th 
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4. จากข้อ 3 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่นักเรียนสามารถท าได้จริงเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น 

 (3 คะแนน) 

 1.ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………… 

 2.เป้าหมายของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.เครื่องมือที่ใช้ 

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

 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 3 
เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

***************************************************************** 
ชื่อ-สกุล.................................................................................ม.5/.....เลขที่..........  

ค าชี้แจง : จงอ่านสถานการณ์และตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .......................... 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว (3 คะแนน) 
 1)........................................................................................................................... ............... 
 2)................................................................................................... ....................................... 
 3)........................................................................................................................... ............... 
 4)........................................................................................................................... ............... 
 5)................................................................................................................ .......................... 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการเลือกใช้แนวทาง
นั้น (3 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ............................  
 

 องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติเตือนว่าสิงโตเจ้าป่า, เสือไฟแอฟริกา, ปูถ้ าในบาหลี อยู่ใน
รายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของโลกจ านวนเกือบ 23,000 สปีชีส์ สหภาพนานาชาติเพ่ือการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) แถลงถึงรายชื่อสัตว์และพืชซึ่งใกล้สูญพันธุ์ที่อยู่ในรายชื่อติดสี
แดงทั้งหมดในปีนี้มีอยู่ถึง 22,784 สปีชีส์ โดยประธานไอยูซีเอ็น อินเกอร์ แอนเดอร์ สัน 
เตือนว่ามีสัตว์และพืชในโลกท่ีใกล้สูญพันธุ์เพ่ิมมากขึ้นทุกที แต่ความพยายามในการอนุรักษ์
ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สัตว์บางชนิดเพ่ิมจ านวนขึ้น ได้แก่ ลิงซ์สเปน หรือไอบีเรียนลิงซ์ ซึ่ง
เป็นแมวป่าพันธุ์หายากที่สุดในโลก จากที่เคยมีลิงซ์สเปนวัยเจริญพันธุ์เพียง 52 ตัวในปี 
2545 แต่สิบปีต่อมาเพ่ิมขึ้นเป็น 156 ตัว เป็นผลจากจ านวนกระต่ายที่เป็นอาหารของแมว
ป่าชนิดนี้ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการเข้มงวดในการจับกุมผู้ที่วางกับดักลิงซ์สเปนและการช่วยผสม
พันธุ์ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤติ เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึนและถูกน ามาใช้
ในพิธีตามความเชื่อของคนท้องถิ่น 
 

ที่มา : http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/envi_news_fullv2.php?id=2302 
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4. จากข้อ 3 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่นักเรียนสามารถท าได้จริงเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น 

 (3 คะแนน) 

 1.ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………… 

 2.เป้าหมายของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.เครื่องมือที่ใช้ 

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

 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 4 
เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

***************************************************************** 
ชื่อ-สกุล.................................................................................ม.5/.....เลขที่..........  

ค าชี้แจง : จงอ่านสถานการณ์และตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................... 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว (3 คะแนน) 
 1)........................................................................................................................... ............... 
 2)..........................................................................................................................................  
 3)........................................................................................................................... ............... 
 4)..........................................................................................................................................  
 5)........................................................................................................................... ............... 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการเลือกใช้แนวทาง
นั้น (3 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................

................................................................................................................................. ........................  
 

ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า เครื่องยนต์ดีเซลนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพเป็นที่มาของโรคมะเร็ง และจากสถิติล่าสุดพบว่าร้อยละ 6 เป็นที่มาของโรคมะเร็งปอดทั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในขณะที่ทางฝรั่งเศสเริ่มออกมาตรการจูงใจให้ประชาชน
เปลี่ยนจากรถเครื่องยนต์ดีเซลมาเป็นระบบปลั๊กอิน เพ่ือก าจัดรถยนต์ก่อมลพิษให้ได้ภายในปี 
2020 ทางสหราชอาณาจักรก็ก าลังประสบกับปัญหาเดียวกัน เมื่อระดับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NOx) ในอากาศนั้นเริ่มเกินกว่าข้อจ ากัดทางกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2010 ใน 16 เมืองและภูมิภาค 
ทางศาลสูงสุดจึงมีการสั่งการให้รัฐบาลนั้น ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ซึ่งที่มาของ
ตัวการใหญ่คือเครื่องยนต์ดีเซลที่ก่อให้เกิดมลพิษ แม้จะมีรุ่นใหม่ออกมาและระบุว่าก่อให้เกิดการ
ปล่อยมลพิษในอากาศน้อยกว่าถึงร้อยละ 80 ทั้งนี้ มลพิษในอากาศของสหราชอาณาจักรนั้นถึงว่า
อยู่ในขั้นวิกฤต ตัวเลขขั้นต้นอย่างเป็นทางการของผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศนั้นอยู่ที่ 29,000 
รายต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้มากกว่าภัยจากโรคอ้วนและการดื่มสุรารวมกัน 

 

ที่มา : บทความ อาจถึงเวลาสูญพันธุ์!! ของรถยนต์ดีเซล www.treehugger.com 
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4. จากข้อ 3 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่นักเรียนสามารถท าได้จริงเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น 

 (3 คะแนน) 

 1.ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………… 

 2.เป้าหมายของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.เครื่องมือที่ใช้ 

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

 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………      
3……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Model) เรื่อ ง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความ
คิดเห็น ทั้งนี้การก าหนดค่าระดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
    เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ค่าระดับเท่ากับ 5 
   เห็นด้วยมาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 4 
   เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ 3 
   เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ 2 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ 1 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุและ
ล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

      

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ท าให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย 

      

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดแบบมี
เหตุผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถท าจริง 

      

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคาดการณ์
ผลที่ตามมาของปัญหาและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 

      

ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

      

6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดการ
คิดวางแผน กล้าคิด กล้าท าและกล้าตัดสินใจ 
 

      

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้  ท าให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 

      

8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

      

ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดอย่างอิสระ 
และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

      

10. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์  ส่ งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
คล่องแคล่วต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

      

11.รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

      

12. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดยืดหยุ่น
เกิดแรงจูงใจในการคิดแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................... 
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ภาคผนวก  ค 

 

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 11 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)  

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วนตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มี
ล าดับขั้นตอนเป็นระบบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

2. ความเข้าใจที่คงทน และเจตคติ 
    - ความเข้าใจที่คงทนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา 
   - เจตคติสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
  - จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมได้ 
  - เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

4.เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ 
   - เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    - เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
   - การจัดล าดับเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม 
   - เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับเวลา 
   - เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย หรือ
เป็นปัจจุบัน 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 
0 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
2.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.67 

 
1.00 
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ตารางที่ 11 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3  

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอน
ชัดเจน และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
  - กระบวนการจัดการเรียนรู้สนองความต้องการ
ของนักเรียน และสอดรับกับการปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้ใหม่ 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 
0 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
2.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.67 
1.00 

 
1.00 

6. สื่อการเรียนการสอน 
   - สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้- สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหา 
    - สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 
    - สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

7. การวัด และการประเมิน 
    - การวัด และการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    - การวัด และการประเมินสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    - การใช้ภาษา  ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น 
    - เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 
    - การวัด และการประเมินมีเกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
0 
 

+1 
 

+1 
0 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
2.00 

 
3.00 

 
3.00 
2.00 

 
3.00 

 
0.67 

 
1.00 

 
1.00 
0.67 

 
1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.96 
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ตารางที่12 แบบประเมินดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยส่วนมากเป็นประโยชน์ใน
ด้านใดมากที่สุด (การจ้า)   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ข้ อ ใดคื อป ระโยชน์ ท างอ้ อมขอ ง
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (การจ้า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การลดจ านวนลงของพ้ืนที่ป่าไม้ใน
ประเทศไทย เป็ นผล ให้ เกิ ดสิ่ ง ใด
ตามมา (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ผลส ารวจจากทรัพยากรและชายฝั่ง
ของไทยพบว่า มีการลดจ านวนลงของ
สัตว์น้ าทะเลเกิดจากสาเหตุใดน้อย
ที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ข้ อ ใด  ผิ ด  จ า ก ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ข อ ง
ผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้งของประเทศไทย (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. ส่วนมากการใช้ประโยชน์ของที่ดินใน
ประเทศไทยเกิดจากข้อใด(วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ถ้าบริเวณชุมชนอยู่ใกล้เขตป่าไม้ ซึ่งมี
นายทุนจ้างชาวบ้านให้ถางป่าเพ่ือสร้าง
รีสอร์ทส่วนตัว ควรปฏิบัติอย่างไร
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และไม่ท าให้เกิด
การท าลายป่า (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. หากแหล่งน้ าในบริเวณชุมชนส่งกลิ่น
เน่าเหม็นเป็นปัญหาต่อชุมชน จะท า
อย่างไรเพ่ือท าให้แหล่งน้ าในชุมชนดี
ขึ้น (สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

9. การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ก่อเกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสาเหตุ
ในข้อใดมากท่ีสุด (การประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

10. ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ
ไทยมีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันของประเทศ
ไทยลดลงเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. การกระท าของใคร ไม่เป็น การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า (ประเมินค่า) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

13. หน่วยงานภาครัฐได้สอนวิธีการท า
อีเอ็มบอลแก่ชาวบ้าน เพ่ือช่วยลดการ
เน่าเสียของน้ า ซึ่งในชุมชนมีแหล่งน้ าที่
เน่าเสียอยู่ ชาวบ้านจึงน าอีเอ็มบอลไป
แก้ปัญหา แต่ปรากฏว่าน้ ากลับเน่าเสีย
และส่งกลิ่นมากกว่าเดิม ชาวบ้านควร
จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการอย่างไร 
(สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

14. การบวชป่าของภาคเหนือเป็นวิธีที่ช่วย
ให้ชาวบ้านตัดต้นไม้ลดลง นักเรียนจะ
มีการท าสิ่งใดเพ่ือให้ชาวบ้านเกิด
จิตส านึกรักษ์ป่ามากขึ้น (สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

15. วิธีใดที่ช่วยให้การเกิดวิกฤตการณ์ขาด
แคลนน้ าในประเทศไทยลดลงในระยะ
ยาว  
(การประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16. การสร้างถนนตัดเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จะส่งผลเสียต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

17. ข้อใดเป็นผลที่ตามมาจากปัญหาดิน
เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. หากพบการลักลอบจับปลาทะเลหา
ยากอยู่ใกล้บริเวณชุมชน ควรตัดสินใจ
ท าอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหา(การ
ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19. หากที่ดินเพ่ือท าการเกษตรมีลักษณะ
เป็นดินเสื่อมโทรม ควรจะมีการคิด
วางแผนอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถใช้
ที่ ดิ น นั้ น ให้ เกิ ด ป ระ โย ช น์ สู ง สุ ด 
(สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. ทรัพยากรประเภทพลังงาน ได้มีการ
น ามาใช้มากในปัจจุบัน ท าให้เกิด
ปัญหามลพิษและท าให้คุณภาพชีวิต
ของมนุษย์แย่ลง หากทุกคนสามารถท่ี
จะจัดระเบียบการใช้พลังงานได้ควรท า
อย่างไร (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21. การเพ่ิมข้ึนของประชากรในชุมชน
เมืองในประเทศไทย จะส่งผลอย่างไร
ต่อทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22. เวลาท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว
สังเกตเห็นชาวบ้านท าฝายชะลอน้ า
ใกล้บริเวณล าธารที่แล้งน้ าบ่อยๆ 
ส่งผลดีต่อป่าไม้อย่างไร (การเข้าใจ)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

23. ถ้าต้องการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร 
สิ่งที่ควรกระท าควบคู่กัน คือข้อใด 
(การประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. วิธีการแก้ปัญหาดินเค็มในภาค
ตะวันออก-เฉียงเหนือข้อใดเหมาะสม
ที่สุด(การประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25. เพราะเหตุใด การสร้างบ้านในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมสร้างบ้าน
หลังคาจั่วแหลม (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. ข้อใดคือการป้องกันที่เหมาะสมที่สุด
ของการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดใน
กรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เป็น
อันตรายต่อประเทศไทยมากที่สุด คือ
อะไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้
ประเทศไทยประสบปัญหา การเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดิน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. การถมทะเลด้วยการก่อปูนและใช้ขยะ
ถมลงไป เพ่ือสร้างเกาะท าเป็นบ้านพัก
ตากอากาศ เช่น เกาะรูปต้นปาล์ม ใน
เอเชี ยกลาง เป็ นต้น  จะท าให้ เกิด
ปัญหาสภาพแวดล้อมในอ่าวเปอร์เซีย 
หรือไม่เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

30. หลังจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี 
2547 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาด
ทะเลอันดามัน เช่น การอพยพขึ้นที่สูง
ของชุมชนเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 
การชาวบ้านที่ได้รับบทเรียนครั้งนี้ท า
ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลทรัพยากร
ชายฝั่งมากขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31. หากบริเวณที่อยู่อาศัยในชุมชน เป็น
บริ เวณที่ มีการเกิดแผ่นดิน ไหวอยู่
บ่อยครั้ง จะมีวิธีการใดเพ่ือเป็นการ
ช่วยให้ชาวบ้านรู้จักการป้องกันภัยจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติดังกล่าว  
(สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

32. ความเชื่อเป็นสิ่งที่คู่คนไทยมาช้านาน 
เช่ น  การบวชป่ า  เป็ นต้ น  ซึ่ ง เป็ น
ความคิด อันชาญ ฉลาดของคนใน
ส มั ย ก่ อ น ที่ ท า ให้ ค น ไท ย รั ก ษ า
วัฒนธรรมและธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน
เกิดการไม่สนใจเรื่องความเชื่อดังกล่าว 
นักเรียนจะมีการพัฒนาความเชื่อที่ดีสู่
คนไทยรุ่นใหม่อย่างไร (สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

33. หลายประเทศมีการรณรงค์เพ่ือลด
วิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่ก าลังเกิดขึ้น
แต่ เมื่อก่อนไม่ได้สนใจเรื่องวิกฤตที่
ก าลังเกิดขึ้น ตรงกับสุภาษิต ค าพังเพย
ในข้อใด (การเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

34. หากในอนาคตเกิดวิกฤตการณ์ขาด
แคลนน้ าจะท าอย่างไรเพ่ือให้รอดพ้น
จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว (การเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าจืดของ
โลกเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36. สาเหตุส าคัญที่การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศโลกคือ
ข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจะส่งผล
ต่อสิ่งใดมากท่ีสุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38. ข้อใด ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับการเกิด
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโลก (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39. หากสามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าได้ในอนาคต ควรท าการแก้ไข
ที่สิ่งใดก่อน (สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

40. หากพลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ
หุงต้มและก๊าซธรรมชาติ ได้ใกล้จะ
หมดจากโลกนี้ไปแล้ว ควรท าสิ่งใด
เพ่ือที่จะสามารถใช้แทนพลังงาน
เชื้อเพลิงดังกล่าว (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41. ข้อใด ไม่ใช่ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม
ของโลกในปัจจุบัน(การจ้า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

42. กิจกรรมใดของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
มากที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. สารฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFC เกิด
จากกิจกรรมใดของมนุษย์น้อยที่สุด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44. การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติชนิดใด
ที่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอ่ืนๆ 
มากที่สุด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45. การที่ชั้นบรรยากาศของโลกเราใกล้
หมดลงทุกที วิธีการใดที่เราสามารถจะ
ส ร้ า ง ชั้ น บ ร ร ย า ก า ศ ได้ เ พ่ิ ม ขึ้ น 
(สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

46. หากเกิดวิกฤตการณ์ด้านการขยายตัว
ของพ้ืนที่แห้งแล้ง ควรมีการแก้ไขจาก
ทรัพยากรใดเป็นอันดับแรก (การจ้า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47. ความร่วมมือของประชาชนในข้อใด
น่าจะมีผลต่อการลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม
ได้มากท่ีสุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48. พลังงานในข้อใดส่งผลกระทบต่อวิกฤต
เศรษฐกิจโลก (วิเคราะห์)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49. ข้อใด ไม ่สอดคล้องกับการปฏิบัติตน
เพ่ือลดวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

50. กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท าลายชั้น
บรรยากาศ แต่มีบางประเทศที่ไม่ให้
ความร่วมมือ ถ้าในฐานะนัก
สิ่งแวดล้อมของประเทศนั้น ควรจะท า
อย่างไร (สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

51. ก ารก ระท า ใด ต่ อ ไป นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด             
การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศน้อย
ที่สุด     (การประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52. ปัญหามลพิษทางอากาศอัน
เนื่องมาจากการจราจรติดขัดใน
กรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขให้ดี
ขึ้นจากการพัฒนาด้านใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53. การเพ่ิมความเค็มให้แก่ดินโดย
กระบวนการทางธรรมชาติจะมีมากขึ้น
เมื่อภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์นี้
เกิดข้ึนจากสิ่งใด (วิเคราะห์)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54. จากภาวะโลกร้อน แม้จะท าให้ปริมาณ
น้ าผิวดินเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่อยู่ในสภาพที่
สามารถน ามาใช้บริโภค อุปโภคได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55. หากในอนาคตมีปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จนเกิดความ
ล าบากในการใช้ชีวิตของคนในโลก 
นักเรียนคิดว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรที่
น่าจะมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต
และไม่เป็นการท าลายให้สิ่งแวดล้อม 
(สร้างสรรค์)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  12 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

56. การกระท าของใครตรงกับการอนุรักษ์ 
เรื่อง “การถนอมรักษา”  
 (การประยุกต์ใช้)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57. กิจกรรมใดที่แสดงถึงการปรับตัวของ
มนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด 
(วิเคราะห์)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิควร
ด าเนินการอย่างใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60. บุคคลใดต่อไปนี้มีส่วนช่วยในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด(ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.95 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยสูตร KR-20 
ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

1 0.63 0* ใช้ไม่ได้ 
2 0.56 0.38 ใช้ได้ 
3 0.69 0.63 ใช้ได้ 
4 0.75 0.50 ใช้ได้ 
5 0.56 0.38 ใช้ได้ 
6 0.81 -0.13* ใช้ไม่ได้ 
7 0.56 0.63 ใช้ได้ 
8 0.38 0.25 ใช้ได้ 
9 0.63 0.25 ใช้ได้ 
10 0.38 0* ใช้ไม่ได้ 
11 0.88 0.25 ใช้ได้ 
12 0.44 0.63 ใช้ได้ 
13 0.38 0.25 ใช้ได้ 
14 0.63 0.25 ใช้ได้ 
15 0* 0* ใช้ไม่ได้ 
16 0.56 -0.13* ใช้ไม่ได้ 
17 0.88* 0.25 ใช้ได้ 
18 0.44 0.38 ใช้ได้ 
19 0.94* 0.13* ใช้ไม่ได้ 
20 0.44 0.38 ใช้ได้ 
21 1.00* 0* ใช้ไม่ได้ 
22 0.50 0.25 ใช้ได้ 
23 1.00* 0* ใช้ไม่ได้ 
24 1.00* 0* ใช้ไม่ได้ 
25 0.31 0.13* ใช้ไม่ได้ 
26 0.75 0.25 ใช้ได้ 
27 0.56 0.38 ใช้ได้ 
28 0.25 0* ใช้ไม่ได้ 
29 0.38 0.25 ใช้ได้ 
30 0.75 0.50 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยสูตร  KR-20 
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
31 0.50 -0.25* ใช้ไม่ได้ 
32 0.50 0.25 ใช้ได้ 
33 0.94* 0.13* ใช้ไม่ได้ 
34 0.88 0.25 ใช้ได้ 
35 0.63 0* ใช้ไม่ได้ 
36 0.81 0.13* ใช้ไม่ได้ 
37 0.50 0.25 ใช้ได้ 
38 0.38 0.50 ใช้ได้ 
39 0.38 0.25 ใช้ได้ 
40 0.81 0.38 ใช้ได้ 
41 0.94* 0.13* ใช้ไม่ได้ 
42 0.75 0* ใช้ไม่ได้ 
43 0.38  0.50 ใช้ได้ 
44 0.75 0* ใช้ไม่ได้ 
45 0.75 0.50 ใช้ได้ 
46 0.56 0.63 ใช้ได้ 
47 0.63 0.25 ใช้ได้ 
48 0.50 0.25 ใช้ได้ 
49 0.06* -0.13* ใช้ไม่ได้ 
50 0.44 0.13* ใช้ไม่ได้ 
51 0.75 0* ใช้ไม่ได้ 
52 0.63 0.25 ใช้ได้ 
53 0.56 0.38 ใช้ได้ 
54 0.88 0.25 ใช้ได้ 
55 0.81 -0.13* ใช้ไม่ได้ 
56 0.63 0.50 ใช้ได้ 
57 0.63 0.25 ใช้ได้ 
58 0.38 0.50 ใช้ได้ 
59 0.50 0.25 ใช้ได้ 
60 0.38 0.25 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.63 0.22  
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หมายเหตุ 
 1. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 11, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 33, 34, 36, 41, 54 และ55 
มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไปจึงตัดออก 
 2. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 1, 6, 10, 15, 16, 28, 31, 35, 42, 44, 49, 50, และ51 
มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จึง
ตัดออก 
 3. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อที่ 5, 30, 43 
และ 48 
 4. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด  30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 
 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ด้วยสูตร KR-20 ซึ่งได้
ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.82 
  



149 
 

ตารางที่ 14 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  

 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 11 20 20 10 19 
2 13 22 21 10 18 
3 14 17 22 10 18 
4 8 17 23 10 21 
5 10 18 24 12 25 
6 12 19 25 15 21 
7 9 20 26 9 21 
8 8 20 27 13 19 
9 14 17 28 8 20 
10 10 16 29 13 22 
11 12 17 30 14 19 
12 9 22 31 12 20 
13 7 18 32 8 19 
14 15 18 33 11 19 
15 12 18 34 10 19 
16 11 19 35 4 18 
17 12 18 36 14 19 
18 10 19 37 11 20 
19 12 22 38 9 19 

ก่อนเรียน  𝒙 = 10.84 S.D. = 2.39 
หลังเรียน 𝒙 = 19.29 S.D. = 1.80 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่องวิกฤตการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1 แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 1 
“จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ 
พบว่า ภายในปี 2594...” 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว (อย่างน้อย 3 ข้อ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 
เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการ
เลือกใช้แนวทางนั้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. หากนักเรียนสามารถท าได้นักเรียนจะ
ด าเนินการอย่างไร จงอธิบายเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. จากข้อ 4 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่
นักเรียนสามารถท าได้เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ข้างต้น ดังนี้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 2 
   “การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเป็นไป
ในเรื่องของผลประโยชน์...” 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว (อย่างน้อย 3 ข้อ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 
เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการ
เลือกใช้แนวทางนั้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. หากนักเรียนสามารถท าได้นักเรียนจะ
ด าเนินการอย่างไร จงอธิบายเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. จากข้อ 4 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่
นักเรียนสามารถท าได้เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ข้างต้น ดังนี้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่องวิกฤตการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

3 แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 3 
    “องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติเตือนว่าสิงโต 
เสือไฟแอฟริกา...” 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว (อย่างน้อย 3 ข้อ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 
เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการ
เลือกใช้แนวทางนั้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. หากนักเรียนสามารถท าได้นักเรียนจะ
ด าเนินการอย่างไร จงอธิบายเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. จากข้อ 4 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่
นักเรียนสามารถท าได้เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ข้างต้น ดังนี้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 4 
    “ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
ระบุว่า เครื่องยนต์ดีเซลนั้น...” 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1. สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. จงบอกแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว (อย่างน้อย 3 ข้อ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จงเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อ 2 
เพียงข้อเดียว พร้อมบอกเหตุผลในการ
เลือกใช้แนวทางนั้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. หากนักเรียนสามารถท าได้นักเรียนจะ
ด าเนินการอย่างไร จงอธิบายเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. จากข้อ 4 ให้นักเรียนคิดท าโครงการที่
นักเรียนสามารถท าได้เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ข้างต้น ดังนี้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที ่16 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคูเดอร์-ริชารด์สัน สูตร KR-20 

 

คนที่ 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
คนที่ 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

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

 
ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน สูตร KR-20 ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.64 
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ตารางที่ 17 คะแนนพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคตของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  

 

คนที่ 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
คนที่ 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

1 1.50 1.50 2.50 3.00 20 1.50 2.00  2.25 2.75 
2 2.00 2.50 2.50 2.75 21 1.25 2.25  2.75 2.75 
3 2.00 1.75 2.50 3.00 22 1.75 1.75  2.25 2.50 
4 1.50 2.00 2.25 2.75 23 1.50 2.00  2.50 2.50 
5 1.25 2.00 2.25 3.00 24 1.00 2.00  2.50 2.75 
6 1.00 2.00 2.00 2.50 25 1.25 2.25  2.25 2.25 
7 2.50 2.00 2.75 3.00 26 1.50 2.25  2.25 2.50 
8 1.25 1.75 2.50 2.75 27 1.50 2.00  2.50 2.50 
9 1.50 1.25 2.25 2.00 28 1.00 1.75  2.25 2.25 
10 1.75 2.00 2.25 2.50 29 1.00 2.25  2.25 2.50 
11 2.00 2.00 2.25 3.00 30 1.25 2.00  2.25 2.75 
12 1.50 1.50 2.75 2.75 31 1.25 2.00  2.50 3.00 
13 1.75 2.00 2.75 2.75 32 1.00 2.00  2.25 2.50 
14 1.75 2.25 2.75 3.00 33 1.50 2.00  2.25 2.75 
15 2.00 2.00 2.75 3.00 34 1.00 2.25  2.00 3.00 
16 2.00 2.25 2.75 3.00 35 1.25 2.25  2.50 3.00 
17 1.50 2.25 2.75 2.50 36 1.00 1.75  2.25 3.00 
18 1.50 2.00 2.50 2.25 37 1.25 2.00  2.50 3.00 
19 2.00 2.25 2.25 2.25 38 1.50 1.50  2.75 2.75 

แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 1  𝒙 = 1.47 S.D. = 0.53 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 2  𝒙 = 1.99 S.D. = 0.52 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 3  𝒙 = 2.43 S.D. = 0.36 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 4  𝒙 = 2.70 S.D. = 0.45 
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ตารางที่  18 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แ ก้ ปั ญ ห าอ น าค ต ต าม แ น ว คิ ด ข อ ง        
ทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุ
และล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
ท าให้นั ก เรียนร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดแบบมีเหตุผล
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถ
ท าจริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิ ด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ผลที่
ต าม ม าขอ งปั ญ ห าและวางแผน เพ่ื อ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด

แก้ ปั ญ ห าอน าค ต ต าม แน วคิ ด ข อ ง      
ทอร์แรนซ์และสื่อการจัดกิจกรรม ท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  18 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 

 
 
  

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ (ต่อ) 
6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด

แก้ปัญ หาอนาคตตามแนวคิดของ     
ทอร์แรนซ์และสื่ อการเรียนรู้  ท าให้
นักเรียนเกิดการคิดวางแผน กล้าคิด 
กล้าท าและกล้าตัดสินใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญ หาอนาคตตามแนวคิดของ     
ทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม
นักเรียนและครู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญ หาอนาคตตามแนวคิดของ     
ทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการรับฟัง และเคารพความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด

แก้ปัญ หาอนาคตตามแนวคิดของ     
ทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิด
อย่างอิสระ และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญ หาอนาคตตามแนวคิดของ     
ทอร์แรนซ์  ส่ งเสริม ให้ นั ก เรียน เกิด
ความคิดคล่องแคล่วต่อปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  18 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
11 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด

แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
ยืดหยุ่นเกิดแรงจูงใจในการคิดแก้ปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 1.00 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

The Development Of Learning Achievement And Future Problem Solving 
Using Torrance’s Future Problem Solving Model 

For Mathayomsuksa 5 Students  
 

พิพัฒน์  ไพบลูย์วัฒนกิจ* 
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์** 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหา
อนาคตเรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
แรนซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 38 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดการคิดแก้ปัญหา
อนาคต และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
_______________________ 
*  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 2. พัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น  
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement on 
natural resources and environment crisis for Mathayomsuksa 5 students before and after the 
participation in the learning management using Torrance’s future problem solving model 2) 
study development of the future problem solving on natural resources and environment crisis 
for Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s future problem solving model and 3) study the 
opinion of Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s future problem solving model. The 
sample of this research consisted of 38 Mathayomsuksa 5/4 students studying in the second 
semester  during the academic year 2015 in Watraikhingwittaya school, Samphran District, 
Nakhonpathom Province of the Office of Secondary School    District 9. The instruments 
employed to collect data were: 1) lesson plans 2) a learning achievement test 3) future problem 
solving tests and 4) a questionaire on the opinion of Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s 
future problem solving model. The collect data was analyzed by mean ( x)  standard deviation 
(S.D.), t-test for dependent and content analysis. 

The finding were as follows: 
 1. The learning achievement on natural resources and environment crisis using 
Torrance’s future problem solving model for Mathayomsuksa 5 students after using was higher 
than before at the level of .05 significance. 
 2. The future problem solving on natural resources and environment crisis using 
Torrance’s future problem solving model for Mathayomsuksa 5 students was developed to 
higher level. 
 3. The opinion of Mathayomsuksa 5 students using Torrance’s future problem solving 
model was at the highest level of agreement. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือมี
ความถี่ในการเกิดมากขึ้น  ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความถี่และทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
ต่างจากที่เคยได้พบมาก่อน ดังที่ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2554) ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์
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วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้
สัมภาษณ์กับศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. ไว้ว่า  มีสถิติค่อนข้างชัดเจนว่า พายุเกิดถ่ีมากข้ึน เมื่อก่อนโดย
เฉลี่ยประมาณ 8 ปีถึงจะเกิดครั้งหนึ่ง  แต่ปัจจุบัน 3 ปีต่อครั้ง  และเป็นพายุขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไต้ฝุ่น  คือ มี
ระดับความเร็วลมมากกว่า 117 กม./ชม.ขึ้นไป ในขณะที่พายุขนาดเล็กระดับดีเปรสชั่นลดลงมาก ท าให้จ านวน
พายุโดยรวมมีจ านวนลดลง แต่สัดส่วนของพายุมีขนาดใหญ่มีมากข้ึน  หรือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  

จากปัญหาที่กล่าวมานั้นเกิดจากภาวะแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
บางครั้งบริเวณที่เกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือมีภาวะที่เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นพวกเราทุก
คนจ าเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาหรือวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติที่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะเน้นแค่ปัญหาใน
ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ว่าจะท าการแก้ปัญหาอย่างไร โดยไม่ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่
ยังไม่เกิดขึ้น รวมถึงไม่ได้เตรียมตัวในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตผลกระทบของสิ่งแวดล้อมบางอย่าง
ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ให้มนุษย์เราต้องมีการศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคตจึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนหรือเยาวชนตระหนักถึงการเตรียมพร้อมหรือการแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้  ซึ่ง เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) ได้กล่าวถึง หลักคิดและหลัก
คาดการณ์ในอนาคต หลักคิด สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งเราต้องคาดการณ์ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเช่นไรใน
อนาคต และจะกระทบต่อเป้าหมายที่เราต้องบรรลุอย่างไรบ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีรูปแบบ เช่น 
สถานการณ์ที่เราไม่สามารถศึกษาได้ไม่สามารถพยากรณ์ได้ และหลักในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีรูปแบบ ซึ่ง
หากน าแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาอนาคต ไว้ว่า การศึกษาอนาคต คือ 
การมองสังคมไปข้างหน้าให้กว้างขึ้น ด้วยการพัฒนาวิธีการคิดเกี่ยวกับอนาคตที่ดี ซึ่งช่วยให้เรารู้จักแก้ไขปัญหา
ในเชิงสร้างสรรค์ได้ ทั้งเหตุการณ์ในอนาคตที่ไกลจากสภาพปัญหาปัจจุบัน หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า (วิโรจน์ 
สารรัตน 2532 :12-14, อ้างถึงใน หงส์สุนีย์ เอ้ือรัตนรักษา 2536:12-13) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
อนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา 
ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืนมี ความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 2551 :144) สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐาน  ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556) ได้กล่าวถึง ความส าคัญและ
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาภูมิศาสตร์ ว่าภูมิศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องอาศัย
ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อน าความรู้นั้นมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากข้ึนจึงต้องอาศัยการน าความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดการ
สังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 จากการทดสอบการพัฒนาจุดเน้นทักษะทางด้านการแก้ปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
จ านวนทั้งสิ้น 445 คน โดยมีการแบ่งเกณฑ์ตามคะแนนเป็น 4 เกณฑ์ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผลการทดสอบปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 47 และไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 25 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จากผลการสอบดังกล่าวท าให้ทราบว่าผู้เรียนขาดกระบวนการคิดแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจึงคิดว่าการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาในอนาคตเป็นสิ่งที่จ าเป็นให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และผลการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต (O-net) ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 
ปี 2556 ทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศลดลง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยในปี 2555 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนที่ร้อยละ 35.51 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 
36.27 และในปี 2556 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนที่ร้อยละ 33.95 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อย
ละ 33.02  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2555-2556 ) โดยเฉพาะในสาระ
ภูมิศาสตร์นั้น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังขาดความสนใจในการน าความรู้ในเนื้อหาที่เรียนไปใช้ในการ
แก้ปัญหา โดยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
หากเกิดสถานการณ์หรือวิกฤติการณ์ด้านภูมิศาสตร์ที่ เกิดจากเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใน
อนาคต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิต  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธวิธีการคิดแก้ปัญหาอนาคต ( Future Problem 
Solving Strategy) ของทอร์แรนซ์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่เด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ขาดทักษะความคิดสร้างสรรค์
และใส่ใจต่ออนาคตน้อยลง โดยที่เด็กๆเหล่านี้เป็นผู้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยตรง จึงท าให้มีการจัดโครงการแก้ปัญหาอนาคตขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศแถบเอเชีย
หลายประเทศ โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีในหลายประเทศ เช่น 
โครงการแก้ปัญหาของรัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย รัฐอลาสก้าและประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นการแก้ปัญหาอนาคตจึง
มีความส าคัญทั้งการเรียนรู้โดยการรู้จักแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่างๆ ผู้เรียนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยมีการคิดหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance,1974)   
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ( Identify challenges)
ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ (Select and underlying problem)ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนว
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ทางการแก้ปัญหา (Produce solutions idea) ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินการแก้ปัญหา (Generate 
and  select criteria)ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา (Apply criteria) ขั้นที่ 6 การพัฒนา
แผนปฏิบัติงาน (Develop and action plan) ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคิดแก้ไขอนาคต จากคณะ
ผู้จัดท าโปรแกรมการคิดแก้ไขปัญหาอนาคตในระดับชาติ โดยใช้ในหลายประเทศ (Future Problem Solving 
Program International) (เข้าถึงได้จาก http://www.fpspi.org/index.html) โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่มี
อยู่เดิมให้เข้าใจง่ายมากข้ึนจากแบบเก่า ซึ่งประกอบด้วย 6 ข้ันตอนดังนี้ ขั้นที่ 1) การน าสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่
ระบบการคิด คือ การน าเสนอสภาพการณ์อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและจินตนาการ 
ในการท านายสภาพการณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน ขั้นที่ 2) การระดมสมองเพื่อ
ค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ 1 ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างใน
อนาคต ขั้นที่ 3) การสรุปปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาผู้เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม 
หรือจัดความสัมพันธ์เพื่อก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา ขั้นที่ 4) การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่
แปลกใหม่จ านวนมาก ขั้นที่ 5) การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  เสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละสภาพการณ์ ต่อไปจึง
น าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์
แต่ละข้อด้วย ขั้นที่ 6) การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน ผู้เรียนน าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง อธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม และน าเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ  ผลที่
ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2553:115-121) ได้กล่าวถึง เทคนิคหรือกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคต 6 ขั้นตอน ของทอร์แรนซ์  ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหาอนาคตนั้นได้น าความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอนาคต เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
 จากยุทธวิธีการคิดแก้ปัญหาอนาคตมาสู่การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
เรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวนมาก การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ไปพร้อมกับการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ ผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ผู้เรียนจะได้
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิด
แก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เป็นวิธีการสอน
ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาโดย
การสังเกตปัญหา แยกแยะปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นหาค าตอบ และยอมรับในกระบวนการค้นพบ ซึ่งคล้ายกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถค้นพบได้แต่ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีการแก้ไขปัญหา
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยการน า
ความรู้ที่ตนมีชี้น าตนเองได้ รวมถึงอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาการแก้ปัญหาอนาคตไปใช้ในชีวิตประจ าวันและมีการฝึกการสังเกตค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์และเสริมสร้างความรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 - การเลือกและระบุปัญหาส าคญั 
 - การระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหา 
 - การประเมินแนวทางการแกป้ัญหาที่ดีทีสุ่ด 
 - การพัฒนาแผนปฏิบัตงิานแก้ปัญหา
อนาคต 
3. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 

รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม 
แนวคิดของทอร์แรนซ์ 
1. การระบุปัญหา 
2. การเลือกและระบุปัญหาส าคญั 
3. การระดมสมองคิดหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 
4. การก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินการ
แก้ปัญหา 
5. การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 
6. การพัฒนาแผนปฏบิัติงาน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. การคิดแก้ปัญหาอนาคตเรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวน 438 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน  ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. ตัวแปรที่วิจัย 
 ตัวแปรที่วิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ประเภท คือ  
  2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ 
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2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   2.2.2 การคิดแก้ปัญหาอนาคต 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
ในรายวิชา ส32102 ภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยเนื้อหา ประเด็นสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก  ประเด็นวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก และประเด็นผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก 
  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยในคร้ังนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวมจ านวน 12 คาบเรียน 
 
แบบแผนการวิจัย 
 1. การวิจัยเชิงทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (Tuckman, 1999)  
  

ทดสอบก่อนการ
ทดลอง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ 

ทอร์แรนซ์ 
ทดสอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
X แทน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 

 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
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2. การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อสังเกตพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต ผสมผสาน
กับ แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample Design)  
 

 X O1 X O2 X O3 X O4 

สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
X แทน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
O แทน การศึกษาผลของการคิดแก้ปัญหาอนาคต แบ่งออกเป็น 4 คร้ัง 

 O1 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตคร้ังที่ 1 (คาบเรียนที่ 3) 
O2 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตคร้ังที่ 2 (คาบเรียนที่ 6) 
O3 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตคร้ังที่ 3 (คาบเรียนที่ 9) 
O4 แทน การทดสอบการคิดแก้ปัญหาอนาคตคร้ังที่ 4 (คาบเรียนที่ 12) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ วิธีการ
ด าเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมตัวก่อนการทดลอง 
   1.1. ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้              
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต และ4) แบบสอบถามความคิดเห็น 
   1.2 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัยไปเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
   1.3 ผู้วิจัยแนะน าวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
   1.4 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน             
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
  2. ขั้นด าเนินการสอน 
   2.1ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ไปใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน 
ซึ่งแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-6 คน โดยทดลองสอน สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ จ านวน 12 คาบเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา   
   ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ 
   ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา  
    ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินการแก้ปัญหา  
   ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  
   ขั้นที่ 6 การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน  
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  3. ขั้นสุดท้ายหลังจากการทดลอง 
   3.1 หลังจากผู้วิจัยท าการทดลองสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 หลังจากการเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต
แบ่งออกเป็น 4 คร้ัง ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 
   3.2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เพื่อน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการ
สอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงการจัดการสอนต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1 .  วิ เคร าะ ห์ข้ อมู ล เพื่ อศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  เรื่ อ ง  วิ กฤติ การณ์ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12  โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
  ในการแปลความหมายของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.00 คะแนน หมายถึง การคิดแก้ปญัหาอนาคตอยู่ในระดบัสูง 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง การคิดแกป้ัญหาอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49  คะแนน หมายถึง การคิดแกป้ัญหาอนาคตอยู่ในระดับต่ า 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์และได้ค่าเฉลี่ยโดยน ามาเทียบกับเกณฑ์ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
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 จากวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 
 
 1. ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 38 คน 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

(𝒙) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 38 30 10.84 2.39 
18.25 .00 

หลังเรียน 38 30 19.29 1.80 
 

สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
(𝑥= 19.29, S.D.= 1.80) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥= 10.84, S.D.= 2.39) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 1 
 2. ผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  เรื่ อง  วิ กฤติการณ์ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  จ านวน 38 คน จากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 คร้ังในคาบเรียนที่ 3, 6, 9 และ12 จ านวน 4 ข้อ 

กระบวนการคิดแกป้ัญหา
อนาคต 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

ค่า
เฉ

ลี่ย
รว

ม 

S.D
. 

ล า
ดับ

 
𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

 1.ระบุปัญหา 3 1.24 0.44 1.74 0.44 2.34 0.48 2.58 0.50 1.98 0.47 4 
2.ระดมสมองหาวิธีการ 
แก้ปัญหา 

3 1.53 0.55 2.47 0.68 2.03 0.16 2.71 0.46 2.19 0.46 2 

3.เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด 

3 1.45 0.60 1.61 0.55 2.45 0.51 2.74 0.44 2.06 0.53 3 

4.การพัฒนาแผนปฏิบัติการ
แก้ปัญหาอนาคต 

3 1.68 0.52 2.13 0.41 2.89 0.31 2.79 0.41 2.37 0.41 1 

เฉลี่ยรวม 3 1.47 0.53 1.99 0.52 2.43 0.36 2.70 0.45 2.15 0.47  
ระดับพัฒนาการของการคิด
แก้ปัญหาอนาคต 

ต่ า ปานกลาง ปานกลาง สูง  
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สรุปได้ว่า คะแนนการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต จากระดับต่ า (𝑥 = 1.47, S.D. = 0.53) ถึงระดับสูง   
(𝑥= 2.70, S.D. = 0.47) 

เมื่อมีการพิจารณารายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การแก้ปัญหาอนาคต (𝑥= 2.37, S.D. = 0.41. ) ด้านระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหา (𝑥 = 2.19, S.D. = 0.46 ) 
ด้านเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (𝑥 = 2.06, S.D. = 0.53 ) และ ด้านระบุปัญหา (𝑥 = 1.98, S.D. = 0.47 ) 

 

 
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ

คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ จ านวน 38 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละตอน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) ด้านสื่อและบรรยากาศการเรียนรู้ 
และ 3) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุและ
ล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

4.84 0.26 มากที่สุด 1 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ท าให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย 
 

4.36 0.57 มาก 4 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

คร ัง้ที ่1 คร ัง้ที ่2 คร ัง้ที ่3 คร ัง้ที ่4

ระบุปัญหา

ระดมสมองหาวธิกีาร

แกปั้ญหา
เลอืกวธิกีารแกปั้ญหาทีด่ี

ทีสุ่ด
การพฒันาแผนปฏบิตัิ

การ
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รายการประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดแบบมี
เหตุผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถท าจริง 

4.74 0.29 มากที่สุด 2 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคาดการณ์
ผลที่ตามมาของปัญหาและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ 

4.50 0.74 มากที่สุด 3 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.61 0.47 มากที่สุด (3) 
ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

4.85 0.41 มากที่สุด 2 

6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิด
การคิดวางแผน กล้าคิด กล้าท าและกล้าตัดสินใจ 

4.79 0.45 มากที่สุด 3 

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้  ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 

4.59 0.55 มากที่สุด 4 

8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.86 0.35 มากที่สุด 1 

รวมด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.77 0.44 มากที่สุด (1) 

ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดอย่างอิสระ 
และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

4.79 0.41 มากที่สุด 2 

10. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
คล่องแคล่วต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

4.71 0.45 มากที่สุด 4 
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11.รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.81 0.39 มากที่สุด 1 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
ยืดหยุ่นเกิดแรงจูงใจในการคิดแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.74 0.49 มากที่สุด 3 

รวมด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.76 0.44 มากที่สุด (2) 

รวมทั้งหมด 4.71 0.45 มากที่สุด  
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการคิด

แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.71, S.D. = 0.45) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้ ด้านสื่อและบรรยากาศการเรียนรู้ (𝑥= 4.77, S.D. = 0.44) ด้านประโยชน์ของ
การจัดการเรียนรู้  (𝑥= 4.76, S.D. = 0.44) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (𝑥= 4.71, S.D. = 0.45) 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง 
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป้าหมายเพื่อจูงใจเร้าความสนใจให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหา
อนาคตและเพื่อพัฒนาทักษะการคิดรวมถึงการบูรณาการเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตเข้ากับหลักสูตรโรงเรียน 
และการจัดการเรียนการสอนโดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่เดิมให้เข้าใจง่ายมากขึ้น การคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการกลุ่มจากการระดมสมอง ท าให้เกิดการตั้ง
ค าถาม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก และท าการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น  ขั้นที่ 1 การ
ระบุปัญหา ครูน าเสนอสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการใช้วีดีทัศน์ เช่น สถานการณ์น้ าใน
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ประเทศไทย โดยให้นักเรียนมองเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับน้ าในประเทศไทยทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วม พร้อม
ทั้งให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาน้ าในประเทศไทย จากนั้นให้นักเรียนอ่านสถานการณ์
จากใบกิจกรรมและท าการระบุปัญหา ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคัญ นักเรียนต้องระบุสาเหตุและผล
ของปัญหาที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจนจากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ ครูก าหนดให้ เช่นหากเป็น
สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย ปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขหรือเป็นปัญหาส าคัญ โดยให้นักเรียนระดมสมอง
ช่วยกันคิดและตัดสินใจเลือกปัญหาที่ส าคัญที่สุดซึ่งแสดงถึงกระบวนการกลุ่มการระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา
และช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในอนาคตให้ได้เกิดความหลากหลายมากที่สุด ขั้นที่ 3 การ
ระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนต้องท าการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหลังจากเลือก
ปัญหาส าคัญแล้ว โดยหาแนวทางแก้ไขให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งแนวทางนั้นอาจจะเกิดจากประสบการณ์
รายบุคคลมาท าการอภิปรายภายในกลุ่มหรือการคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขั้นที่ 4 การ
ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาผู้เรียนน าปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัด
กลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์เพื่อก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา โดยการเสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละสภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องท าการตรวจสอบแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกแนวทาง โดยพิจารณาถึงน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย 
ผู้เรียนจะได้ตัดสินใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรใช้แนวทางการแก้ไขวิธีใดดีที่สุด วิธีรองลงมา และขั้นที่ 6 การ
พัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ปัญหาอนาคต นักเรียนท าการร่างโครงการที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าลังจะ
เกิดขึ้น จากการตัดสินใจเลือกแนวทางจากข้ันตอนที่ 5 มาสู่การปฏิบัติจริง โดยการจัดท าโครงร่างแผนปฏิบัติการ
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และท าการน าเสนอปัญหาผ่านค าถามของครูและความ
คิดเห็นของนักเรียนกลุ่มอ่ืน เช่น หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในบริเวณชุมชนของตัวเองจะท าอย่างไร นักเรียน
มีการคิดแผนปฏิบัติการ โดยการใช้ระบบน้ าหยดในสวนไร่ฝรั่งแทนการตักน้ ารถหรือใช้เรือพ่นน้ าซึ่งไม่สามารถท า
ได้ ท าให้นักเรียนเกิดลักษณะการคิดแก้ปัญหาอนาคตขึ้น ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ สุกัญญา ยุติธรรมนนท์ 
(2539) และภาวินี บุญธิมา (2552) ที่พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ในด้านความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และคิดริเริ่ม สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

 2. การคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีพัฒนาการสูงขึ้น โดยการวัดแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตในคาบ
เรียนที่ 3, 6, 9 และ 12 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของขั้นตอน 6 ขั้นมาท า
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นตัวแปรตามในการศึกษาคร้ังนี้จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้  1. การระบุ
ปัญหา  ครูน าเสนอสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ ารุนแรงในแถบแอฟริกา ปัญหา
ทางด้านดินและป่าไม้ หรือการล่าและจ านวนสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดนผู้เรียนฝึกการคิดระบุปัญหาเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความส าคัญที่จะจัดความสัมพันธ์เพื่อก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง 
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 2.การระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา คือ ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนครูก าหนดสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่น เชื้อเพลิงในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ใช้แล้วหมดไป นักเรียนควรท าอย่างไร



16 
 

ในการแก้ปัญหา นักเรียนพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหา อาจคิดจากประสบการณ์เดิมหรือประสบการณ์ใหม่ให้ได้
ทางเลือกที่แปลกใหม่ 3. การประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ นักเรียนเสนอเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา น าเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ เช่น สถานการณ์แนวโน้มการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า มีการตั้งเกณฑ์มาใช้ใน
การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยพิจารณาถึงน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ 4.การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน
แก้ปัญหาอนาคต คือ น าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง เช่น หากน้ ามันหมดโลกนักเรียนมีแนวคิดให้ใช้
ยานพาหนะที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อนพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่
จ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม และน าเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ โดยอาศัยแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  
 จากการให้นักเรียนท าการคิดแก้ปัญหาอนาคต พบว่า ข้อที่ 4 การน าเสนอวิธีในการแก้ปัญหา
อนาคต เป็นข้อที่นักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุกครั้งที่ท าการทดสอบและมีค่าเฉลี่ยในการทดสอบวัดการคิด
แก้ปัญหาอนาคตเป็นล าดับที่ 1 ส่วน ข้อที่ 1 การระบุปัญหา เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการทดสอบวัดการคิด
แก้ปัญหาอนาคตเป็นล าดับสุดท้าย อาจเกิดจากการคิดที่นักเรียนมีการระบัญหาไม่หลากหลาย และมักจะก าหนด
ปัญหาจากประสบการณ์เดิม ท าให้การระบุปัญหานั้นขาดการคิดไปอีกระดับท าให้ค่าเฉลี่ยในข้อนี้มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด ในการทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาอนาคตในแต่ละคร้ังนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากระดับต่ าในคร้ัง
แรกจนไปถึงระดับสูงในครั้งสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับ จอห์น ดิวอี้ (Dewey 1993, 36 – 48) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการคิดว่า การคิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะการคิดช่วยให้คนได้มองเห็นภาพปัญหาต่าง ๆ ใน
อนาคตซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้คิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้และการคิดช่วยขยายความหมายของ
สิ่งต่างๆ ในโลกได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริเพ็ญ ยังขาว (2549) ได้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ ด้านที่ได้
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์ มีเป้าหมายเพื่อจูงใจเร้าความสนใจให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหาอนาคตและเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
รวมถึงการบูรณาการเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตเข้ากับหลักสูตรโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้และที่ส าคัญมากกว่านั้นคือในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม ปัญหาการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในสังคม ดังนั้น การเตรียมตัวให้เยาวชนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันที่ทุกฝ่าย ทุกองค์กรในสังคมควรให้ความส าคัญ และถือว่าเป็นแนวทางเพื่อมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
จ านวนมาก การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ ผลที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะ
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เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังที่วัชรา เล่าเรียนดี (2553:115-121) ได้กล่าวถึง การเทคนิคหรือกระบวนการแก้ปัญหา
อนาคต 6 ขั้นตอน ของทอร์แรนซ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะแก้ปัญหาอนาคตนั้นได้น าความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์มาเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอนาคต เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด และสอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2545: 221-296) กล่าวว่า รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้
ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวน
มาก  มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเน้น
การใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. จากการวิจัย พบว่า การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) นั้นผู้สอนจ าเป็นต้องมีการศึกษาขั้นตอนอย่าง
ละเอียด และอธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจ ซึ่งจะท าให้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

2. จากการวิจัย พบว่า ผู้สอนควรมีการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยการอธิบายเพิ่มเติมถึงประเด็น
ส าคัญที่ต้องการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ผู้เรียนหลงประเด็นในการศึกษา 

3. จากการวิจัยพบว่า ผู้สอนต้องตกลงท าความเข้าใจและอธิบายถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนก่อนทีจะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  
(Torrance’s Future Problem Solving Model) ไปประยุกต์ใช้ได้กับสาระอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือใช้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองโดยแทรกเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
หรือสิ่งใกล้ตัวนักเรียนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการคิด 
 2. ควรน ารูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem 
Solving Model) ไปใช้กับเทคนิคการสอนอื่น  เช่น เทคนิคผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  
(Torrance’s Future Problem Solving Model) น าไปใช้ในรายวิชาการศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (IS) เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
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