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      คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับทาง ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (DURSSP Model) ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีพัฒนาขึ้น สําหรับครูผู้สอนท่ี
ต้องการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ใช้ศึกษาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจในองค์ประกอบ
ต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้การดําเนินการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดของเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  
 

     1. แนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  
    2. ความเป็นมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน  
    3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
    4. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
    5. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน  
    6. ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล 

  
   ผู้วิจัยจึงได้จัดทำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับทาง ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (DURSSP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน 
กลับทาง และทราบถึงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำรูปแบบ
การสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
                  นางสาวกานดาวดี มุ่งแฝงกลาง  

                       ตำแหน่ง ครู   
       วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
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  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง  
ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (DURSSP Model) ฉบับ นี้เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของรูปแบบ 
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ท่ีจะนำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้เข้าใจ เตรียมการและใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย
สาระสำคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ 
ผู้เรียนเป็นส่ิงสําคัญ ดังนั้นก่อนท่ีจะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ขอให้ครูผู้สอนศึกษาข้อควร 
ปฏิบัติก่อนดําเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  
  ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
  1. ศึกษารายละเอยีดของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
   1.1 ศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ประกอบกับการศึกษา 
ส่วนอื่นๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
   1.2 ศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด 
หลักการและทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 
การสอน เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบการเรียน 
การสอน ทําให้เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมท้ังมีความเข้าใจในคําศัพท์
เฉพาะท่ีใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน  
   1.3 ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ไทย ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้  
    1) แผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนมีลักษณะสําเร็จรูปและยืดหยุ่น 
ในตัว ประกอบด้วย ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ สาระสำคัญ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน DURSSP Model  
ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ คำรับรอง
ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย และคะแนนการประเมิน 
    2) แผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนเน้นการคิดขั้นสูง ได้แก่   
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โดยกําหนดกิจกรรมการเรียน 
ในลักษณะการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) ผสานกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผนประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน  
 
 

1. แนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
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  2. จัดเตรียมส่ิงท่ีจําเป็นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่วนต่างๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนครบแล้วควรดําเนินการก่อนสอนดังนี้  
   2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
   2.2 ศึกษาและจัดเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนให้  
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
   2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
จากองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ตัวอย่างการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน และ 
ตัวอย่างแบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถ และแบบสอบถามความคิดเห็น ตามจุดมุ่งหมาย 
ของรูปแบบการเรียนการสอน  
   2.4 ในกรณีท่ีครูต้องการสอนเนื้อหาตามตัวอย่างท่ีแสดงไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ครูสามารถนําตัวอย่างแบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถ และแบบสอบถามความคิดเห็น  
ในคู่มือเล่มนี้ไปใช้ได้เลย โดยศึกษาวิธีใช้ตามคำแนะนําท่ีให้ไว้  
 
  แนวทางในการดําเนินการสอน  
  เมื่อได้ศึกษาและจัดเตรียมส่ิงท่ีจําเป็นต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว ดําเนินการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเตรียมไว้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้สอน ดังนี้  
  บทบาทของครู ในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน ครูควรคํานึงถึง 
บทบาทต่อไปนี้  
  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ใช้เทคนิคการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับ 
ประ เด็นปัญ หาท่ี สํ า คัญ  เทคนิ คการสอน เน้ น ให้ ผู้ เรียน ได้มี ก าร ฝึก ทักษะการคิดขั้ น สู ง 
ในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
  2. ขณะครูผู้สอนใช้รูปแบบการเรียนการสอน (DURSSP Model) นี้ควรสังเกตความสนใจ 
พฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษเพื่อเตรียมจัดแหล่งข้อมูลท่ีมีให้เพียงพอท่ีจะให้
เลือกใช้ตามความสนใจของผู้เรียน รวมท้ังประเมินว่าผู้เรียนได้แสดงให้ เห็ นว่าได้ฝึกทักษะ 
การคิดต่างๆ เพียงพอหรือไม่ เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากขึ้น  
  3. ใช้คําถามช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีกําลังเรียนรู้ และ 
ฝึกทักษะการคิดขั้นสูงในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ รวมท้ังคํานึงถึง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและทํากิจกรรมสอดคล้องกับลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
(Investigation)  
  4. รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และให้ความสําคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน  
  5. อธิบายการทํากิจกรรมให้ ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ด้วยภาษาท่ีจู งใจ นุ่มนวลและ 
ให้ กําลังใจ  
  6. คอยดูแลการทํากิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม และ 
อํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการทํากิจกรรมได้  
  7. ช่วยผู้เรียนสรุปประเด็นท่ีอภิปรายหลังทํากิจกรรม  
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การจัดบรรยากาศการเรียน  
  1. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและตรงกับความสนใจของผู้เรียน  
  2. จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา สนับสนุนและจูงใจให้ผู้เรียนอยากค้นคว้าหา 
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในส่ิงท่ีสนใจ  
  3. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดหรือนําเสนอความคิดและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามลดบทบาทของครูจากการถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากครูผู้สอนโดยตรงให้น้อยลง  
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการสร้างแนวทางแก้ปัญหาและให้คุณค่าต่อแนวคิดท่ีสร้างขึ้น  
  5. สร้างบรรยาการศของความเท่าเทียมกันโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง 
เท่าเทียมกันทุกคน  

การเสริมแรงและการตอบคําถาม  
  ครูผู้สอนควรมีการให้รางวัลเพื่อชมเชยเมื่อผู้เรียนตอบคําถามหรือร่วมตอบข้อซักถามหรือ 
เมื่อทํากิจกรรมได้ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นกําลังใจให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียน 
ในวัยนี้จะรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีได้รับคําชมเชยและการยอมรับจากผู้สอนและเพื่อน  
  บทบาทของผู้เรียน  
  บทบาทของผู้เรียน ครู ผู้สอนควรช้ีแนะให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและศักยภาพของตน  
ท่ีควรแสดงออกมาในการทํากิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกฝนการคิดขั้นสูงด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โดยควรให้นักเรียนปฏิบัติได้ในแต่ละขั้นตอน ของรูปแบบ 
การเรียนการสอน (DURSSP Model) ดังต่อไปนี้  
   1. ศึกษาค้นคว้าทํางาน เป็นก ลุ่ม ร่วมกัน ต้ั งปัญหาและสร้างแนวคิด แนวทางใน 
การแก้ปัญหา มีบทบาทในการร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาในช้ันเรียน  
   2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังแสดงความคิดเห็น วางแผน 
ออกแบบเพื่อทําการหาคําตอบของปัญหา รวมทั้งมีส่วนร่วมกับเพื่อในการดําเนินการแก้ปัญหา  
  3. มีส่วนรวมในการสร้างคําอธิบายหรือคําตอบของปัญหา จากข้อมูล ร่องรอยหลักฐานท่ีได้
เก็บรวบรวมมา  
  4. ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และทําการสํารวจตรวจสอบ 
คําอธิบายของตนเอง ตลอดจนทําการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายของตนเองให้สอดคล้องกับองค์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์  
  5. มีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานในแต่ละขั้นตอนของการทํากิจกรรม  
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 ปัจจุบันสภาวการณ์โลกกําลังเคล่ือนจากยุคข้อมูลข่าวสารผ่านยุคสารสนเทศ เข้าสู่ 
ยุคสังคมใหม่ ในคล่ืนของโลกาภิวัตน์ท่ีไร้พรมแดน คล่ืนดังกล่าวได้พัดพามนุษย์จากยุคหนึ่งไปสู่ยุค
หนึ่ง ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ในโลกนี้ได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โลกในยุคโลกาภิวัตน์
มี พลโลกท่ีมีวิธีปฏิบัติเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันมากขึ้น โลกกําลังจะกลายเป็นแบนราบด้วย 
ความเจริญทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร มีการแข่งขันกันมากขึ้น ดัชนีช้ีวัดการอยู่รอดขึ้นอยู่กับ 
ความรู้ความสามารถและคุณภาพ เรียกว่า “โลกท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน” หรือการก้าวเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553 : 15) ประเทศไทยเป็นสังคมย่อย
สังคมหนึ่งใน สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีย่อมได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ประชากรใน
ประเทศไทย จะต้องสามารถท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมในโลกใบนี้ได้อย่างชาญฉลาดด้วยกลไกของ
การศึกษา อย่างไรก็ ตามในด้านของการศึกษาเองก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงนี้
เช่นเดียวกัน และมี แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้งใน 10 – 20 ปี ข้างหน้า 
ท้ังด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเมืองการปกครอง 
รวมท้ังประชากรใน โลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2551) การพัฒนาประเทศไทยภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยท่ีมุ่งให ้“คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ อีกท้ังยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนเพื่อ
เสริมสร้างทุนทาง ปัญญาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคนไทยใหม้ีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รู้จักสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 
ควบคู่กับการ เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน  
(สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้ให้ ความ สําคัญ ต่อการพัฒ นาทักษะการคิด 
มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
ให้ความสําคัญ กับการพัฒนาทักษะการคิด โดยมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนคิดเป็นทําเป็น มีเหตุผล 
สามารถเรียนรู้ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้บัญญัติไว้ใน 
หมวด 4 มาตรา 24 ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาทักษะการคิด ดังจะเห็นได้จากการกําหนดให้ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะ
สําคัญประการหนึ่งของผู้เรียน โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 

    2. ความเป็นมาและความสาํคัญของรูปแบบการเรียนการสอน  
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2551 : 34 - 35) อีกท้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ยังกําหนดให้
กระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพ ผู้เรียนในมาตรฐานท่ี 4 
ซึ่งกําหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2547 : 6) 
 ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ิงท่ีมีความสำคัญ 
อีกประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา  
ซึ่งอาศัยส่ิงเร้าและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังกระบวนการคิดท่ีหลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและมีเป้าหมายของผู้เรียนเป็นไป 
อย่างมีคุณภาพมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี 2553 : 142) การคิดวิจารณญาณเป็นการคิดประเภทหนึ่งท่ีมี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีภาพหรือเหตุการณท่ีส่ือออกมาท่ีมีท้ัง 
ความเป็นจริงและความเป็นเท็จมากมาย ซึ่งต้องคิดอย่างรอบคอบ หรือใช้วิจารณญาณพิจารณา 
อย่างละเอียดท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือส่ิงเหล่านั้น คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถทางการคิด
แบบหนึ่งท่ีมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะในแต่ละวันมนุษ์ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์และปัญหาท่ี เป ล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมี ส่วน 
ในการช่วยจัดระบบข้อมูลและเช่ือมโยงความรู้ประสบการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
และอีกท้ังยังเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการ เรียนรู้ 
ในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนค้นคว้าและสร้างองค ความรู้ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2557 :  
100) 
 คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  เป็นคุณลักษณะท่ีสำคัญ ต่อนักเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียน 
เกิดการรักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้า ต่ืนตัวกับส่ิงแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้อยากเห็น รู้จักเสาะแสวงหา
ความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ รู้จัก
ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ และเกาะติดสถานการณ์ รู้จักซักถาม ค้นหาคำตอบ มีความกระตือรือร้น
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วยการติดตามข่าวสาร รับผิดชอบงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง 
สามารถปรับตัวเองให้ทันยุค ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก สามารถอยู่ในสังคมการเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข (อารี พัน์ มณี 2554 : 15) 

แม้จะได้มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียน แต่ในสองทศวรรษท่ีผ่านมาการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนยังทําได้ใน
ขอบเขตจํากัดและยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีต้องการ เห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองปี 2549 - 2551 โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่ามาตรฐานด้านผู้เรียนในมาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
ค่าเฉล่ียรายมาตรฐาน 2.70 อยู่ในระดับพอใช้ (สํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 7) และ
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) 
ท่ีเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นการสอบรวมยอดความรู้ท่ีเน้นการนําไปใช้และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 
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2550 - 2557 พบว่าในแต่ละปีคะแนนเฉล่ียใน 5 วิชาหลัก ได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา คะแนนเฉล่ีย
ทุกวิชามีแนวโน้มลดลงทุกปี อีกท้ังการทดสอบความถนัดท่ัวไป GAT (General Test) ซึ่งเป็นข้อสอบ
เกี่ยวกับทางด้านของการคิดแก้ไขโจทย์ปัญหา เพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของ
นักเรียนท่ีกําลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2555 พบว่าคะแนน
สอบเฉล่ียได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2555 : 74 - 77) จากผลการ
ประเมินและรายงานดังกล่าวข้างต้นแสดง ให้เห็นว่านักเรียนไทยกําลังประสบปัญหาในการพัฒนา
กระบวนการคิด ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากกระบวนการจัด 
การเรียนรู้ของครูในปัจจุบัน ท่ีไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด เพราะกระบวน 
การเรียนรู้ยังเน้นการให้ความรู้แบบครูคอยป้อน ด้วยการให้ผู้เรียนจํา ทํา ใช้ มากกว่าการสร้างและ
พัฒนา การสอนของครูส่วนใหญ่ยังมีลักษณะการให้ความรู้มากกว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมี
เหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหา รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ 2549) กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาซึ่งต้องอาศัย
สถานการณ์ ส่ิงเร้า ส่ิงแวดล้อม การฝึกฝนทักษะการคิด ผู้สอนจะต้องใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิค
การสอนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความคิดท่ีละเอียด กว้างขวาง ลึกซึ้ง มีเหตุผล การใช้
กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย จะช่วยให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและคุณภาพมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 
2551 142 143)  
 การจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนาทักษะการคิดท่ีน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเรียน 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจาก 
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่
จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและแก้ปัญหา รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา
ด้วย ท้ังนี้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ท่ีกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ โดยให้มีการจัดเนื้อหา
สาระ และกิจกรรมท่ีให้การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ผสมผสานสาระความรู้
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของรัชนี อุดทา (2552) ท่ีศึกษาการส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวเรศ  
กลางโคตร์ (2554) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับ
สังคม ผลการวิจัยพบว่านักเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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 การ เรี ยนการสอน  Flipped Classroom เป็ นท าง เลือกหนึ่ ง ท่ี น่ าสน ใจในการ จัด 
การสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) ในปัจจุบัน เพราะการเรียนแบบเดิมท่ีเน้น
การบรรยายและถ่ายทอดเนื้อหาของบทเรียนเป็นหลักนั้น ผู้เรียนจะให้ความสําคัญกับการจดจําในส่ิง
ท่ีผู้สอนถ่ายทอดมากกว่า แต่ในรูปแบบการเรียนของ Flipped Classroom จะเน้นท่ีกิจกรรม 
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมท่ีเน้น กระบวนการคิด แนวคิดหลักหรือแก่นของความรู้นั้นๆ 
(Core concept) อีกท้ังยังช่วยใหผู้้สอนทราบว่าผู้เรียนต้องการความรู้หรือขาดความเข้าใจในส่วนใด 
ต้องการคําช้ีแนะอย่างไรบ้าง บรรยากาศในห้องเรียนลักษณะนี้ดีกว่าการมุ่งบรรยายสาระความรู้ท่ี
ผู้สอนต้องการให้ครบถ้วนตามแผนการสอนใน ลักษณะของการส่ือสารทางเดียว แต่ไม่สามารถสร้าง
ส่วนร่วมหรือดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน ดังนั้น เหตุผลท่ีน่าสนใจของ Flipped Classroom คือ 
การเรียนการสอนท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากกิจกรรมท่ีให้ฝึกฝนนั้นจะช่วยให้
ผู้สอนรู้ feedback ว่านักเรียนมคีวามรู้หรือมีทักษะหลังจาก การเรียนไปแล้วดังท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ได้
เป็น อย่างดี (จันทิมา ปัทมธรรมกุล. 2555 : เว็บไซต์)  
  Flipped Classroom กําเนิดจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของครูสอนวิชาเคมีโรงเรียนมัธยมใน 
ชนบทท่ี Colorado สองคน คือ Bergmann และ Sams ท่ีใส่ใจว่านักเรียนท่ีขาดเรียนด้วยสาเหตุ 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยความเจ็บป่วยหรือทํากิจกรรมอื่นจะเรียนทันหรือไม่ ท้ังสองคนได้ค้นพบวิธี 
เรียนรู้แบบกลับทาง คือ เรียนเนื้อหาวิชาท่ีบ้านและทําการบ้านท่ีโรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ ท่ี
บ้านแล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาท่ีรับถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับชีวิต ทําใหเ้กิด 
การเรียนรู้ท่ีมีพลัง เกิดทักษะท่ีเรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (วิจารณ์ พานิช, 2556 : 10)  
การเรียนวิธีนี้ ในวิธีนี้ Bergmann และ Sams ได้เขียนไว้ในหนังสือ Flip Your Classroom: Reach 
Every Student in Every Class Every Day (ISTE/ASCD. 2012) ว่ า ท้ั งสอ งคน ได้ทดลอ ง ใช้
กระบวนการ เรียนรู้แบบ Flipped Classroom เมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว พบว่านักเรียนของพวกเขามีความ
เข้าใจในส่ิงท่ี เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น (จันทิมา ปัทมธรรมกลุ. 2555 : เว็บไซต์ : อ้างอิงจาก Bergmann and 
Sams. 2012) กระบวนการศึกษาในรูปแบบเดิมนั้น ครู อาจารย์ หรือผู้สอน จะถ่ายทอดความรู้ใน
ห้องเรียน และผู้เรียนเมื่อกลับไปท่ีบ้านก็จะฝึกทําแบบฝึกหรือการบ้าน ซึ่งเปน็กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีใช้กัน ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ Flipped Classroom เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้เนื้อหาวิชาผ่านทางส่ือ e-learning รูปแบบต่าง ๆ แล้วผู้เรียนสามารถท่ีปรับระดับ
ความเร็ว ในการเรียนรู้ใหเ้ข้ากับความสามารถในการเรียนของแต่ละคน เช่น ถ้าเราฟงัไม่เข้าใจในส่วน
ไหนก็ สามารถท่ีจะย้อนกลับมาฟังหรือดูได้เสมอ ทําให้การถ่ายทอดความรู้นั้นสามารถปรับใหเ้ขา้กับ
ลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้พอถึงช่ัวโมงเรียนจริง ๆ แทนท่ีผู้สอนจะมาอธิบายหลักการ
หรือพื้นฐาน เดิม ๆ ก็อาจจะมาทบทวนหรือตอบคําถามในส่ิงท่ีผู้เรียนไปฟงัหรือดูมาแล้วไม่เข้าใจ และ
เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสทําแบบฝึกหัดหรือการบ้านในช่ัวโมงเรียนแทน โดยในการทําการบ้าน
นั้นผู้สอนก็ สามารถท่ีจะเข้าไปใหคํ้าแนะนําอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ถ้าผู้เรียนคนไหนท่ีสามารถทํา
ได้เองก็จะไม่ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าผู้เรียนคนไหนท่ียังต้องการได้รับความเอาใจใส่ ก็จะสามารถ
เข้าไปดูแล อย่างใกล้ชิดมากขึ้น (พสุ เดชะรินทร ์2555 : 10) 
 วิธีการสอนแบบ "Flipped Classroom" กําลังเป็นท่ีแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น โดยส่ิงท่ี 
เป็นหัวใจสําคัญของ Flipped Classroom คือการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
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สอน และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งท้ังสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้
เกิด สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ J. A. Day และ J. D. Foley (2006) ซึ่งได้ทําการศึกษาและทดลองกับ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยทําการเปรียบเทียบการเรียนในแบบ 
ปกติกับการเรียนในสภาพแวดล้อมแบบ Flipped Classroom ผลการทดลองพบว่านักเรียนกลุ่มท่ี 
ทดลองเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped ด้วยวิธีการดูคลิปวิดีโอ, PowerPoint ส่ือ
มัลติมีเดีย ในเวลาว่างหรือท่ีบ้าน และเข้าร่วมทํากิจกรรมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน ใน
ช้ันเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มท่ีทดลองเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่านักเรียนท่ีเรียนในแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ Lisa และ Renner (2012) ท่ีศึกษาผลการใช้โมเดลการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา : ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติ
ของ ครูและนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ด้ังเดิม และแบบ Flipped Classroom โดยใช้วิธีการทดลองเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือ
กลุ่มแรก เรียนแบบปกติและกลุ่มท่ีสองเรียนแบบ Flipped Classroom หลังจากการทดลองเรียนใน 
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันเสร็จ ก็ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบนักเรียนท้ังสองกลุ่ม 
และให้นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ผลการ 
ทดลองพบว่านักเรียนกลุ่มท่ีเรียนแบบ Flipped Classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึน้และ 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเฉลิม อุดมทวี (2556) ท่ี
ได้ ศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้โดยใช้รูปแบบการ 
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง 
(Flipped Classroom) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนการคิดเชิงบูรณาการ คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้รูปแบบ 
การเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง 
(Flipped Classroom) ในระดับมากท่ีสุด  
  จากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้ข้างต้น 
ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงเห็นความสําคัญและแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยได้ ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
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 รูปแบบการเรียนการสอน DURSSP Model มีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน 2) หลักการ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และ 3) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู ้และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน  
  การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมนํามาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ทางการศึกษา โดยการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการของการศึกษาเรียนรู้ท่ีเป็นระบบเพื่อ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ หรือนําเอาความรู้เดิมท่ีมีอยู่พัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือ
ยกระดับคุณภาพของงานหรือคุณภาพชีวิตให้ได้คุณภาพซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย     
4 ระยะ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 230-254) ระยะท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นระยะของ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพความเป็นจริง ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และ/หรือการประเมินความต้องการ
จําเป็นของกลุ่มเป้าหมาย ระยะท่ี 2 การพัฒนา  (Develop: D1) เป็นระยะของการนํามวลความรู้ท่ีได้
จากการวิจัยในระยะท่ี 1 มาออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการ ระยะท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป็น
ระยะของการนํานวัตกรรมหรือวิธีการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะต่างๆ ตามแบบการวิจัย 
(Research Designs) ท่ีกําหนด ระยะท่ี 4 การพัฒนา (Develop: D2) เป็นระยะของการประเมิน
ประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน 
มาสรุปร่วมกันซึ่งคุณค่าของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Creswell and Plano Clark, 2007 : 9-10) 
โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยออกแบบการวิจัยเป็นแบบ  Embedded Design  
โดยการให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการเก็บข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นรอง แล้วนําข้อมูลท้ัง 2 ประเภทมาวิเคราะห์และตีความร่วมกัน โดยนําข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผู้วิจัยใช้แบบจำลองในการออกแบบการเรียนการสอนของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยใช้ขั้นตอน 
ในการออกแบบการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ 
(Analysis) 2) ก า ร อ อ ก แ บ บ  (Design) 3) ก า ร พั ฒ น า  (Development) 4) ก า ร นํ า ไป ใ ช้  
(Implementation) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) โดยกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนไว้ 5 องค์ประกอบ รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบสําคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
(ทิศนา แขมมณี 2551: 221; 2551; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537: 70-71; Anderson, 1997: 521; Arends,  
1998: 7 : Joyce and Weil.,  1996, อ้างถึงใน พัชรี ปิยภัณฑ์ , 2555: 77) คือ 1) หลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 3) กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 4) การวัดและประเมินผลของรูปแบบ และ 5) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน  
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   3.2 หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง  
ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 (DURSSP Model) ในครั้งนี้  ใช้แนวคิดการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning : PBL) และ แน ว คิดห้ อ ง เรี ยน ก ลับ ท าง  (Flipped Classroom)  
เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ตามแนวคิดและหลักการ
ของ Jonathan Bergman และ  Aaron Sams (Bergmann and Sams. 2012), Kachka (2012), 
Berrett (2012), Day และ Foley (2006) และ Johnson และ Renner (2012) เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปล่ียนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) ในห้องเรียน
เป็นการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหาและประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยาย จะอยู่ใน
ช่องทางอื่นๆ เช่น  วิดีโอ  วิดีโอออนไลน์  Podcasting หรือ  Screen Casting ฯลฯ ซึ่งนักเรียน 
สามารถเข้าถึงได้เมื่ออยู่ท่ีบ้านหรือนอกห้องเรียน ดังนั้นการบ้านท่ีเคยมอบหมายใหน้ักเรียนฝึกทําเอง 
นอกห้องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน และในทางกลับกันเนื้อหาท่ีเคยถ่ายทอด 
ผ่านการบรรยายในห้องเรียนจะเปล่ียนไปอยู่ในส่ือท่ีนักเรียนอ่าน ฟัง ดู ได้เองท่ีบ้านหรือท่ีไหน ๆ  
ก็ตาม 
  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) จากแนวคิด
ของ Barrows (2000); Arends (2001); Lynda (2002); Delisle (1997); Torp และ Sage. (1998), 
Barrows และ  Tamblyn (1980); Spencer (1999); Woods (1994); Allen และ  Duch (1998 : 
1); มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 11 - 17); อาภรณ์ แสงรัศมี (2543); กรมวิชาการ (2543); ทองจันทร์ 
หงส์ลดารมภ์ (2538 : 5 - 21); เฉลิม วราวิทย์ (2531); ทิศนา แขมมณี (2548) และสํานักงาน
เลข าธิ ก า ร ส ภ าก าร ศึ ก ษ า  (2550) ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น โด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ฐ าน 
เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนําผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัด
สภาพการณ์ให ้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน เกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลาย 
ในการแก้ปัญหานั้น รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการ
แก้ปัญหาต่างๆ โดย ผู้วิจัยได้กําหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดปัญหา หมายถึง ขั้นท่ีครูผู้สอนมีการจัดสถานการณ์ปัญหาต่างๆ  
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีนักเรียน  
สนใจอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาคําตอบ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ทําความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนต้องมีการทําความ เข้าใจกับ
ปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้  
  ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนสามารถกําหนดส่ิง ท่ี
ต้องการเรียน ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  
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  ขั้นตอนท่ี 4 สังเคราะห์ความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า 
มาทําการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมอภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด  
  ขั้นตอนท่ี 5 สรุปและประเมินค่าของคําตอบ หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่ม สามารถสรุป
ผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันสรุป  
องค์ความรู้ท่ีได้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง  
  ขั้นตอนท่ี 6 นําเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนมีการนําข้อมูลต่างๆ มา
จัดระบบองค์ความรู้ และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มและ 
ครูผู้สอนร่วมกันประเมินผลงาน 
 3.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีมีการนําข้อมูล 
ข้อความ ข้อสรุป หรือสถานการณ์ปัญหาท่ีมีอยู่มาพิจารณาไตร่ตรองโดยละเอียดรอบคอบและลึกซึ้ง  
เพื่อประเมินและตัดสินใจทําให้นําไปสู่ข้อสรุปท่ีถูกต้องและมีความสมเหตุสมผล (Watson and 
Glaser, 1964: 10, Hilgard, 1970: 337, วัชรา เล่าเรียนดี, 2552: 30, อัมพร ม้าคะนอง, 2554: 21,
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555: 106) การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ผู้วิจัยยึดตามแนวคิดของเอนนิสและมิลแมน (Ennis and Millman, 1985: 133) แบ่งการคิดอย่างมี
วิจารณญาณออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความสามารถในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption 
Identification) หมายถึ ง ความสามารถในการพิ จารณ า ประ เมิน  ตัด สิน ว่ าข้ อ ความ ใด 
เป็นข้อตกลงเบื้องต้น นั่นคือต้องเป็นข้อความท่ีเกิดขึ้นก่อนข้อความหรือสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและมีความสมเหตุสมผล 2) ด้านความสามารถในการนิรนัย (Deduction) 
หมายถึง ความสามารถในการหาข้อสรปุจากประโยคอ้าง หรือสถานการณ์เฉพาะท่ีกําหนด โดยอาศัย 
เหตุผลจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย ซึ่งข้อสรุปท่ีได้ต้องมีความสมเหตุสมผล 3) ด้านความสามารถใน 
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสัง เกต (Credibility of Source and 
Observation) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ประเมิน ตัดสินความถูกต้องน่าเช่ือถือของ 
ข้อมูลความเป็นไปได้ของข้อความ คํากล่าว รายงานจากการสังเกต ของบุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สถานการณ์ปัญหา 4) ด้านความสามารถในการอุปนัย (Induction) หมายถึง ความสามารถใน 
การพิจารณา ประเมิน ตัดสินว่าข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงท่ีกําหนดให้สนับสนุน หรือคัดค้าน  
 คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้นำแนวคิดของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลจากส่ิงท่ีเรียนรู้ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งประเมิน
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ต้ังใจเรียน 2) เอาใจใส่และมีความเพียรพยายาม 
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ในการเรียนรู้ 3) สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 4) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 5) บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ตรวจสอบ และ 6) แลกเปล่ียนความรู้ 
 จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) 
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ทําให้เห็นถึงลักษณะเด่นของกระบวนการ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยพัฒนานักเรียนด้านต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
มาใช้พัฒนารูปแบบเรียนการสอนดัง ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สังเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : 
PBL) และแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
 

 

ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning : 

PBL) 

ห้องเรียนกลับทาง  
(Flipped Classroom) 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 
แบบปัญหาเปน็ฐาน และ 
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง 

(DURSSP Model) 
ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปัญหา 

การเรียนรู ้
นอกห้องเรียน 

ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปัญหา 
(Definition Problem: D) 

ขั้นที ่2 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา 
(Understand the problem: U) 

ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการศึกษา
ค้นคว้า 

ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 
(Research and study: R) 

ขัน้ท่ี 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้และ
ปฏิบัติ 

การเรียนรู ้
ในหอ้งเรียน 

ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้และ
ปฏิบัติ (Research and study: R) 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่า
ของคําตอบ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของ
คําตอบ (Summarize and 
evaluate: S) 

ขั้นท่ี 6 ขัน้นําเสนอและ
ประเมนิผล 

ขั้นท่ี 6 ขัน้นําเสนอและประเมนิผล 
(Present and evaluate: P) 

 
   จากตารางท่ี 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปัญหา (Definition Problem: D) 
ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา (Understand the problem: U) 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ดําเนินการศึกษาค้นคว้า (Research and study: R) 
ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้และปฏิบัติ (Research and study: R) 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ (Summarize and evaluate: S) 
ขั้นท่ี 6 ขัน้นําเสนอและประเมนิผล (Present and evaluate: P) 
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รูปแบบการเรียนการสอน มี ช่ือว่า “DURSSP Model” “ดียูอาร์ เคเอสพี  โมเดล” มี
รายละเอียดขององค์ประกอบดังนี้ 
 

 
 
 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
มีช่ือว่า “DURSSP Model” “ดียูอาร์เคเอสพี โมเดล” มีรายละเอียดขององค์ประกอบดังนี้ 

1. หลักการ การส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ของนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน (DURSSP Model) 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นกําหนดปัญหา (Definition Problem: D) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจัด
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ เพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา ครูผู้สอนกําหนด
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจอยากรู้ อยากเรียนได้และเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาคําตอบ  
    ขั้น ท่ี  2 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา (Understand the problem: U) เป็น
ขั้นตอนท่ีนักเรียนทําความเข้าใจกับปัญหาท่ีพบและต้องการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถอธิบาย
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัญหาได้ 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า (Research and study: R) เป็นขั้นตอนท่ี
นักเรียนดําเนินการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

  การเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
   ขั้น ท่ี  4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้และปฏิบั ติ  (Research and study: R) เป็น
ขั้นตอนท่ีนักเรียนนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาทําการแลกเปล่ียนเรียนรู้รวมกันภายในกลุ่ม  
ร่วมอภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่ามีความ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

    ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ (Summarize and evaluate: S) 
เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีศึกษา
ค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดโดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่าง
อิสระ นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ในภาพรวมอีกครั้ง 
     ขั้นท่ี 6 ขัน้นําเสนอและประเมินผล (Present and evaluate: P) เป็นขั้นตอนท่ี
นักเรียนมีการนําข้อมูลต่างๆ มาจัดระบบองค์ความรู้และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มและครูผู้สอนร่วมกันประเมนิผลงาน 
 

4. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
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4. การวัดและประเมนิผล 
เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีเน้นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ และการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
 
5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

  ด้านครู 
  1. อำนวยความสะดวก จัดหาส่ือและเครื่องมือการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือและ ช่วยเหลือ
นักเรียนในการเรียนรู้ 
  2. กระตุ้นให้นักเรียนคิด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้และสร้าง
ความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 ต้านนักเรียน 

1. แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ กระตือรือร้น เป็นผู้นำตนเองและควบคุมตนเอง 

ในการเรียนรู้ 
  3. ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังความคิดและประสบการณ์ 
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 (Understand the problem: U) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

การเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning : PBL) แนวคิดห้องเรียน 
กลับทาง (Flipped Classroom)   

 
 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ที่เสริมสร้างความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรยีนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (DURSSP Model) 

 

 
 

 

  เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
  คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

ด้านครูผู้สอน 
1. อำนวยความสะดวก จัดหาสื่อและเคร่ืองมือการเรียนรู้  
ให้ความร่วมมือและ ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ 
2. กระตุ้นให้นักเรียนคิด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนเรียนรู้และสร้างความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ด้านนักเรียน 
1. แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ กระตือรือร้น เป็นผู้นำตนเอง
และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ 
3. ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั้งความคิดและประสบการณ์ 
 

2 

1 

4 

5 

3 

6 

กําหนดปัญหา 
 (Definition Problem: D) 

ทําความเข้าใจปัญหา 

ดําเนินการศึกษาค้นคว้า 
 (Research and study: R) 

สังเคราะห์ความรู้ 
 (Synthesize Knowledge: S) 

 
 

นอ
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ั้นเ
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ชั้น
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นําเสนอและประเมินผลงาน 
 (Present and evaluate: P) 

สรุปและประเมินค่าคําตอบ 
 (Summarize and evaluate: S) 

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

1. หลักการ 

4. การวัดและประเมนิผล 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
สาระ : ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความสำคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ สามารถ 
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 

 
1. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัย 
 ทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง 
 ของมนุษยชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธำรงความเป็นไทย 

1. วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
2. วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบัน  
   พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา 
   ไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย 
 ในยุคปัจจุบัน 
4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทยและ 
 ต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
 และประวัติศาสตร์ไทย 
5. วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนรว่ม 
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
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 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 ศึกษาเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงเหตุการณ์และวิเคราะห์หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริง ศึกษาเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทย ศึกษา
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ท่ีมีผลงานต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป 
 โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถาม หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริม 
การทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย และสืบทอดส่ิงดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ส 4.3  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

คำคำอธิบายรายวิชาอธิบายรายวิชา  
ส 32102 ประวัติศาสตร์ไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน DURSSP Model 
   

รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย   รหัสวิชา ส32102    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ :  ประวัติศาสตร์ไทย   เวลา   20  ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติศาสตร์ไทย เวลา   1  ช่ัวโมง 
สอนวันที่  25 พฤษภาคม 2565                        ครูผู้สอน นางสาวกานดาวดี มุ่งแฝงกลาง 
 

 

1. สาระสำคัญ 
   เวลาเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน เนื่องจากยุคประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีพัฒนาการ 
มายาวนานหลายพันปี การศึกษาความต่อเนื่องระหว่างยุคสมัยในประวัติศาสตร์ช่วงต่าง ๆ จึงต้อง
อาศัยเวลาท่ีปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ในการลำดับเหตุการณ์ เพื่ อให้
สามารถเช่ือมโยงถึงปัจจุบัน ดังนั้น เวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มาก 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
    มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ส  4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึง 
          การเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 อธิบายถึงความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์และเวลากับหลักฐาน 
                  ทางประวัติศาสตร์ (K) 
    3.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์และเวลากับหลักฐาน 
  ทางประวัติศาสตร์ (P) 
    3.3 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์และเวลากับหลักฐาน 
   ทางประวัติศาสตร์ (A) 
 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
   4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
   4.2 ความสามารถในการคิด  (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) 
    4.3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  5. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน  
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
6. สาระการเรียนรู ้

1.  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
2.  ตัวอย่างเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐาน 
     ทางประวัติศาสตร์ 
3.  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน DURSSP Model    
 
  กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน    จัดกิจกรรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
      
 

1. ขั้นกําหนดปัญหา (Problem Definition: P)    
    1.1 เมื่อถึงเวลานัดหมาย ครูและนักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 

Google Meetครูเสนอภาพเกี่ยวกับเวลา เช่น นาฬิกา พระจันทร์ข้างขึ้น ข้างแรม  พระอาทิตย์  
ฆ้อง-กลอง เป็นต้น  ครูต้ังคำถามให้นักเรียนคิดว่า 

                     
            - รูปภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องใด  (เวลา ) 
   - รู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเวลา ( ดอกทานตะวันหันตามแสงอาทิตย์ ) 

 - หากไม่มีตัวบอกเวลาจะเกิดอะไรขึ้น หรือเกิดผลอย่างไร ( ลำดับก่อน-หลังไม่ได้ ) 
    1.2  นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเวลากับประวัติศาสตร์ โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

    - นักเรียนใช้เวลาเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์อะไรบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ บอกเล่าการ
เพิ่ม-ลดของผลการเรียน บอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะเดินทาง) 
    - การบอกเล่าเหตุการณ์โดยกำหนดช่วงเวลากับการบอกเล่าเหตุการณ์โดยไม่กำหนด
ช่วงเวลาแตกต่างกันอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ แตกต่างกันท่ีการกำหนดช่วงเวลาสามารถลำดับ
เหตุการณ์ได้แม่นยำ ส่วนการบอกเล่าโดยไม่กำหนดช่วงเวลาจะทำให้ความจริงของเหตุการณ์
คลาดเคล่ือน ลำดับเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง) 
 

http://regina.ac.th/index.php/th-th/news/activity-news/388-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94-live-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-google-meet.html
http://regina.ac.th/index.php/th-th/news/activity-news/388-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94-live-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-google-meet.html
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    - การบอกเล่าเหตุการณ์แบบใดมีความชัดเจนมากกว่า เพราะเหตุใด  (ตัวอย่าง
คำตอบ การบอกเล่าแบบกำหนดช่วงเวลา เพราะเป็นการเล่าโดยระบุและลำดับเหตุการณ์ได้แม่นยำ) 
    - การบอกเล่าเหตุการณ์โดยกำหนดช่วงเวลามีความสำคัญอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ 
ทำให้เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตามลำดับ และสามารถนำเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันมา
เปรียบเทียบศึกษาได้) 
    - การบอกเล่าเหตุการณ์โดยกำหนดช่วงเวลามีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ 
ข้อดีคือ ทำให้เป็นพัฒนาการและปัจจัยท่ีทำให้เกิดเหตุการณ์ได้ชัดเจน ข้อเสียคือ วิธีการนับเวลาจะ
แตกต่างและเป็นลักษณะเฉพาะของดินแดน) 
    - ถ้าการบอกเล่าเหตุการณ์ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาจะเกิดผลอย่างไร  (ตัวอย่าง
คำตอบ ส่งผลให้ไม่สามารถเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันได้ ไม่เข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้) 

 

    1.3 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ี 1.1 เวลา ยุคสมัยและศักราชในประเทศไทย ดังนี้ 
 

สถานการณ์ปัญหาที่ 1.1 เวลา ยุคสมัยและศักราชในประเทศไทย 
 

กำหนดข้อความเกี่ยวกับการนับศักราช 10 ข้อความ  ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเวลา ยุคสมัยและ
ศักราชในประเทศไทย เพื่อนำหมายเลขหน้าข้อความดังกล่าวไปใส่ในกรอบท่ีกำหนดให้    
 
 
 
 
 
หมายเลข ข้อความ 

1 พระเจากนิษกะกษัตริยผูครองแควนคันธารราฐของอินเดียทรงต้ังขึ้นหลังพุทธศักราช 
621 ป 

2 กษัตริยของพมาสมัยอาณาจักรพุกามทรงมีพระราชดําริขึ้นภายหลังพุทธศักราช 1,181 ป 
3 ศักราชท่ีเลิกใชในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
4 เริ่มนับศักราชท่ี 1 เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว 1 ปี 
5 พบมากในศิลาจารึกสุโขทัยและศิลาจารึกของไทยรุนเกาๆ 
6 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหบัญญัติขึน้ โดยเริ่มใชในชวง

กลางรัชสมัยของพระองค 
7 เริ่มนับศักราชท่ี 1 เมื่อ พ.ศ.2325 ซึ่งเปนปท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร

เปนราชธานีแห่งใหม  
8 เริ่มใชในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.2199 - 2231) 
9 พบมากในศิลาจารึก และพงศาวดารของลานนา สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน 
10 ใชกันอยางแพรหลายต้ังแต พ.ศ.2455 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 เปนตนมา 

พุทธศักราช 
.............................. 

รัตนโกสินทร์ศก 
.............................. 

มหาศักราช 
.............................. 

จุลศักราช 
.............................. 
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 2. ขั้นทําความเข้าใจปัญหา (Understand the problem: U) 
    2.1 ครูจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม แบบคละความสามารถและความสะดวกในการใช้ส่ือ

ออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น ครูจะสร้างกลุ่มย่อยในส่ือออนไลน์แล้วเพิ่มนักเรียนลง 
ไปในแต่ละกลุ่มย่อย โดยครูจะเป็นสมาชิกในทุกกลุ่มย่อย 

    2.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาท่ี 1.1 เวลา 
ยุคสมัยและศักราชในประเทศไทย ท่ีกำหนดให้ข้างต้น 
          2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทํางาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงาน กําหนด
เป้าหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มดําเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ไทย ท่ีครูเตรียมไว้ให้ หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

3. ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า (Research and study: R)   
    3.1  นักเรียนเลือกเรียนบทเรียนออนไลน์ชุดท่ี 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ไทย โดยศึกษาในหัวข้อ 1.1 เวลา ยุคสมัยและศักราชในประเทศไทย โดยบันทึกผลลงในแบบบันทึก
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

           
 

      3.2 เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเวลา ยุคสมัย และ
ศักราชในประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
  3.2.1 ศักราชในประวัติศาสตร์ไทยมีท่ีมาแตกต่างกันอย่างไร 
  3.2.2 ศักราชในประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะคือศักราชใดเกิดข้ึนในสมัยใด 
  3.2.3 การเทียบศักราชมีประโยชน์อย่างไร 
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  กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน      
      
 

  4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้และปฏิบัติ (Research and study: R) 
      4.1 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

    - การลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มีวิธีการอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้การ
เรียงลำดับเหตุการณ์ตามปีท่ีเกิดเหตุการณ์) 
     - การนับปีหรือนับศักราชมีวิธีการนับอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ นับปีโดยยึดเหตุการณ์
สำคัญทางศาสนา) 
     - ศักราชใดเป็นศักราชสากล เพราะเหตุใด (คริสต์ศักราช เพราะเป็นศักราชท่ีนับจาก
เหตุการณ์สำคัญของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสุด) 
     - การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันในทางประวัติศาสตร์มีอะไรเป็นตัวเช่ือม (ตัวอย่าง
คำตอบ เวลาท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานทาง
โบราณคดี) 
       4.2 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยตามท่ีได้จัดไว้จากการเรียนรู้ออนไลน์ภายนอกห้องเรียน ให้
นักเรียนแต่ละคนนําข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ไทย ท่ีครูเตรียมไว้ให้ หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จนสามารถสรุปความรู้
เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นบัตามศกัราช (ปี) ค.ศ. 

พ.ศ. 

ฮ.ศ. 

เร่ิมยึดตามเหตุการณ์ส าคญั 
ทางศาสนาที่ตนนบัถือ ใชศ้กัราชสากล คือ 

คริสตศ์กัราช 

ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

การล าดบัเหตุการณ์ 
ในประวตัิศาสตร์ 

การล าดบัเหตุการณ์ใน
ประวตัิศาสตร์สากล 

การเช่ือมโยงอดีต 
กบัปัจจุบนั 

การเปรียบเทียบเหตุการณ์
ร่วมสมยัในประวตัิศาสตร์ การสร้างความต่อเน่ือง

ของเหตุการณ์ในอดีต 

การศึกษารากฐาน 
ของเร่ืองต่าง ๆ ในอดีต 

ขอ้มูลจากหลกัฐาน 
ทางประวตัิศาสตร์ 
ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 

เปรียบเทียบพฒันาการ
ของอารยธรรมที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกนั 
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      4.3 ครูร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับ
บางกลุ่มท่ี ต้องการความช่วยเหลือ 

      4.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยร่วมกันแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาท่ี 1.1 เวลา ยุคสมัยและ
ศักราชในประเทศไทย โดยมีครูเป็นผู้ คอยดูแลทุกกลุ่ม 
  5. ขั้นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ (Summarize and evaluate: S) 
                5.1 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปและประเมินค่าของคําตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาท่ี 1.1 เวลา ยุคสมัยและศักราชในประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
ของผลงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนท่ีจะออกมานําเสนอ  
                5.2 จากนั้นครูให้คําแนะนําเพิ่มเติมและพิจารณาความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของ
แต่ละ กลุ่มท่ียังไม่พบแนวทางแก้ไข พร้อมกับให้นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 
  เวลาเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน เนื่องจากยุคประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมี
พัฒนาการมายาวนานหลายพันปี การศึกษาความต่อเนื่องระหว่างยุคสมัยในประวัติศาสตร์ช่วงต่าง ๆ 
จึงต้องอาศัยเวลาท่ีปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ในการลำดับเหตุการณ์ 
เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงถึงปัจจุบัน ดังนั้น เวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มาก 
 
  6. ขั้นนําเสนอและประเมินผล (Present and evaluate: P)  

    6.1 ครูสุ่มนักเรียนเพื่อนําเสนอคําตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาท่ี 1.1 
เวลา ยุคสมัยและศักราชในประเทศไทย ต่อเพื่อนและครูหน้าช้ันเรียน  
     6.2 นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีระดับคะแนน
ดังต่อไปนี้  
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง ภาพรวมการนําเสนอกลุ่มอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง ภาพรวมการนําเสนอกลุ่มอยู่ในระดับ พอใช้  
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง ภาพรวมการนําเสนอกลุ่มอยู่ในระดับ ดี  
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง ภาพรวมการนําเสนอกลุ่มอยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
         6.3 นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
     •ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวนันี้คืออะไร 
     •นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     •เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     •นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
     •นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ท่ัวไปได้อย่างไร 
         6.4 นักเรียนแต่ละคนทําใบงานท่ี 1 และใบงานท่ี 2 โดยครูจะเดินสังเกตการณ์รอบห้อง  
และเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

คำช้ีแจง   จงเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคำตอบ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  การนับเวลาในประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญอย่างไร 
  ก. ทำให้จัดลำดับความคิดได้ถูกต้อง 
  ข. มองเห็นความสัมพันธ์ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
  ค. สามารถบอกเหตุการณ์ได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน-หลัง 

  ง. ถูกทุกข้อ 
 

2.  ข้อใดกล่าวถึงศักราช ไม่ถูกต้อง 
  ก. พ.ศ.ของไทยเร็วกว่าศรีลังกา 1 ปี    
  ข. ร.ศ. เป็นศักราชในรัชกาลท่ี 5 
  ค. ค.ศ. ใช้กับการเกิดของพระเยซ ู    
  ง. จ.ศ. เป็นศักราชของไทยในพงศาวดาร 
 
3.  การเกิดศักราชเกี่ยวเนื่องข้อใด 
  ก. เศรษฐกิจ ข. การเมือง   

 ค.   ศาสนา    ง.    เหตุการณ์สำคัญ 
 

4.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
  ก. พ.ศ. – การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า   
  ข. ค.ศ. – การตรึงไม้กางเขนของพระเยซ ู
  ค. ฮ.ศ. – การอพยพของนบีและสาวก    
  ง. ร.ศ. – การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ์
 
5.  การเทียบศักราชในข้อใดไม่ถูกต้อง 
  ก. ฮิจเราะห์ศักราชช้ากว่าคริสต์ศักราช   
  ข. คริสต์ศักราชเร็วกว่ารัตนโกสินทร์ศก 
  ค. พุทธศักราชเร็วกว่าคริสต์ศักราช    

 ง.   มหาศักราชช้ากว่าจุลศักราช 

6. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล  



 
27 คูมื่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  “DURSSP Model” 

  

6.   ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์เป็น 2 ยุคใหญ่ 
  ก. วัสดุทำเครื่องมือเครื่องใช้    
  ข. การตัง้ชุมชน 
  ค. คำบอกเลาสืบต่อกันมา    

 ง.   การบันทึกเรื่องราว 
 

7.  ยุคสมัยในข้อใดท่ีมนุษย์ ยังใช้ชีวิตเร่ร่อนด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์ 
  ก. ยุคหินกลาง     ข.   ยุคหินใหม่ 

 ค.   ยุคสำริด     ง.   ยุคเหล็ก 
 

8.  เพราะเหตุใด วัสดุท่ีทำเครื่องมือเครื่องใช้นิยมใช้เหล็กมากกว่าสำริด    
  
  ก. หาได้ง่าย     ข.   ผลิตได้ง่าย 

 ค.   มีความทนทานกว่า    ง.   นำมาใช้ได้ง่ายกว่า 
 

9.  ข้อใดไม่อยู่ในวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  ก. การตั้งประเด็นคำถาม 
  ข. การปรับแต่งข้อมูล 
  ค. การรวบรวมหลักฐาน 

 ง.   การตีความหลักฐาน 
 

10.  เพราะเหตุใด จึงกล่าวว่าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็น
ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด 
  ก. เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหลักฐานท่ีหามาได้ 
  ข. เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์หรือไม่ 
  ค. เป็นการนำข้อมูลท้ังหมดมาแยกแยะ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ตรงประเด็น 

 ง.   เป็นหลักฐานหรือข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
 

11. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานทางโบราณคดีท้ังหมด 
  ก. โครงกระดูก เครื่องมือ-เครื่องใช้    
  ข. ศิลาจารึก  ซุ้มใบเสมา 
  ค. พงศาวดารอยุธยา  ตำนานท้าวแสนปม    

 ง.   วีดิทัศน์เรื่องจดหมายเหตุกรงุศรี  รอยไทย 
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ตัวอย่าง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน  “DURSSP Model” 

 
ชื่อ - สกุล ............................................................................. ชั้น .........................เลขที ่........... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
คําชี้แจง        คะแนนเต็ม 30 คะแนน เลือกคําตอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ  
 

สถานการณ์ท่ี 1 
 

  การท่ีครูในปัจจุบันไม่มีความต้ังใจท่ีจะสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนั้น จะเหมาว่าไม่ดี
ท้ังหมดคงไม่ได้ เพราะครูมีจํานวนมากย่อมจะมีท้ังผู้ท่ีต้ังใจในการสอนและไม่ต้ังใจ ครูท่ีจะสอนเด็กให้
ดีจะต้องทําใจให้รักเด็กเสียก่อน ถือว่าเด็กเป็นของเรา เมื่อเราเป็นเจ้าของของเขาเราก็รักให้มาก  
หากครูถือว่าความรักเป็นท่ีต้ังดังนี้ ครูก็จะสอนเด็กด้วยความเต็มใจเพื่อให้คนท่ีเรารักเป็น คนดี  
มีความรู้ นอกจากให้ความรักแก่เด็กแล้ว ครูจะต้องทําความเข้าใจเด็กด้วย เด็กทุกคนสามารถ 
เปล่ียนแปลงได้ หากครูนําทางใหเ้ด็กในทางท่ีดี เด็กจะหากครูนําทางใหเ้ด็กในทางท่ีดีเรื่อง  
  เปล่ียนแปลงเป็นคนดี ปัญหาใหญ่ของครูคือจะต้องให้เด็กได้ดีทุกคน แม้ว่าเด็กนั้นจะมาจาก
ครอบครัวท่ีมีพื้นฐานต่างกันก็ตาม ครูจึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง หากครู
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยให้ความรักแก่เด็กก็จะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ขณะเดียวกัน
หากครูให้ความรักแก่ เด็ก  ไม่ ได้ เด็ก ท่ี ดีก็อาจกลายเ จะเลือกครู ท่ีมี คุณสมบั ติ ดังกล่าวนั้น 
นับเป็นปัญหามาก  
 

ท่ีมา : เพ็ญพิสุทธ์ เนคมานุรักษ์, การพัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับ 
นักศึกษาครู (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537)  
 

1. ประเด็นโต้แย้งท่ีสําคัญของสถานการณ์ท่ีกําหนด คือข้อใด  
  ก. ประเด็นปัญหาการเลือกครูท่ีรักเด็กและต้ังใจสอน  
  ข. ประเด็นท่ีเด็กสามารถเปล่ียนแปลงได้ถ้าพบครูท่ีดี  
  ค. ประเด็นครูในปัจจุบันมีจํานวนมากย่อมจะมีท้ังผู้ท่ีต้ังใจสอนและไม่ต้ังใจ  
  ง. ประเด็นท่ีครูในปัจจุบันไม่มีความต้ังใจท่ีจะสอนและถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเด็ก  
 
2. จากสถานการณ์ท่ีกําหนด ข้อใดเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยใหท้ราบว่า 
อะไร เป็นหน้าท่ีท่ีครูต้องทําเป็นอันดับแรก  
  ก. จากการสัมภาษณ์นักเรียนในปัจจุบัน  
  ข. จากรายงานผลการสัมภาษณ์ครูท่ีสอนอยู่ในปัจจุบัน  
  ค. จากรายงานผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของครู  
  ง. จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในปัจจุบันและข้อคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
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7. ตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาท่ี 3.1 

ให้นักเรียนระบุตำแหน่งแนวคิดเกี่ยวกับถ่ินเดิมของชนชาติไทยจากแผนท่ี 
 

 
 
1. ถ่ินเดิมของคนไทยอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน 
 

ตรงกับหมายเลข..............ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ เช่น  .............................................................................  
 

2. ถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตในประเทศมองโกเลีย  
 

ตรงกับหมายเลข..............ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ เช่น .............................................................................. 
 

3. ถ่ินเดิมของคนไทยอยู่บริเวณตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย  
 

ตรงกับหมายเลข..............ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ เช่น .............................................................................. 
 

4. ถ่ินเดิมของคนไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

ตรงกับหมายเลข..............ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ เช่น .............................................................................. 
 

5. ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า แนวคิดถิ่นเดิมของคนไทยท่ีมีความเป็นไปได้อยู่บริเวณ 
 

.............................................................. เพราะ ..................................................................................... 

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

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



 
30 คูมื่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  “DURSSP Model” 

  

8. ตัวอย่างใบงาน 
 

คำช้ีแจง อ่านข้อความทางประวัติศาสตร์ท่ีกำหนดให้ แล้วตอบคำถาม (ส 4.1 ม.4-6/1) 

 
การดำเนินการปลดปล่อยลูกทาสเป็นการเริ่มต้น การเลิกทาสและเป็นไปในลักษณะ  

“ค่อยตัดรอนผ่อนไป ทีละเล็กละน้อย ตามกาลเวลา กว่าจะเรียบร้อยไปได้” พอถึง พ.ศ. 2448 จึงมี
การประกาศใช้ “พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก 124” ให้ลูกทาสท้ังหลายเป็นไท ห้ามคนท่ีเป็น
ไท หรือพ้นจากการเป็นทาสแล้ว ขายตัวเป็นทาสอีกต่อไป และผู้ท่ีเป็นทาสอยู่ให้ลดค่าตัว ลงเดือนละ 
4 บาท พระราชบัญญัตินี้ใช้ท่ัวพระราชอาณาจักร ยกเว้นมณฑลพายัพและมณฑลบูรพา ซึ่งมีประกาศ
ต่างหากแล้ว และในมณฑลไทรบุรีกับเมืองกลันตัน เมืองตรังกานูให้ใช้กฎหมายตามศาสนาอิสลาม 

ท่ีมา : วุฒิชัย มูลศิลป์, (2557), การปฏิรูปประเทศ. หน้า 247. 
1. ข้อความข้างต้นตรงกับเหตุการณ์สำคัญใดในประวัติศาสตร์และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด  
................................................................................................................................................................ 
2. ช่วงเวลาและยุคสมัยในข้อ 1 มีความสำคัญอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. “พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก 124” มีความสำคัญอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. จากข้อความท่ีว่า “ค่อยตัดรอนผ่อนไป ทีละเล็กละน้อย ตามกาลเวลา กว่าจะเรียบร้อยไปได้” 
หมายความว่าอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. จากข้อความดังกล่าว สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันได้อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

การเลิกทาสสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : 
https://www.thebangkokinsight.com/ 
news/politics-general/general/586560/ 
สืบค้นเม่ือ :  24 เมษายน 2562 
 

https://www.thebangkokinsight.com/
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ใบงาน (เฉลย) 
คำช้ีแจง อ่านข้อความทางประวัติศาสตร์ท่ีกำหนดให้ แล้วตอบคำถาม (ส 4.1 ม.4-6/1) 

 
การดำเนินการปลดปล่อยลูกทาสเป็นการเริ่มต้น การเลิกทาสและเป็นไปในลักษณะ  

“ค่อยตัดรอนผ่อนไป ทีละเล็กละน้อย ตามกาลเวลา กว่าจะเรียบร้อยไปได้” พอถึง พ.ศ. 2448 จึงมี
การประกาศใช้ “พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก 124” ให้ลูกทาสท้ังหลายเป็นไท ห้ามคนท่ีเป็น
ไท หรือพ้นจากการเป็นทาสแล้ว ขายตัวเป็นทาสอีกต่อไป และผู้ท่ีเป็นทาสอยู่ให้ลดค่าตัว ลงเดือนละ 
4 บาท พระราชบัญญัตินี้ใช้ท่ัวพระราชอาณาจักร ยกเว้นมณฑลพายัพและมณฑลบูรพา ซึ่งมีประกาศ
ต่างหากแล้ว และในมณฑลไทรบุรีกับเมืองกลันตัน เมืองตรังกานูให้ใช้กฎหมายตามศาสนาอิสลาม 

ท่ีมา : วุฒิชัย มูลศิลป์, (2557), การปฏิรูปประเทศ. หน้า 247. 
1. ข้อความข้างต้นตรงกับเหตุการณ์สำคัญใดในประวัติศาสตร์และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด  
การประกาศใช้พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 ตรงกับ พ.ศ. 2448 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
2. ช่วงเวลาและยุคสมัยในข้อ 1 มีความสำคัญอย่างไร 
สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยได้ปรับปรุงประเทศหลายด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้
ทันสมัย และ ป้องกันการยึดครองจากจักรวรรดินิยมตะวันตก การปฏิรูปสังคมท่ีสำคัญ คือ การเลิก
ทาส การเลิกไพร่ 
3. “พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก 124” มีความสำคัญอย่างไร  
ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2448 ส่วนทาสประเภทอื่นท่ีมิใช่ทาสในเรือนเบ้ีย ทรงให้
ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นับต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2448 เป็นต้นไป 
4. จากข้อความท่ีว่า “ค่อยตัดรอนผ่อนไป ทีละเล็กละน้อย ตามกาลเวลา กว่าจะเรียบร้อยไปได้” 
หมายความว่าอย่างไร 
รัชกาลท่ี 5 ทรงใช้วิเทโศบายเพื่อดำเนินการเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนอย่างแยบยล 
โดยเริ่มด้วยการ ให้กำหนดลดราคาค่าตัวทาสท่ีมีอยู่แล้วลงทีละน้อยจนตัวทาสสามารถไถ่ถอนได้ 
5. จากข้อความดังกล่าว สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันได้อย่างไร  
ในอดีตทาสไม่มีอิสระในการดำรงชีวิต มีหน้าท่ีรับใช้นายทาสโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และหากไม่เช่ือ
ฟังคำส่ังอาจถูกลงโทษ ภายหลังการเลิกทาสประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ และได้รับ
การศึกษาเล่าเรียน ทำให้มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

การเลิกทาสสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : 
https://www.thebangkokinsight.com/ 
news/politics-general/general/586560/ 
สืบค้นเม่ือ :  24 เมษายน 2562 
 

https://www.thebangkokinsight.com/
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