วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review
ปีท่ี 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564 Vol. 10 No. 2 April - June 2021

การพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย*
THE DEVELOPMENT OF A CURRICULUM TO ENHANCE FUTURE PROBLEMS
SOLVING TO PREPARE FOR AN EARTHQUAKE DISASTER USING
A TEACHING MODEL ON THE TORRANCE CONCEPT
FOR UPPER PRIMARY SCHOOL STUDENTS
พาณิชย์ อินทร์จันทร์, เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
Panich Injun, Ketthip Sirichaisin
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lampang Rajabhat University
Corresponding Author E-mail: injunpanich@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิผลของหลักสูตรฯ และ
2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฯ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัย
ชนานุเคราะห์) จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. หลักสูตรฯ 2. คู่มือการใช้
หลักสูตรฯ 3. แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
และ 4. เกณฑ์การประเมินกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละพัฒนาการสัมพัทธ์
ผลการวิจัยพบว่า 1. หลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายมี 10 องค์ประกอบซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของหลักสูตรฯ
อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.57) คู่มือการใช้หลักสูตรฯ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่
ในระดับ มากที่สุด (𝑥̅ = 4.65, S.D. = 0.50) ผลการหาประสิทธิผลของหลักสูตรฯ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลอยู่ที่ 0.6054 2. การศึกษาผลการใช้หลักสูตรฯ พบว่านักเรียนมีคะแนนพัฒนาการ
หลังเรียน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ โดยพั ฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียนโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76.22
*Received

March 22, 2021; Revised May 18, 2021; Accepted June 3, 2021

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564 Vol. 10 No. 2 April - June 2021

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร; การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ; การเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว

Abstract
Objectives of this research article were to 1. Create and determine the
curriculum effectiveness and 2. Study the results from the curriculum
implementation. The research was quasi-experimental research. The samples in
this research were 20 upper primary school students who were studying in the
second semester, Academic Year 2020 at Ban Nam Cham School
(Wichaichananukroh). Tools used for this research were 1. Curriculum 2.
Curriculum Manual 3. Test of future problem-solving processes for earthquake
preparedness and 4. Criteria for assessment of future problem-solving processes.
The data was analyzed by determining of percentage, means, standard deviation,
and the percentage of relative development.
The research results revealed as follows: 1.The curriculum for enhancing
solutions to future problems in earthquake preparedness by Torrance's Future
Problem Solving Instructional Model for senior secondary school students. There
were 10 components with a high level of the curriculum suitability mean (𝑥̅ =
4.43, S.D. = 0.57). In terms of the curriculum's manual found the suitability mean
was at the highest level (𝑥̅ = 4.65, S.D. = 0.50). The result from determining
curriculum effectiveness showed the effectiveness index was at 0.6054. 2. The
study of the results from the curriculum implementation found after studying,
students had higher improvement score than prior the curriculum management.
The average relative development among students was 76.22 percent.
Keywords: Curriculum development; Torrance's Future Problem Solving
Instructional Model; earthquake preparedness

บทนำ
นับตั้งแต่โลกได้ก่อกำเนิดขึ้นมาโลกได้เผชิญกับวิกฤตการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มาจากฝีมือของมนุษย์ โดยยังคงประสบอยู่
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่
มนุษย์ทุกคนบนโลกไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ศูนย์วิจัยการระบาดวิทยาของภัยพิบัติ ได้รวบรวมสถิติ
ในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชีย ซึ่งชี้ช ัดว่า ผู้เสียชีวิตจากภัยแล้งมีจำนวนผู้เสียชีว ิตสูงที่สุ ด
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รองลงมาคือ อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิตามลำดับ โดยข้อมูลสถิติสถานการณ์
ดังกล่าวคาดการณ์ว่า แนวโน้มของการเกิดสาธารณภัยของโลกจะทวีความรุนแรงมีความถี่มาก
ขึ้น และอาจทำให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้น (คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ, 2558)
จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างมูลค่า
ความเสียหายอยู่ไม่น้อย กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการสำรวจรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
ครอบคลุมทั้งประเทศ พบว่ามีรอยเลื่อนมีพลังกระจายตัวอยู่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 กลุ่มรอย
เลื่อน โดยพาดผ่านทางภาคเหนือมากถึง 10 รอยเลื่อน จะเห็นได้ว ่าโอกาสที่จะทำให้เกิด
แผ่นดินไหวขึ้นในอนคตตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือไว้ล่วงหน้าโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นที่ความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ในอนาคต โดยตั้งอยู่บนพื้นที่รอยเลื่อนเถินซึ่งเป็น
รอยเลื่อนที่มีพลังโดยมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ทุกเมื่อ จากแนวคิดของ Nishat Shahid
and Shailaja Maru (2005) อ้างใน จักรกฤษณ์ จันทะคุณ (2557) ได้กล่าวไว้ว่าการเตรีย ม
ความพร้อมรับ มื อภัย พิบ ั ติควรมุ ่ง เน้น ไปที ่เด็ก เพราะถ้าเด็ ก มี ความสามารถในการเผชิ ญ
สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเมื่อประสบภัยพิบัติจะสามารถเอาชีวิตรอด และยังช่วยถ่ายทอดความรู้
ให้ ก ั บ ผู ้ ป กครองและชุม ชนได้ ซึ ่ ง การสอนให้ นั ก เรี ย นได้ ม ีค วามรู ้ และประสบการณ์ เ พื่อ
เตรีย มพร้อมรับมื อกับ ภัยพิบ ัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการใช้การศึกษาในการสร้าง
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาตัวรอดหากเกิดภัยพิบัติขึ้นได้
ปัญหาของการจัดการปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษาพบว่าเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤตขึ้น ทำให้สับสนวุ่นวายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, 2557) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นถึงความสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ จึง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ
ของประเทศ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนให้มี
ความตระหนักรู้ และมีความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านมวลประสบการณ์ และองค์
ความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
และมีอยู่น้อยมากในปัจจุบัน
การพัฒ นาหลักสูตรโดยอาศัย รูป แบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตเข้ามามีบทบาทในการหล่อหลอมให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนใส่ใจกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมากยิ่งขึ้นโดยพอล อี ทอร์
แรนซ์ (Torrance, 1974) ได้เริ่มมีการนำเอาเทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตมาใช้ซึ่ง
สามารถช่วยพัฒนา และสร้างเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลาย โดยปัญ หามาจากนักเรียนขาด
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การใส่ใจอนาคตน้อยลง ซึ่งนักเรียนเองเป็นผู้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตจึงมีความสำคัญทั้งในแง่ของการเรียนรู้
ที่จะรับรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต และคิดหาวิธีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2551) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน อั นจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหา รวมไปถึงการตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการ
คิดแก้ปัญหามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความจำเป็นของการพั ฒนาหลักสูตรสร้าง
เสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อเป็น
การสร้างเสริมให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างเหมาะสม สามารถสร้างองค์ความรู้รวมไปถึงมวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว และได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
ปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิผลของหลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบของงานวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ
แผนที ่ ใ ช้ ใ นการทดลองครั ้ ง นี ้ คื อ หนึ ่ ง กลุ ่ ม ทดสอบก่ อ นและหลั ง (One-Group PretestPosttest Design) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มประชากรได้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 118 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random
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sampling) โดยใช้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็น
หลักแล้วสุ่มจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ได้กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพลจากทั้งหมด 8 กลุ่ม
เครือข่าย จากนั้นสุ่ มโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล จำนวน 16 โรงเรียน ได้
โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) โดยใช้ระยะเวลาในการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 20 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(ชุมนุม) และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีขอบเขตด้านเนื้อหา 9 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 หน่วย ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คิดให้
ไกล ไปให้ถึง (จำนวน 1 แผน 2 ชั่วโมง) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (จำนวน 1
แผน 3 ชั่วโมง) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผ่นดินไหว รับมือให้ไหว (จำนวน 2 แผน 4 ชั่วโมง) หน่วย
การเรีย นรู้ที่ 4 นักวางแผน แผ่น ดิน ไหว (จำนวน 3 แผน 6 ชั่ว โมง) หน่ว ยการเรียนรู้ที่ 5
ปฏิบัติการรับมือแผ่นดินไหว (จำนวน 1 แผน 3 ชั่วโมง) และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไม่ทิ้งกัน วัน
แผ่นดินไหว (จำนวน 1 แผน 2 ชั่วโมง)
ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิผลของหลักสูตรฯ ดังนี้
1. หลักสูตรฯ ที่ผ่านการพัฒนาขึ้นตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขั้นตอน ตั้งแต่
การวินิจฉัยความต้องการ เพื่อศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอน บริบทของสถานศึกษาและ
ความเป็นมาของปัญหาและความต้องการพื้นฐาน เพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อประกอบการเลือกเนื้อหาและจัดองค์ประกอบของ
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เลือกประสบการณ์การเรียนเพื่อให้เข้าถึงศักยภาพในการ
เรียนรู้ของนักเรียน และนำมาจัดองค์ประกอบเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับ
ขั้นตอน ท้ายสุดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร คือการวินิจฉัยสิ่งที่ประเมินการเลือกวิธีการ
และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เพื่อให้สามารถวัดผลประเมินผลได้ตรงและแม่นยำ ตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุงหมายตามหลักสูตรกำหนด จนได้หลักสูตรฯ ซึ่งประด้วย 10 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. ความเป็นมาและความสำคัญ 2. หลักการของหลักสูตรฯ 3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฯ
7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 8. สื่อการเรียนรู้ 9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 10.
เงื่อนไขในการนำหลักสูตรไปใช้ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรฯ เป็น
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินตามหัวข้อองค์ประกอบ
ของหลักสูตร 10 องค์ประกอบ ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฯ มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.57) 2. คู่มือการใช้หลักสูตรฯ ที่ผ่านการพัฒนา
ตามขั้นตอนที่ผ่านขั้นตอนการเลือกเนื้อหา จัดองค์ประกอบของเนื้อหา และเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยผสานรูปแบบการสอนตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ 6 ขั้นตอน จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านเพื่อประเมินความ
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เหมาะสมของหลักสูตรโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้หลักสูตรฯ เป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยรายการประเมินตาม
หัวข้อดังนี้ 1. คำชี้แจงการใช้หลักสูตรฯ 2. คำแนะนำสำหรับครู 3. คำแนะนำสำหรับนักเรียน 4.
แผนการดำเนินการตามหลักสูตรฯ 5. หน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ 6. โครงสร้างเนื้อหาของ
หลักสูตรฯ และ 7. แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือการใช้หลักสูตรฯ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (𝑥̅ = 4.65, S.D. = 0.50)
3. แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัยหรือความเรียงจำนวน 2 ชุดโดยผลการประเมินความสอดคล้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.46-0.74 ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหว่าง 0.31-0.65 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบชุดที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.84 และชุดที่ 2 มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.85 และ 4. เกณฑ์การประเมินกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตใน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยผลการประเมินความสอดคล้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่า
เกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับขั้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างและหาประสิทธิผลของหลังสูตรฯ จากนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) จำนวน 26 คน โดยใช้เวลาในการจัด
กิจกรรม 20 ชั่วโมง ใช้เนื้อหาทั้งสิ้น 9 แผนการเรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6
หน่วย เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฯ จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) จำนวน 20 คน โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 20 ชั่วโมง
ใช้เนื้อหาทั้งสิ้น 9 แผนการเรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 หน่วย เพื่อนำไปใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้หลักสูตรฯ
การวิเคราะห์ผลการสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรฯ และคู่มือการใช้หลักสูตรฯ โดย
ใช้เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ยของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผ ลของ
หลักสูตรฯ เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ ปกรณ์ ประจัญบาน
(2553) นำค่าที่ได้เทียบกับเกณฑ์ 0.50 หรือร้อยละ 50 และวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้หลักสูตรฯ
โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนแปลค่าคะแนนตามเกณฑ์ของระดับพัฒนาการ
ตามรูปแบบของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552)
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิผลของหลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตใน
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต ิแ ผ่นดินไหว โดยใช้ร ูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด ของทอร์แรนซ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรที่สร้างขึ้นได้แก่ หลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ของทอร์แรนซ์
สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความ
เป็นมาและความสำคัญ กล่าวถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในการรับมือกับภัย
พิบัติแผ่นดินไหว และสาเหตุใ นการแก้ไขปัญหา 2. หลักการของหลักสูตรฯ กล่าวถึงแนวปฏิบัติ
ตามกรอบของหลักสูตร 3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรือผลที่ประสงค์ให้
เกิดกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กล่าวถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของนักเรียนด้านความสามารถตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล่าวถึงคุ ณภาพของผู้เรียนด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน และใฝ่
เรียนรู้ 6. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฯ กล่าวถึงเนื้อหาสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ 7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ กล่าวถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ 8. สื่อการเรียนรู้ กล่าวถึงสิ่ งสนับสนุนที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฯ 9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ และ 10. เงื่อนไขในการนำหลักสูตรไปใช้ กล่าวถึงข้อแนะนำ ข้อจำกัดของ
การนำหลักสูตรฯ ไปใช้ ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฯ (n=5)
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
S.D.
x̅
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
2. หลักการของหลักสูตรฯ
3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฯ
7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
8. สื่อการเรียนรู้
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

4.33
4.40
4.40
4.40
4.60
4.50
4.60
4.50
4.20
4.43

0.58
0.49
0.49
0.49
0.49
0.64
0.49
0.49
0.75
0.57

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฯ มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมของหลักสูตรฯ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
มีความเหมาะสมตั้งแต่ มาก ถึง มากที่สุด ดังนี้ ด้านความเป็นมาและความสำคัญ หลักการของ
หลักสูตรฯ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
เรีย นรู้ และเงื่อนไขในการนำหลักสูตรไปใช้ มีระดับ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฯ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
ก่อนการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ผู้วิจัยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน
26 คน เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้หลักสูตร
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายกำหนดได้ โดยผลแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฯ
คะแนน
ค่าดัชนี
n
คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน
คิดเป็นร้อยละ
การทดสอบ
ประสิทธิผล
ก่อนเรียน
26
18
136
0.6054
60.54
หลังเรียน
26
18
337
จากตารางที่ 2 พบว่าเมื่อเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็ม ผลของค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฯ
มีค่าเท่ากับ 0.6054 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
กำหนดได้ โดยนักเรียนเกิดพัฒนาการด้านการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
60.54
2. ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน
20 คนผลแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ
การ
คะแนน ผลรวม 𝑥̅
คะแนน
ระดับ
n
S.D.
พัฒนาการ
ทดสอบ
เต็ม คะแนน
ผลต่าง
พัฒนาการ
สัมพัทธ์
ก่อนเรียน 20 18
106
5.30 1.49
พัฒนาการ
190
76.22
สูงมาก
หลังเรียน 20 18
296 14.85 2.29
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์จากการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบวัด
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.30
(S.D. = 1.49) และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 14.85 (S.D. = 2.29) ชี้ให้เห็นว่าคะแนน
จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวั ดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน และมีร้อยละของพัฒนาการ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 76.22
เมื่อนำผลการวัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติแผ่นดินไหว สำหรับนักเรี ยนประถมศึกษาตอนปลาย 6 ขั้นตอนมาวิเคราะห์ ผลแสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 6 ขั้นตอน
คะแนน
คะแนน
กระบวนการคิดแก้ปัญหา
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
อนาคต
เต็ม
𝑥̅
𝑥̅
S.D.
S.D.
ขั้นที่ 1 การนำสภาพการณ์อนาคต
เข้าสู่ระบบการคิด
ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นหา
ปัญหา
ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา
ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธี
แก้ปัญหา
ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด
ขั้นที่ 6 การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
อนาคต

3

1.05

0.67

2.45

0.67

3

1.10

0.44

2.65

0.48

3

0.80

0.51

2.80

0.40

3

0.65

0.48

2.40

0.58

3

0.90

0.54

2.40

0.66

3

0.80

0.51

2.15

0.73
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จากตารางที่ 4 พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ นักเรียนมีคะแนนตาม
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตทั้ง 6 ขั้นเพิ่มขึ้น โดยขั้นของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
หลังเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดไปต่ำที่สุดได้แก่ ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหา ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา ขั้นที่ 1 การนำสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่
ระบบการคิด ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีท่สี ุด
และขั้นที่ 6 การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้ว ิจ ัย นำเสนอประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 2
ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นด้านการสร้างและหาประสิทธิผลของหลักสูตรฯ ตามที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตรอยู่ 10 องค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและ
ความสำคัญ หลักการของหลักสูตรฯ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฯ แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเงื่อนไขในการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผลของการ
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูต รฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเหมาะสม
ของคู่มือการใช้หลักสูตรฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่ผู้วิจัย
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร และนำมาวิเคราะห์สร้างเป็นองค์ป ระกอบของหลักสูตร โดยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเลือกใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ ทาบา (Taba,
1962) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ซึ่งรวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาหลักสูตรของ โอ
ลิวา (Oliva, 1982) โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับขั้นของการศึกษาสำรวจปัญหาและ
ความจำเป็นพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูลจากครูและนักเรียน จากบริบท
การเรียนการสอนในโรงเรียน และแหล่งข้อมูลการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา
ในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อันจะทำให้การ
ออกแบบหลักสูตรตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการพื้นฐานของนักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวดังที่ สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวไว้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรนั้นจำเป็น ที่จ ะต้องทำการศึกษารวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ต่า ง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของ
หลักสูตรเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีความถูกต้อง ทำให้ทราบถึงความต้องการของสังคมและ
นักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคนในชุมชน โรงเรียนและนักวิชาการทำให้ได้
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ จันทะ
คุณ (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อม
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รับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมี
องค์ประกอบของหลักสูตรอยู่ 10 องค์ประกอบ โดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนของการศึกษ า
ข้อมูลพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและ
นําข้อมูล มากำหนดเป็น สาระการเรีย นรู้ของหลักสูตร ผลการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
การนำหลักสูตรฯ ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล พบว่าผลการทดลองใช้
หลักสูตรฯ มีค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ที่ 0.6054 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีประสิทธิผลในการสร้าง
เสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิ บั ติ
แผ่นดินไหว คิดเป็นร้อยละ 60.54 ซึ่งถือว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกำหนด ทำให้เห็น
ถึ ง ความก้ า วหน้ า ในเรื ่ อ งของกระบวนการคิ ด แก้ ป ั ญ หาอนาคตในการรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บ ั ติ
แผ่นดินไหวของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นหลังการใช้หลักสูตรฯ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ที่มีการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญชม ศรี
สะอาด (2556) กล่าวไว้ว่าค่าดัชนีประสิทธิผล เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ
เรียนของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่
ได้จากการทดสอบหลังเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพรรณ รักเลี้ยง (2559) ที่ได้
ศึกษาวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นชุมชนวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบโดยผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนี
ประสิทธิผ ลของการจัดการเรีย นรู้ ตามหลักสู ต รท้ องถิ่นชุ มชนวังทองมี ค่าเท่า กับ 0.7146
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.46
2. ประเด็นด้านการศึกษาผลการใช้หลักสูตรฯ จากการนำหลักสูตรฯ ไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6
หน่วยการเรียนรู้ นักเรียนมีร้อยละพัฒนาการด้านการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น โดยมีระดับพัฒนาการในระดับสูงมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 76.22 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในระดับสูง มาก หลังการเรียนรู้
ตามหลั ก สู ต รฯ ทั ้ ง นี ้ เ ป็ น ผลมาจากที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ศ ึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ร ู ป แบบการสอน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคต ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 6 ขั้น เพื่อบูรณาการในการคิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดิ นไหว
ในอนาคต โดยนักเรียนปรากฎพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตใน
แต่ละขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การนำสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด เป็นขั้นที่ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
อยู่ที่ 2.45 (S.D. = 0.67) เป็นเพราะนักเรียนได้ใช้ความคิดที่แตกฉาน และได้ใช้จินตนาการของ
ตนเองผนวกกับประสบการณ์เดิมได้อย่างเต็มที่จึงสามาถนำสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการ
คิดได้ค่อนข้างเหมาะสม
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ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา เป็นขั้นที่ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่ 2.65
(S.D. = 0.48) เป็นเพราะนักเรียนภายในกลุ่มจะเกิดการระดมมสมองเสนอปัญหาเป็น การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา เข้าถึงปัญหา และตระหนักถึงปัญหาจากการเกิด
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เป็นขั้นที่ ได้คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงที่สุดอยู่ที่ 2.80 (S.D. = 0.40) เป็นเพราะนักเรียนจะเกิดการเสนอความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ได้
แนวทางในการสรุปปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของตนเอง
ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา เป็นขั้นที่ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่ 2.40
(S.D. = 0.58) เป็นเพราะนักเรียนได้ฝึกการเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม เกิดการซักค้านในสิ่งที่เสนอขึ้นภายในกลุ่ม แต่ด้วยเวลาที่จำกัดอาจทำให้การ
ระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหาได้ไม่ครอบคลุมปัญหาเท่าที่ควร
ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เป็นขั้นที่ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่ 2.40
(S.D. = 0.66) เป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้การจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล และพิจารณาถึง
ความเหมาสมและความสำคัญของวิธีการแก้ปัญหา แต่ขั้นนี้เมื่อไม่ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อระดม
สมองทำให้นักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับปัญหาเท่าที่ควร
ขั้นที่ 6 การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต เป็นขั้นที่ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนต่ำที่สุด
อยู่ที่ 2.15 (S.D. = 0.73) เป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนอแนวคิดอย่างเป็น
ระบบ และคิดการนำเสนออย่างสร้างสรรค์แต่ด้วยความสามารถและการวางแผนการนำเสนอ
งานอาจต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและให้เวลากับนักเรียนให้มากกว่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพด้าน
การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคตดียิ่งขึ้น
สรุปได้ว่าจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนั กเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
ช่วยให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านกระบวนการการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี โดยนักเรียนเกิดการคิดที่เป็นระบบ เกิดการเรียนรู้และ
ต่อยอดความคิดจากสถานการณ์ที่พบเจอ เกิดความใส่ใจกับปัญหาอนาคตมากยิ่งขึ้น ดังคำกล่าว
ของ ศิริเพ็ญ ยังขาว (2549) ที่ว่าการคิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยเริ่มจากการรับรู้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาปัจจุบันหรือปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น แล้วนำความรู้
ความเข้าใจจากประสบการณ์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาเข้า สู่กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ โดยพิจารณาหาความสัมพันธ์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอนาคตโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ส ำหรับ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
พัฒนาการการคิดแก้ปัญหาอนาคต เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการสูงขึ้น

องค์ความรู้จากการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรของทาบา

รูปแบบกระบวนการคิดแก้ปญ
ั หา
อนาคตของทอร์แรนซ์

หลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฯ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมการแก้ปัญหาอนาคตใน
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของทอร์ แ รนซ์ สำหรั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาตอนปลาย จากการพั ฒ นาหลั ก สู ต รตาม
กระบวนการของ ทาบา 7 ขั้นตอนทำให้ไ ด้หลักสูตรฯ ที่มีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบคือ
1. ความเป็น มาและความสำคัญ 2. หลักการของหลักสูตรฯ 3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฯ
7. แนวทางการจัดการเรีย นรู้ 8. สื่อการเรียนรู้ 9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
10. เงื่อนไขในการนำหลักสูตรไปใช้ ที่มีการผสานการสอนตามรูปแบบกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตของทอร์ 6 ขั้นตอน ทำให้สามารถสร้างเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้
อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย
1. ก่อนการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ครูผู้สอนควรทำความเข้าใจกับแนวคิดกระบวนการ
แก้ปัญหาอนาคต ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน
2. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตในการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว จึงเหมาะสำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงการ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
3. ควรให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ให้เวลากับ
นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน ให้นักเรียนได้มีเวลาในการใคร่ครวญ และควรมีการ
สะท้อนคิดถึงผลการจัดกิจกรรมในทุกครั้ง เพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้รวมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการต่อยอดงานวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติชนิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ของโรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ๆ
2. ควรมีการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมื อภัยพิบัติ ในกลุ่มนักเรียน
ระดับชั้นอื่น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ให้เกิด
การบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขยาย
ผลลงสู่ชุมชน
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