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 The purposes of this research were  to 1) compare the learning achievement on natural disasters of 
Matthayomsuksa 5 students before and after using inquiry based learning (5E) 2) study the analytical thinking 
ability of Matthayomsuksa 5 students of inquiry based learning (5E) and 3) study the opinion of Matthayomsuksa 
5 students using inquiry based learning (5E) 
 The samples of this research consisted of 43 from Matthayomsuksa  5/3 students  in the first semester 
during the academic year 2014 in Samutprakan School. The research instruments were 1) lesson plans using 
inquiry based learning (5E) 2) a learning achievement test 3) an analytical thinking test and 4) a questionnaires on 
the opinion of students using inquiry based learning (5E). The collected data was analyzed by mean ( ̅), standard 
deviation (S.D.), percentage (%) and t-test for dependent.   
 The results of this research were as follows : 
 1. The learning achievement of Matthayomsuksa 5 student on natural disaster using inquiry based 
learning (5E) were higher than before at level of .05 significance. 
 2. The analytical thinking ability on natural disaster of Matthayomsuksa 5 student  using inquiry based 
learning (5E) were at the high level. 
 3. The opinion of students towards  inquiry based learning (5E) were  at high level of agreement. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

“...การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรม
ของบุคคล สงัคมและบา้นเมืองใดใหก้ารศึกษาที่ดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้นพอเหมาะกนัทุกๆดา้น 
สงัคมและบา้นเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ...”  

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัที่ 28 
กรกฎาคม พทุธศกัราช 2504 (ทิศนา  แขมมณี, 2552: 168) 
 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวขา้งตน้ พระองค์ทรงช้ีให้เห็นว่า
การศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างและพฒันาพลเมืองในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการ
พฒันาประเทศ ใหมี้คุณภาพชีวติที่ดี มีความรู้และทกัษะในการด ารงชีวติในสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วทั้งดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ  การพฒันาสงัคมไทยในปัจจุบนัและอนาคต ตอ้งการให้เป็น
สงัคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้ ความรู้ และนวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา จึงมีความจ าเ ป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยดึหลกัการให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดและตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เก่ียวขอ้งกบัตนเองและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนใหส้งัคมทุกส่วนและทุกระดบัไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และการ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความส าเร็จ ในการปฏิบติัเช่นน้ีจะท าให้เกิดพลังชุมชนท้องถ่ินที่
เข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพฒันาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและย ัง่ยืนตลอดไป 
(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2554 – 2559: 4) 

การที่ประเทศชาติจะพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้น การจดัการศึกษาเป็นปัจจยัที่ส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พุทธศกัราช 
2545 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดให้การศึกษาตอ้งยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด  กระบวนการจดัการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  มาตรา 24 
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดของ
ผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ

1 



2 
 

สถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไว ้4 ดา้น โดยมีมาตรฐานดา้น
คุณภาพผูเ้รียนที่ส าคญั คือ มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ และมาตรฐานที่ 6 ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงมาตรฐาน
เหล่าน้ีตอ้งอาศยัผูส้อนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 คือ ผูส้อนมีความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั กิจกรรมที่ผูส้อนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน 
คือ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน (ชนาธิป พรกุล
,2552: 61 - 62)  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20) ซ่ึง
การจดัการศึกษาตามแนวน้ี เป็นการจดัตามแนวคิดการสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism) ที่ไดรั้บ
การยอมรับอยา่งแพร่หลายวา่มีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
แนวคิดน้ีมีความเช่ือวา่ความรู้เป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นดว้ยตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาให้
งอกงามขึ้นไดเ้ร่ือยๆ โดยอาศยัการพฒันาโครงสร้างความรู้ภายในบุคคล และการรับรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั 
ซ่ึงเป็นการจดัการใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยการลงมือปฏิบติัเกิดความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใชใ้นชีวิตประจ าวนั และมี
คุณสมบติัตรงกบัเป้าหมายของการจดัการศึกษาที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
กายและใจ (ชนาธิป พรกุล, 2552: 8 - 16) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเป็นศาสตร์บูรณาการที่มุ่งส่งเสริมและ
พฒันาเยาวชนให้เป็นผูมี้การศึกษา พร้อมที่จะเป็นผูน้ า เป็นผูมี้ส่วนร่วม และเป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ประเทศชาติ และโลก (ดวงกมล สินเพง็, 2553: 30) และเป็นหน่ึงในแปดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงผูเ้รียน
ทุกคนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาจะตอ้งเรียนรู้ถือไดว้า่เป็นสาระส าคญัที่จะช่วย
ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสังคม
การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มการจดัทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัเขา้ใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงตาม
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ยคุสมยักาลเวลาตามเหตุปัจจยัต่างๆเกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้นมีความอดทนอดกลั้นยอมรับใน
ความแตกต่างและมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลกโดยได้ก าหนดสาระต่างๆไวค้ือสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมสาระหน้าที่พลเมือง
วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมสาระเศรษฐศาสตร์สาระประวตัิศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 132) จุดประสงคข์องวิชาสังคมศึกษามุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกที่มีความรอบรู้และความรับผิดชอบ ให้เกิดสมรรถนะที่
ส าคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ความรู้ที่จะตอบสนองและการเป็นพลเมืองดีที่รอบรู้
และรับผดิชอบทั้งในสงัคมประเทศและสังคมโลก น่าจะเป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิ แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน จนมองเห็น
ความหมาย ความส าคญั และความเป็นประโยชน์ น าไปใชไ้ดจ้ริง และสามารถยนืยนัและตรวจสอบ
ได ้(ลาวณัย ์วทิยาวฑุฒิกุล และคณะ, 2555: 23) 

วชิาภูมิศาสตร์ เป็นวชิาที่ตอ้งศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัทาง
สงัคมที่ปรากฏอยูใ่นดินแดนต่างๆของโลก  วชิาภูมิศาสตร์มีความส าคญัทางดา้นเน้ือหาทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต เป็นวิชาที่ช่วยให้เห็นภาพพจน์จินตนาการถึงเหตุการณ์ต่างๆ การศึกษาโดยใช้วิธีการ
พรรณนา อธิบายและตีความหมายถึงส่ิงที่ผนัแปรเปล่ียนแปลงในภูมิภาคต่างๆของโลกตามธรรมชาติ 
เช่น ลมฟ้าอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ พืชพรรณธรรมชาติ ฯลฯ และศึกษาถึง
เร่ืองที่สัมพนัธ์กับมนุษย ์เช่น จ านวนประชากร การตั้งถ่ินฐาน การผลิต การคมนาคมขนส่ง การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ จะช่วยให้เกิดมโนคติ สามารถน าหลกัการต่างๆ มาเป็นพื้นฐานใน
การปรับปรุงและพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้รวดเร็วขึ้น (ทว ีทองสวา่ง, ม.ป.ป.: 1) 

ในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยพฒันาผูเ้รียนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผูท้ี่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ใฝ่รู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันางาน
อาชีพและมีคุณภาพชีวติของตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด และมี
ความเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงบุคลากรในวงการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งร่วมมือกนั เร่ิม
ตั้งแต่การพฒันาบุคลากรหลักที่เป็นหัวใจส าคญัในการปฏิรูปการศึกษา คือ ครูผูส้อนจะตอ้งปรับ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดรับกบันโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันั้นการปฏิรูปการเรียนรู้จึงเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีในมาตรฐานด้านผูเ้รียนซ่ึงมี 7 มาตรฐานนั้ น มาตรฐานที่ 4 เน้นให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและ
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มีวสิยัทศัน์ จดัไดว้า่มีความส าคญัที่ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงถา้ทุกองคก์รที่
เก่ียวขอ้งกับการศึกษาร่วมมือร่วมใจกันปรับเปล่ียนวฒันธรรมทางด้านการเรียนรู้ให้แก่เด็กและ
เยาวชนใหเ้ป็นผูมี้บุคลิกที่แสดงวา่คิดเป็น ก็ยอ่มส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติไออ้ยา่งย ัง่ยนื  การที่
จะให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานที่ 4 ของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
นั้นก็คือ ผูเ้รียนจะตอ้งคิดเป็น ซ่ึงบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนร่วม เสริมเพิ่มเติม
และพฒันาการฝึกทกัษะการคิดใหแ้ก่ผูเ้รียน ไม่สกดักั้นความคิด กระตือรือร้นต่อการตอบค าถามของ
ผูเ้รียน ให้ความช่วยเหลือในการแสวงหาขอ้มูลต่างๆ ตลอดทั้งมีส่วนในการจดักิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมทกัษะการคิด  (สุคนธ ์สินธพานนทแ์ละคณะ, 2555: 16 – 17) 
 ในการจดัการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนไดพ้ฒันาความคิดหรือการจดัการเรียนรู้เร่ืองการคิดนั้น    
ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการพฒันาสติปัญญา
ของผูเ้รียน (ทิศนา แขมมณี 2547 : 47) นบัวา่เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของการเรียนรู้ เพราะในสภาพ
สงัคมปัจจุบนัที่มีความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการและเทคโนโลยนีั้น ท  าใหมี้การพฒันาทกัษะการคิด
ของมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหมี้การสร้างสรรคผ์ลงานประเภทต่างๆ ออกมาอยูเ่สมอ การฝึกทกัษะ
การคิดของมนุษยน์ั้นสามารถเร่ิมฝึกตั้งแต่เด็กอยูใ่นวยัเยาว ์ซ่ึงพ่อแม่ของเด็กจะเป็นผูมี้ส่วนส่งเสริม
การคิด จนกระทัง่เม่ือมาถึงโรงเรียนแลว้ ครูผูส้อนจะมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันานักเรียนทางดา้น
ทกัษะการคิดอยา่งต่อเน่ือง ครูมิใช่ผูส้อนเฉพาะเน้ือความรู้เท่านั้น คือไม่เน้นให้นักเรียนจ าแต่เน้ือหา 
แต่ตอ้งให้นักเรียนมีประสบการณ์ในกระบวนการคิดเพื่อเช่ือมโยงและน าขอ้มูลไปใชใ้นการเรียนรู้
อ่ืนๆ ครูจะตอ้งการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันากระบวนการทางปัญญา 
(สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ, 2555: 213)ดงัที่ครูลิค และรุดนิค (Krulik and Rudnick 1993: 8) กล่าว
ไวใ้นงานวจิยัวา่ เม่ือมีการสอนทกัษะการคิดโดยตรง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะสูงขึ้น ท าให้ช่องว่าง
ระหวา่งโลกแห่งความเป็นจริงกบัโลกในหอ้งเรียนลดลง เกิดบรรยากาศที่ดีในหอ้งเรียน  

การพฒันากระบวนการคิดหลายรูปแบบนั้นการคิดวเิคราะห์เป็นทกัษะการคิดที่มีความส าคญั
ที่เป็นพื้นฐานการคิดระดบัอ่ืน เพราะความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นสภาพเบื้องตน้ และเป็น
ความสามารถพื้นฐานที่จ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูเ้รียน เพื่อที่จะพฒันาความสามารถในการคิดประเภท
อ่ืนๆต่อไป (จนัทร์เพญ็ เช้ือพานิช 2544: 15, อา้งถึงใน สกุลการ สังขท์อง 2548: 2) การคิดวิเคราะห์
นับว่าเป็นการคิดที่ส าคญัที่จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคิดเช่ือมโยงขอ้มูล และเป็นพื้นฐานของการคิด
ระดบัสูงที่ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่สามารถ
จ าแนกแยกแยะขอ้มูลหรือวตัถุส่ิงของต่างๆ หรือเร่ืองราว เหตุการณ์ออกเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการ
หรือเกณฑท์ี่ก  าหนดเพือ่คน้หาความจริง หรือความส าคญัที่แฝงอยูห่รือปรากฏอยูจ่นไดค้วามคิดที่จะ
น าไปสู่ขอ้สรุปและการน าไปประยกุตใ์ช ้(สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ, 2555 : 31) สอดคลอ้งกบั
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แนวคิดของบลูม (Benjamin Bloom 1956, อ้างถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ 2547: 36) ที่กล่าวถึงการคิด
วเิคราะห์วา่เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวใดๆ ออกมาเป็นส่วนยอ่ยๆ วา่ส่ิงนั้นจะประกอบ
กนัอยูเ่ช่นไร แต่ละอนัคืออะไร มีความเก่ียวพนักนัอยา่งไร และสอดคลอ้งกบัสุรพลพยอมแยม้ (2544: 
33) ที่กล่าวถึงการคิดวเิคราะห์วา่ เป็นการคิดโดยใชปั้ญญาไต่ตรองหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ที่แผงอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเพื่อคน้หาสาเหตุที่แทจ้ริง การคิด
วิเคราะห์เป็นการคิดที่ช่วยให้คนตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีความเขา้ใจและรู้กระจ่างในขอ้มูลมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยให้มองเห็นสาเหตุของปัญหาและหนทางออกอย่างเหมาะสม ซ่ึงสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบนัตกอยูใ่นสภาพวกิฤตอนัเป็นผลมาจากความอ่อนแอทางความคิด คนไทยจึงเป็นคนเช่ือคนง่าย 
ถูกหลอกบ่อยๆ ฟังอะไรไม่เคยตรวจสอบความจริง ตีความสถานการณ์ต่างๆ ผิดเพี้ยนไปจากความ
จริง ชอบลอกเลียนแบบ ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์เม่ือมีปัญหาก็แกด้ว้ยวิธีผิดๆ  สภาพสังคมเช่นน้ีจึง
เป็นสังคมที่ขาดความมัน่คง เปราะบาง และพร้อมที่จะถูกชักจูงไปในทิศทางต่างๆ ผูค้นขาดความ
มัน่ใจ รู้สึกไม่ปลอดภยั ดชันีความสุขต ่า ซ่ึงเป็นผลของการคิดไม่เป็น มีความหมายรวมถึงการคิดผิด 
และการไม่คิด การพฒันาความสามารถในการคิดของผูเ้รียน เป็นงานส าคญัอันดับแรกที่ครูตอ้ง
ตระหนกัเม่ือท าการสอน เพราะเป็นการเตรียมคนส าหรับอนาคตใหมี้ความสามารถวิเคราะห์ ประเมิน 
สงัเคราะห์ ประยกุตใ์ช ้คิดอยา่งมีวจิารณญาณ แกปั้ญหา และตดัสินใจ(ชนาธิป พรกุล, 2554: 4 - 12) 

ปัจจุบนัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมยงัประสบปัญหาส าคญัอยู่
หลายประการ โดยเฉพาะในสาระการเรียนภูมิศาสตร์เป็นเน้ือหาที่ยากสลับซับซ้อนตอ้งใชก้ารคิด
วเิคราะห์และตดัสินใจในปัญหาต่างๆที่มีผลต่อสังคมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตอ้งใชเ้ทคนิคและ
วิธีการเทคโนโลยีส่ือการเรียนรู้นวตักรรมโดยจ าเป็นอย่างยิง่ที่ครูผูส้อนจะตอ้งท าความรู้จกัเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ๆเพื่อให้ผูเ้รียนสนใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายนกัเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนน้อยแต่ครูผูส้อนจะพยายามป้อน
ความรู้ให้กบัผูเ้รียนมากเกินไปจนท าให้สมองเกิดความเหน่ือยลา้ท าให้นักเรียนเกิดความเครียดและ
รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาการของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 
(ทรงภพเตชะตานนท์, 2551: 2)  จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ มีความส าคญัที่จะ
ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้ไดใ้ชค้วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อใชใ้นการแยกแยะขอ้มูลเน้ือหาและ
การตดัสินใจต่อปัญหาต่างๆ ที่จะส่งผลต่อตนเองในอนาคต  

จากการประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่จะส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ประเทศในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 15) พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและขอ้จ ากดัที่เป็น
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จุดเส่ียงของประเทศ รวมทั้งภูมิคุม้กันที่จะตอ้งเร่งเสริมสร้างให้เขม้แข็งมากขึ้นในสังคมไทย ได้
น าไปสู่การก าหนดประเด็นการพฒันาคนเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งพฒันาคน
ไทยใหมี้ศกัยภาพในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม รู้จกัสิทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ่ื้น ควบคู่กบัการเสริมสร้างและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญา    และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสมุทรปราการ มีคะแนนเฉล่ียในสาระภูมิศาสตร์
อยู่ที่ 44.60 คะแนน ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไวท้ี่ร้อยละ50   จึงเป็นส่ิงที่
ครูผูส้อนตอ้งหาวิธีการที่จะพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลคะแนน O – NET ของ
นกัเรียนใหสู้งขึ้น  
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัตระหนกัและสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดว้ยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่ต่างไปจากรูปแบบเดิม ซ่ึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดของนักเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ซ่ึง
เป็นการบูรณาการที่เช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์กับการพฒันากระบวนการคิด  การ
ส ารวจตรวจสอบ  เพื่อการคน้พบและการแกปั้ญหา  ซ่ึงเป็นการปลูกฝังคุณลกัษณะของวิทยาศาสตร์
ใหเ้กิดขึ้นในตวัเด็ก  ที่ส าคญัที่สุดก็คือ  การพฒันาและปลูกฝังให้เด็กคิดเป็น  ท  าเป็น  และแกปั้ญหา
เป็น  หรือคิดแบบวทิยาศาสตร์  ซ่ึงกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาวาม
รู้  5  ขั้น (5E)  ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์  เช่น  
การสังเกต  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  การอธิบาย  การรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์  การเปรียบเทียบ  เป็นตน้  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549: 
37-38)ซ่ึงสอดคล้องกับวิชาภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะขอบเขตความรู้ที่ เด่นชัดในตัวเอง และเป็น
วิทยาศาสตร์เชิงสังเคราะห์ ซ่ึงมีเน้ือหาร่วมกับวิชาการด้านอ่ืนๆ ต่างกันตรงที่มีการปฏิบัติเพื่อ
วตัถุประสงคท์างภูมิศาสตร์ (Holt – Jensen, 1988: 4-5) 

การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เป็นการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism)  ที่เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในตวัของ
ผูเ้รียนเอง  โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ ผูอ้  านวยความสะดวก  ซักถามและจดัสถานการณ์ให้เหมาะสมกับ
ความรู้เดิมของผูเ้รียน  เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดและเช่ือมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย  เก็บไวใ้นหน่วยความจ าระยะยาว เหมาะสมในการน ามาช่วยพฒันาทกัษะการคิดของ
เด็กไทยได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัวทิยาศาสตร์ศึกษาในไทยเห็นดว้ยและน าทฤษฎีน้ีมาใชแ้ละเผยแพร่
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ในประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนี าแนวคิดทฤษฎีน้ีออกเผยแพร่
ใหค้รูทัว่ไปพร้อมกบัเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสืบเสาะหาความรู้คู่กบั
การเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับทฤษฎีน้ี โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ไดย้ึดตาม
แนวทางของนักการศึกษากลุ่ม  BSCS  (Biological  Science  Curriculum  Study)  โดยเสนอขั้นตอน
ในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  ขั้นส ารวจและคน้หา 
(Exploration) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้  (Elaboration) และขั้นประเมิน 
(Evaluation)  (สมบตัิ  การจนารักพงศ ์และคณะ, 2549: 5)   

แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ดงักล่าว บรูเนอร์ (Bruner, 
1968: 159) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของรูปแบบน้ีว่าเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนคน้พบดว้ยตนเอง ซ่ึงจะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า ท  าให้ปัญญาของนักเรียนฉลาดยิ่งขึ้น ท  าให้
นักเรียนเป็นนักสร้างสรรค ์เป็นผูท้ี่สามารถจดัระเบียบส่ิงที่พบเห็นได้อยา่งเหมาะสม ฝึกฝนให้เกิด
เทคนิคในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเรียนด้วยวิธีน้ีจะช่วยให้นักเรียนจดจ าความรู้ได้ดีกว่าการเรียนด้วยวิธีอ่ืน
สอดคลอ้งกบั สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2545: 200) ที่ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ วา่เป็นการสอนที่ช่วยพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยการตั้งค  าถามที่คิด
วเิคราะห์ ใชเ้หตุผลในการอธิบาย เป็นค าถามที่ท  าใหเ้กิดการบูรณาการจากความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกเป็นผูน้ าใน
การแกปั้ญหาผูเ้รียนคน้พบค าตอบด้วยตวัเองและเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ในวิชาภูมิศาสตร์มีส่วนส าคญัที่จะเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ท  าให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะน าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) มาพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5 E)มาใช้ในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดเพือ่น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี  
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1.การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E)เป็นการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism)  ที่เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในตวัของ
ผูเ้รียนเองเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยตวัเองอยา่งเป็น
ระบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัรที่มีการสืบเสาะหาความรู้ไปเร่ือยๆ โดย
ครูมีหนา้ที่จดัประสบการณ์ กระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนในดา้นต่างๆให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการจดัการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญวิธีหน่ึง โดยผู ้วิจัยได้น าขั้นตอนของสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2549: 10-11) และ พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์(2551: 102-105) ซ่ึงสอดคลอ้งกนั
มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2549: 10-11) ไดเ้สนอกระบวนการ
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู ้เ รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงที่ เรียนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู ้เรียนเอง เรียกรูปแบบน้ีว่า Inquiry Cycle 
หรือ 5E โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
น าเขา้สู่บทเรียน จุดประสงคท์ี่ส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ท าใหผู้เ้รียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเขา้
สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่าก าลงั
จะเกิดขึ้น ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะ และเร่ิมคิด
เช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะกับประสบการณ์เดิมบทบาทของครูจะตอ้ง
กระตุ ้นให้ผู ้เรียนสนใจ ใจจดจ่อกับการเรียนการสอน โดยการตั้ งค  าถาม ก าหนดปัญหา สร้าง
เหตุการณ์ที่ขดัแยง้ และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ซ่ึงเป็น 2-3 วธีิที่จะดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลส าเร็จของการจดักิจกรรมสร้างความสนใจ คือ ท าให้ผูเ้รียนสงสัย 
อยากรู้อยากเห็น และตอ้งการศึกษาความรู้อยา่งลึกซ้ึง 
 2. การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ท  าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์
ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้เวลาและโอกาส
แก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและคน้หาส่ิงที่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนแต่ละคน หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดรวบ
ยอด กระบวนการ และทกัษะในระหวา่งที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมส ารวจและคน้หา เป็นโอกาสที่ผูเ้รียนจะ
ไดต้รวจสอบหรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนที่ยงัไม่ถูกตอ้งและยงัไม่สมบูรณ์ โดย
การใหผู้เ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดของผูเ้รียน ครูควรระลึกอยูเ่สมอเก่ียวกบั
ความรู้เดิมของผูเ้รียนจะช่วยครูในการวางแผนการสอนคร้ังต่อไป และจ าแนกแยกแยะจดักลุ่มความรู้
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ความสามารถของผูเ้รียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที่ผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการท ากิจกรรม ผูเ้รียน
ควรจะสามารถเช่ือมโยงการสงัเกต การจ าแนกตวัแปร และค าถามเก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นได ้
 3. การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้พฒันาความสามารถในการ
อธิบายความคิดรวบยอด ที่ได้จากการส ารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นตอ้งการให้ผูเ้รียนได้
ใชข้อ้สรุปร่วมกนัในการเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะผูเ้รียนเก่ียวกับ
การสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามครูควรระลึกอยูเ่สมอวา่กิจกรรมเหล่าน้ียงัคงเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นั่นคือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายด้วยตวัผูเ้รียนเอง บทบาท
ของครูเพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสอยา่งเต็มที่ในการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในความคิดรวบยอดใหช้ดัเจน ในที่สุดผูเ้รียนควรจะอธิบายความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งเขา้ใจโดย
เช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและส่ิงที่เรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
 4. การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้ยืนยนัและขยายหรือ
เพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น และยงัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะและปฏิบติัตามที่ผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีที่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงัสับสนอยู่ หรือ
อาจจะเขา้ใจเฉพาะขอ้สรุปที่ไดจ้ากการปฏิบติัการส ารวจและคน้หาเท่านั้น ควรให้ประสบการณ์ใหม่ 
ผูเ้รียนจะได้พฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น ผูเ้รียนจะ
ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่ิงที่เขาสนใจ และได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ช านาญมากขึ้น 
เป้าหมายที่ส าคญัของขั้นน้ี คือ ครูควรช้ีแนะใหผู้เ้รียนไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั จะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะมากขึ้น 
 5. การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการอธิบาย
ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอน ในขั้นน้ีรูปแบบของการสอน ครูจะตอ้ง
กระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงัเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย  
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2551: 102-105) ไดเ้สนอขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใชว้งจรการเรียนรู้ 5E (5E learning cycle) เป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นที่กระตุน้ให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
บทเรียน โดยการใชค้  าถามของครูและนกัเรียนเป็นผูร้ะบุปัญหาที่สนใจศึกษา 
 2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องก าหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เพื่อตั้งสมมติฐานโดยจินตนาการวิธีการแกปั้ญหาแลว้เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 
เพือ่วางแผนแนวทางในการแกปั้ญหา 
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 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่นักเรียนน าขอ้มูลจากการส ารวจมา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้ โดยนักเรียนจะสร้างสรรคผ์ลผลิตตามขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว ้ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนระหวา่งครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั  
 4. ขั้นอธิบายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นที่นกัเรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้คน้ควา้เพิ่มเติมไปอธิบายเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดความรู้ที่กวา้งขึ้น โดยนักเรียนจะ
สร้างสรรคผ์ลผลิตตามขั้นตอนที่ไดว้างแผนไว ้
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นสุดทา้ย โดยนักเรียนจะประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
ในด้านกระบวนการปฏิบัติและผลงานของกลุ่ม ซ่ึงนักเรียนตอ้งปรับปรุงกระบวนการออกแบบ 
ขั้นตอนการปฏิบติัจนถึงผลงานของกลุ่ม แลว้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงอาจเกิดปัญหาใหม่ 
หรือ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้
2. ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของความสามารถในการคิดวเิคราะห์ตามแนวของบลูม (Bloom 1956, อา้ง
ถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539 :41-44, 149-154) ที่กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการคิด
แยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบา้ง มี
ความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที่เป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการอะไร การวิเคราะห์
แบ่งแยกย่อยเป็น 3 อยา่ง คือ วิเคราะห์ความส าคญั  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และวิเคราะห์หลกัการ 
และบลูมได้กล่าวถึงการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่า คือ การวดัความสามารถในการ
พิจารณาแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเน้ือเร่ืองต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
จุดมุ่งหมายหรือประสงคส่ิ์งใด และส่วนยอ่ยๆ ที่ส าคญันั้น แต่ละเหตุการณ์เก่ียวพนักนัอย่างไรบา้ง 
และเก่ียวพนักนัโดยอาศยัหลกัการใด จะเห็นไดว้า่ความสามารถในการคิดวเิคราะห์จะตอ้งมีเหตุผลมา
เก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ การวเิคราะห์จึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมดา้นความจ า ความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใช ้
มาประกอบการพิจารณา การวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภท 
คือ  
 1. วิเคราะห์ความส าคญั เป็นการวิเคราะห์มูลเหตุ ตน้ก าเนิด ผลลัพธ์ และความส าคญัของ
เร่ืองราวทั้งปวง เป็นการเปรียบเทียบว่าเหตุผลใดถูกตอ้งที่สุด ตวัอยา่งค  าถาม เช่น คณิตศาสตร์สาขา
ใดตอ้งใชเ้หตุผลมากที่สุด 
 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการคน้หาความส าคญัยอ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์นั้นต่างติดต่อเก่ียวพนักนัอย่างไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอย่างไร ตวัอย่างค  าถาม เช่น 
เพราะเหตุใดรุ้งจึงโคง้ตามแนวโคง้โลก 
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 3. วเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถที่จะจบัเคา้เงื่อนของเร่ืองราวนั้น ว่ายดึถือหลกัการใด 
มีเทคนิคการเขียนอยา่งไรจึงชวนให้คนอ่านมีมโนภาพ หรือยดึหลกัปรัชญาใด อาศยัหลกัการใดเป็น
ส่ือสารสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ ตวัอยา่งค  าถาม เช่น การเกิดลมบกลมทะเลอาศยัหลกัการใด 
  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5 E) และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ดงักล่าว ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ดงัแผนภูมิที่ 1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5 E) 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ : Engage 
การกระตุน้ผูเ้รียนใหส้งสัย อยากรู้อยากเห็น 
และตอ้งการศึกษาหาความรู้ 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา : Explore 
การส ารวจคน้หาและเก็บขอ้มูลในส่ิงที่
ผูเ้รียนตอ้งการจะเรียนรู้ 
ขั้นที่ 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป :Explain 
ผูเ้รียนน าขอ้มูลมาอธิบายเป็นความคิดรวบ
ยอด 
ขั้นที่ 4 ข้ันขยายความรู้ :Elaborate 
ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดไ้ปอธิบายขยายความคิด
รวบยอดใหก้วา้งขึ้น 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล : Evaluate 
ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ภยั
พบิตัิทางธรรมชาติ 
2. ความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ 
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
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ค าถามของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        
ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) อยูใ่นระดบัใด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ    
สืบเสาะหาความรู้ (5 E) อยูใ่นระดบัใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้     
(5 E) 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ      
วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         
ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) อยูใ่นระดบัสูง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ตวัแปรที่ศึกษา  
 ตวัแปรที่ศึกษาส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1.1 ตวัแปรตน้ (IndependentVariable) คือ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ          
สืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
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1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
1.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
1.2.2 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
1.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะ  

หาความรู้ (5 E) 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน 
สมุทรปราการ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 12 หอ้งเรียนจ านวนรวม 500 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่น 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสมุทรปราการ  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
จ านวน 43 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดย 
ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 3. เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั 
 เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยั คือ เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา  

และวฒันธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส 32101) หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ภยัพิบติั
ทางธรรมชาติ   

4. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยั 
 ระยะเวลาที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2  คาบเรียน (คาบคู่) รวมจ านวน 10  คาบเรียน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E)หมายถึง การจดัการเรียนสอน 
ที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยตวัเองอยา่งเป็นระบบ ซ่ึง
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัรที่มีการสืบเสาะหาความรู้ไปเร่ือยๆ โดยครูมีหน้าที่
จดัประสบการณ์ กระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนในดา้นต่างๆให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัวิธีหน่ึง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  1)ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) เป็น
ขั้นตอนในการกระตุน้ผูเ้รียนใหส้งสยั อยากรู้อยากเห็น และตอ้งการศึกษาหาความรู้ 2)ขั้นส ารวจและ
คน้หา (Explore) เป็นขั้นตอนในการส ารวจค้นหาและเก็บขอ้มูลในส่ิงที่ผูเ้รียนต้องการจะเรียนรู้        
3)ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain) เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนน าขอ้มูลมาอธิบายเป็นความคิดรวบยอด  
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4)ขั้นขยายความรู้  (Elaborate) เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดไ้ปอธิบายขยายความคิดรวบยอดให้
กวา้งขึ้น 5)ขั้นประเมินผล (Evaluate) เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบ  เร่ือง ภยัพบิตัิทาง 
ธรรมชาติซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หมายถึง ทักษะในการพิจารณาจ าแนกแยกแยะ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆที่เช่ือมโยงกัน เพื่อหาขอ้สรุปหรือค าตอบที่สมเหตุสมผล โดย
อาศยัหลักเกณฑ์หรือเหตุผล แล้วสรุปหรือพิจารณาตัดสินความสามารถในการพิจารณาจ าแนก
แยกแยะ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  1) การวเิคราะห์ความส าคญั เป็นการแยกแยะส่ิงที่ก  าหนดให้เห็นถึง
ความส าคญัหรือความจ าเป็น หรือมีบทบาทมากที่สุด 2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการคน้หา
ความสมัพนัธย์อ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวพนักนั 3) การวเิคราะห์หลกัการ เป็นการคน้หา
โครงสร้างของระบบและส่ิงของ เร่ืองราวและการกระท านั้ นๆ ซ่ึงวดัได้จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และ
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 
 5. นกัเรียนหมายถึง ผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนสมุทรปราการ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ดีขึ้น และมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
 2. ครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เร่ือง
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้   (5 E) ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งต่างๆ 
ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ ปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
 2. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 3. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 4. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ ปี 2556 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแผนหรือแนวทางหรือขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสมุทรปราการ ที่จะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก  าหนด มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ โดยมุ่งหวงัใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และ
ทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลเพื่อการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั 
ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงประกอบดว้ยสาระส าคญัที่โรงเรียนพฒันาเพิ่มเติม โดย
จดัเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม จดักิจกรรมพฒันาเป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย และ
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
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วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึ
มัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ 
 
หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มีหลกัการที่ส าคญั ดงัน้ี 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการจดัการ
เรียนรู้ 
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพือ่ให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาตาม
หลกัสูตร ดงัน้ี 
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 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะ
ชีวติ 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก  าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงัน้ี 
 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพือ่ขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ รวมทั้งการเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั
เหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
มีต่อตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยา่งสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา
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ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสงัคม ดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นอยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และกา
รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้น
ต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวนิยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  
ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ว่ามนุษยด์ ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคล และการอยูร่่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั  นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยั
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ต่างๆ  ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยูร่่วมกันในสังคม ที่มี
ความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสมโดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 

ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏิบตัิในการพฒันาตนเอง 
และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้ง
บ  าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความส าคญั การ
เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยม
ดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอยา่ง
สนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการ 
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   

ประวัติศาสตร์เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ วธีิการทางประวตัิศาสตร์พฒันาการของ 
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสมัพนัธแ์ละเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคญัในอดีต  บุคคลส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคญัของโลก 

ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้น การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาที่ย ัง่ยนื 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวตัิ ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่อยู่ร่วมกัน
อยา่งสนัติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ ดี  และธ ารง รักษา
พระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม 

และธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่ง
สนัติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ

ใชท้รัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพือ่การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ และ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ 

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์

และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล

ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์
สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์ว ัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้เรียนรู้และศึกษาเก่ียวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ    
กบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือ่พฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะที่จ  าเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดรั้บการพฒันา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก 
ไดแ้ก่ เอเชีย โอเชียเนียแอฟริกา ยโุรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทางประวตัิศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ ใน
การด าเนินชีวติและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น 
ไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุนให้พฒันาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติั

ตามหลกัธรรมของศาสนาที่ตนนบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพงึประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพเพือ่การศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้

ได้เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวตัิศาสตร์ของชาติไทย                 
ยดึมัน่ในวถีิชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้นิสยัที่ดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  มี
จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถ่ิน
และประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงที่ดีงามใหก้บัสงัคม 

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสงัคมไดต้ลอดชีวติ 
 
โครงสร้างรายวิชา 
 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสมุทรปราการ  2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 
 
ตารางที่ 1   รายวิชาพื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. 4 ส 31101 สงัคมศึกษาฯ 1 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
ส 31102 สงัคมศึกษาฯ 2 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 

ชั้น ม. 5 ส 32101 สงัคมศึกษาฯ 3 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
ส 32102 ประวตัิศาสตร์ 1 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 
ส 32103 สงัคมศึกษาฯ 4 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
ส 32104 ประวตัิศาสตร์ 2 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 

ชั้น ม. 6 ส 33101 สงัคมศึกษาฯ 5 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
ส 33102 ประวตัิศาสตร์ 3 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 
ส 33103 สงัคมศึกษาฯ 6 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
ส 33104 ประวตัิศาสตร์ 4 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
 
ตารางที่ 2  รายวิชาเพิม่เติม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. 4 ส 30221 กฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้ 

1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 

ส 30222 ประชาคมอาเซียน 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 
ชั้น ม. 5 ส 30241 รายไดป้ระชาชาติ 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 

ส 30261 ศาสนาสากล 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
ชั้น ม.6 ส 30263 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 ชัว่โมง/สปัดาห์  (0.5 หน่วยกิต) 

ส 30264 พลเมืองศึกษา 2 ชัว่โมง/สปัดาห์  (1.0 หน่วยกิต) 
 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกรายวชิาสังคมศึกษาฯ 3 รหัส ส 32101 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองภยัพบิติัทางธรรมชาติ  เป็นเน้ือหาสาระที่ใชใ้นการวิจยั  โดยมีค  าอธิบาย
รายวชิาและหน่วยการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิชาสังคมศึกษาฯ 3 รหัสวิชา ส 32101 

ศึกษาการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพหรือภยัพบิตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
พื้นที่ ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ   การประเมินการ
เปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษยแ์ละหรือธรรมชาติ   วิเคราะห์
สถานการณ์และวกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและโลก  ศึกษา
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  บทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แนว
ทางการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   การใชป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทยและโลก   มี
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ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและ   การด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม    
เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบคน้ขอ้มูลและการ
บนัทึกขอ้มูล  
             เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการน าความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวติประจ าวนั โดยมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ 3 รหัสวิชา ส 32101 

รายวิชาสังคมศึกษาฯ 3 รหัส ส 32101 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีตวัช้ีวดัและสาระการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 

มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล
ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์
สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 5.1 รายวชิาสงัคมศึกษาฯ 3 ระดบัชั้น  
                 มธัยมศึกษาปีที่ 5 

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
ม.4-6 1. ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ

รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่ใหข้อ้มูล
และข่าวสารภูมิลกัษณ์ ภูมิอากาศ 
และภูมิสงัคมของไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ทัว่โลก 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ึง
ท าใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพบิติั
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก 

-ปัญหาทางกายภาพหรือภยัพบิตัิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
- การเปล่ียนแปลงลกัษณะทาง
กายภาพในส่วนต่างๆ ของโลก 
- การเกิดภูมิสงัคมใหม่ของโลก 
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ตารางที่ 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 5.1 รายวชิาสงัคมศึกษาฯ 3 ระดบัชั้น  
                 มธัยมศึกษาปีที่ 5(ต่อ) 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ม.4-6 3. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวปีต่างๆ เช่น การ
เคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลก 

4. ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติใน
โลกวา่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์
หรือธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลก 
เช่น ภาวะโลกร้อน ความแหง้แลง้ 
สภาพอากาศแปรปรวน 

 
มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์ว ัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
ตารางที่ 4 ตวัช้ีวดัตามและสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 5.2 รายวชิาสงัคมศึกษาฯ 3 ระดบัชั้น 
                 มธัยมศึกษาปีที่ 5 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ม.4-6 1. วิเคราะห์สถานการณ์และวกิฤตการณ์
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทยและโลก 

- สถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ลกัษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ 
ของโลก 
- วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศไทยและโลก 

 
 



26 
 

ตารางที่ 4 ตวัช้ีวดัตามและสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 5.2 รายวชิาสงัคมศึกษาฯ 3 ระดบัชั้น 
                 มธัยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) 

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ม.4-6 2. ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
บทบาทขององคก์ารและการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในประเทศและนอกประเทศ 
- บทบาทขององคก์ารและการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

4. อธิบายการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม
ในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทย
และโลก 

การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มใน
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งใน
ประเทศไทยและโลก 

5. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการ
ด าเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

การแกปั้ญหาและการด าเนินชีวติ
ตามแนวทางอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
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หน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาฯ 3 รหัสวิชา ส 32101 
 รายวชิาสังคมศึกษาฯ 3 รหัส ส 32101 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีหน่วยการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5 หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษาฯ 3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ ช่ือหน่วย/สาระการเรียนรู้ เวลา/คาบ 

1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
- เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
     - ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

4 

2 ปฏิสมัพนัธเ์ชิงภูมิศาสตร์ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลก 
     - ปฏิสมัพนัธเ์ชิงภูมิศาสตร์ของโลก 
     - ปฏิสมัพนัธเ์ชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 

6 

3 ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
     - ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
     - การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติในโลก 

10 

4 สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     - สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     - วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

12 

5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     - การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     - หน่วยงานและองคก์รทางส่ิงแวดลอ้ม 
     - กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากร   
       ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     - ความร่วมมือทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     - การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ 
       ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยนื 

8 

รวม  40 
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รายวชิาสังคมศึกษาฯ 3 ส 32101 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองภยัพบิตัิทาง
ธรรมชาติ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองภยัพบิติัทางธรรมชาติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ ช่ือหน่วย/สาระการเรียนรู้ เวลา/คาบ 

3 ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
1. ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
          1.1 ปฐพพีบิติัภยั  (แผน่ดินไหว, แผน่ดินถล่ม)  
1.2 อุทกพบิติัภยั(สึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั) 
1.3วาตพบิตัิภยั (วาตภยั) 
1.4 อคันีพบิตัิภยั (ภูเขาไฟประทุ, ไฟป่า) 
2. ธรรมชาติภิวตัน์ 

 
8 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
2 

รวม  10 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกรายวชิาสังคมศึกษาฯ 3 รหัส ส 32101 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  ซ่ึงประกอบดว้ย 1)ปฐพีพิบติัภยั  (แผ่นดินไหว, 
แผ่นดินถล่ม)  2)อุทกพิบัติภัย(สึนามิ, การกัดเซาะชายฝ่ัง, อุทกภัย)  3)วาตพิบัติภัย (วาตภัย)               
4) อคันีพิบตัิภยั (ภูเขาไฟประทุ, ไฟป่า)  5) ธรรมชาติภิวตัน์  เป็นเน้ือหาสาระที่ใชใ้นการวิจยั รวม
จ านวน 10 คาบเรียน 

 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้(5E) 

 
 ตามทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) เช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับบางส่ิงบางอยา่งมาแลว้ไม่มากก็น้อย ก่อนที่ครูจะจดัการเรียนการสอนให้เน้นว่าการเรียนรู้
เกิดขึ้ นด้วยตัวของผู ้เรียนเอง และการเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ดังนั้ น 
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ 
(Process of Learning) ที่แทจ้ริงของนักเรียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครู หรือนักเรียนเพียงแต่
จดจ าแนวคิดต่างๆ ที่มีผูบ้อกให้เท่านั้น แต่การเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการที่
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นกัเรียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหา ส ารวจค าตอบ และคน้ควา้ดว้ยวธีิการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนักเรียนเอง 
และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า 
ดงันั้นการที่นกัเรียนจะสร้างองคค์วามรู้ได ้ตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2549: 6-7) 
 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
 นักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้  ดงัน้ี 
 ลอวส์นั (Lawson 1995: 424, อา้งถึงใน สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ, 2544: 103) กล่าวถึงวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้วา่ เป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาไดค้ิดคน้ขึ้น เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ที่ตอ้งอาศยัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการคน้พบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมีความหมายดว้ย
ตนเอง  
 นนัทิยา บุญเคลือบ (2540: 11-14) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้
วา่ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะของวฏัจกัร (Cycle) ในการเรียนการสอน
แต่ละคร้ังหรือแต่ละแนวคิดจะเร่ิมตน้จากขั้นการน าเขา้สู่บทเรียนและจบลงโดยการประเมินผล ผลที่
ไดจ้ะถูกน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนคร้ังต่อไป นอกจากน้ีการน าความรู้หรือแบบจ าลอง
ไปใชอ้ธิบายหรือประยกุตใ์ช้กบัเหตุการณ์หรือเร่ืองอ่ืนๆ จะน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้จ ากดั ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะตอ้งส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้เกิดเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ  
 เจมส์แบงค ์(James A Bank 1976, อา้งถึงใน นิรดา ปัตนวงศ์, 2552: 51) ไดเ้สนอขั้นตอนของ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้คือครูจะตอ้งเป็นผูจ้ดัสถานการณ์ใหน้กัเรียนเกิดความสงสยั ตั้งปัญหา 
ตั้งขอ้สมมติฐาน นิยามความหมาย รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล ทดสอบสมมติฐานและขั้นสุดทา้ยคือ
การสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลที่ตรวจสอบมาแลว้ทั้งหมดและอาจจะเร่ิมสืบสอบปัญหาใหม่ต่อไปโดย
เนน้ขั้นตอนต่างๆ ที่ครูน ามาใชส้รุปที่จะไดน้ าไปสู่ปัญหาหรือขอ้สงสัยใหม่ไดเ้สมอ นอกจากนั้นได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการน าวธีิแบบสืบเสาะหาความรู้มาใชใ้นวชิาสงัคมศาสตร์ว่า “เพื่อให้บุคคลมี
การตดัสินใจที่ดีขึ้นกวา่เดิม” 
 โอดม และเคลล่ี (Odom and Kelly, 2001: 615-635) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้วา่ เป็นรูปแบบการสอนที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในการสร้าง
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ความรู้ทั้งดา้นมโนมติ วิธีการ รวมถึงทกัษะกระบวนการ โดยผ่านกระบวนการที่เป็นขั้นตอนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 สมบตัิ การจนารักพงค ์และคณะ (2549: 3) กล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วา่คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Cycle) ที่ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ขั้นส ารวจและ
คน้หา (exploration) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) และขั้น
ประเมิน (evaluation) โดยค ายอ่ว่า 5E มาจาก E ที่เป็นอกัษรตวัแรกของค าภาษาอังกฤษในแต่ละขั้น
นัน่เอง 
 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ คือ การจดัการเรียนสอนที่เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยตวัเองอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัรที่มีการสืบเสาะหาความรู้ไปเร่ือยๆ โดยครูมีหน้าที่จดั
ประสบการณ์ กระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนในดา้นต่างๆให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัวธีิหน่ึง 
 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้พฒันาขึ้นโดยคาร์พลสัและเทียร์ (Karplus 
and Their 1976, อา้งถึงใน รอฮานิง เจะ๊ดอเล๊าะ, 2555: 18) ในโครงการปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ 
(Science Curriculum Improvement Study Program : SCIS) ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ ขั้นส ารวจ 
(Exploration) ขั้นสร้าง (Invention) และขั้นคน้พบ (Discovery) แต่มีครูเป็นจ านวนมากที่ยงัไม่เขา้ใจ 2 
ขั้นตอนหลงั คือ ขั้นสร้างและขั้นคน้พบ ดงันั้นบาร์แมนและโกตาร์ (Barman and Kotar 1989: 30-32, 
อา้งถึงใน รอฮานิง เจะ๊ดอเล๊าะ, 2555: 18) ไดป้รับปรุงเป็นขั้นส ารวจ (Exploration) ขั้นแนะน ามโนมติ 
(Concept Introduction) และขั้นประยกุตใ์ชม้โนมติ (Concept Application) ดว้ยเหตุผลที่ว่าครูสามารถ
แนะน าหรืออธิบายค าส าคัญ หรือนิยามศัพท์เฉพาะให้แก่นักเรียน แต่มิใช่แนะน ามโนมติให้แก่
นกัเรียน เพราะนกัเรียนตอ้งเป็นผูค้น้พบหรือสร้างมโนมติดว้ยตนเอง ในวฏัจกัรการเรียนรู้ที่กล่าวมา
ทั้ง 3 ขั้นตอน มีนักการศึกษาได้ปรับเปล่ียนช่ือขั้นตอนที่ 2 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แต่มี
ค  าอธิบายใกลเ้คียงกนั ซ่ึงแต่ละขั้นตอน มีสาระส าคญัดงัน้ี  
 1. ขั้นส ารวจ (Exploration Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมโดยการสังเกต ตั้ง
ค  าถามและคิดวเิคราะห์ ส ารวจหรือทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูล จดบนัทึก โดยอาจปฏิบติักิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก คือสังเกต ตั้งค  าถาม เพื่อกระตุน้
และช้ีแนะการเรียนรู้ของนกัเรียน เพือ่ใหน้กัเรียนคน้พบหรือสร้างมโนมติดว้ยตนเอง 
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 2. ขั้นแนะน าค  าส าคญั/ขั้นสร้างมโนมติ/ขั้นได้มาซ่ึงมโนมติ (Term Introduction/Concept 
Formation/Concept Acquistion Phase) เป็นขั้นที่ครูมีบทบาทสูงโดยตั้งค  าถามกระตุน้และช้ีแนะให้
นกัเรียนคิดเช่ือมโยงส่ิงที่ไดป้ฏิบติัในขั้นส ารวจ โดยครูแนะน าและอธิบายค าศพัทท์ี่ส าคญัของมโนมติ
นั้นๆ เพื่อให้นักเรียนจดัเรียบเรียงความคิดใหม่ในการคน้พบและอธิบายมโนมตินั้นๆ ขั้นน้ีครูและ
นกัเรียนมกัจะมีปฏิสมัพนัธก์นั เพือ่คน้หามโนมติจากขอ้มูลและการสงัเกตในขั้นส ารวจ 
 3. ขั้นประยกุตใ์ชม้โนมติ (Concept Application Phase) เป็นขั้นที่ครูกระตุน้ให้นักเรียนน า
มโนมติที่คน้พบหรือเกิดการเรียนรู้แลว้มาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่หรือปัญหาใหม่ ซ่ึงจะท าให้
นกัเรียนขยายความเขา้ใจในมโนมตินั้นๆ มากยิง่ขึ้น ขั้นน้ีเป็นขั้นที่นักเรียนมีบทบาทสูงเช่นเดียวกบั
ขั้นส ารวจ  
 ต่อมา บาร์แมน (Barman 1990, อา้งถึงใน รอฮานิง เจ๊ะดอเล๊าะ, 2555: 19) ไดด้ดัแปลงและ
พฒันาการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นส ารวจ 
(ExplorationPhase) ขั้นแนะน ามโนมติ (Concept Introduction Phase) ขั้นประยุกต์ใช้มโนมติ 
(Concept Application Phase) และขั้นประเมินผลและอภิปราย (Evaluation and Discussion Phase) ซ่ึง
ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ได้ดัดแปลงช่ือเป็น 4E ได้แก่ ขั้นส ารวจ (ExplorationPhase) ขั้นอธิบาย 
(ExplanationPhase) ขั้นขยายมโนมติ (Expansion Phase) และขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)  
 ในปี ค.ศ.1992 นักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study) ได้แบ่ง
ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ ออกเป็น 5 ขั้นตอน หรือเรียกว่า 5E 
ดงัน้ี 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน (Engagement)  ขั้นน้ีมีลกัษณะของการแนะน าบทเรียน เพื่อให้ผูเ้รียน
ท าการเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์เดิมกบัส่ิงที่ไดพ้บขณะนั้น และวางแผนส าหรับกิจกรรมในขั้น
ต่อไป ครูตอ้งสร้างความสนใจและสร้างความอยากรู้อยากเห็นในหัวขอ้ที่จะศึกษา อาจจะใชค้  าถาม 
ยกสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการแสวงหาความรู้หรือค าตอบ 
 2. การส ารวจ (Exploration) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงใจการจดั
ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวขอ้ที่ก  าลังศึกษากับแนวความคิดที่มีอยู่ กิจกรรมในขั้นน้ีผูเ้รียนตอ้งสืบ
เสาะหาความรู้ รวบรวมขอ้มูล ทดสอบแนวความคิด บนัทึกความคิด ท าการทดลองดว้ยตนเอง ครูจะ
ท าหน้าที่เป็นเพียงผูแ้นะน าหรือผูเ้ร่ิมตน้ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถหาจุดเร่ิมได้ ส่ิงส าคญัคือ ครู
ควรจะใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันาความสามารถในการคิดแบบใหม่ 
 3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าความรู้ที่ไดร้วบรวมจากขั้นที่ 2 มาเป็น
พื้นฐานในการศึกษาหัวขอ้ที่ก  าลงัเรียนอยู ่โดยให้ผูเ้รียนอธิบายส่ิงที่ไดจ้ากการส ารวจ พยายามหา
เหตุผลความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ มาตอบค าถามที่เกิดขึ้น กิจกรรมอาจจะประกอบไปดว้ยการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลจากการอ่าน และน าขอ้มูลมาอภิปรายร่วมกนั ครูควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดอ้ธิบายว่า เขา
มีความเขา้ใจต่อเร่ืองที่ก  าลังศึกษาถูกตอ้งและชัดเจนเพียงใด ครูอาจใช้ค  าถามช่วยให้นักเรียนเกิด
ความคิดและอธิบายเหตุผลของความคิดนั้น 
 4. การลงขอ้สรุป (Elaboration) ขั้นตอนน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนน าความรู้หรือขอ้มูลจากขั้นที่ 2 
และขั้นที่ 3 มาทดสอบ ทดลอง และประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์อ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป ท าให้เกิดการ
เรียนรู้มโนมติที่กวา้งและแม่นย  ามากขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายภายในกลุ่ม เพื่อลง
ขอ้สรุปให้เห็นถึงความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ และความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
อาจมีการกล่าวถึงมโนมติที่คลาดเคล่ือน ยกตวัอยา่งให้เห็นอย่างชดัเจน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนไดป้รับ
ความคิดของตนให้ถูกตอ้ง ในขั้นน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองที่จะศึกษาไดช้ดัเจน
มากยิง่ขึ้น 
 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนที่ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตรวจสอบแนวความคิด
ที่ได้เรียนรู้มาแล้วว่าถูกตอ้งและได้รับการยอมรับเพียงใด ให้ผูเ้รียนได้แสดงออกเก่ียวกับส่ิงที่ได้
เรียนรู้ ให้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มเพื่อน ขอ้สรุปที่ได้จะน าไปใช้เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อไป การประเมินผลอาจจะอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงาน การตอบค าถาม การแสดง 
สาธิตทกัษะและขั้นตอนการทดลอง หรืออาจเป็นการน าเสนอโครงการที่ท  าเสร็จสมบูรณ์แลว้ก็ได ้ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการประเมินผลบนฐานของกิจกรรมทางดา้นพทุธพสิยั และทกัษะพสิยั  
 สมนึก พวงกล่ิน (2530: 6) อธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว ้5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสงักปัแนวหนา้ คือ ขั้นเตรียมความพร้อมดา้นการเรียนให้กบันักเรียน โดยการดึง
เอาความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงที่จะสอนใหม้าสมัพนัธก์นั รวมทั้งการปู
พื้นความรู้ใหม่ที่จ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่ให้กบันักเรียน และการจูงใจให้พร้อมที่จะ
เรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต คือขั้นที่ครูน าเน้ือเร่ืองหรือข้อความมาฝึกให้นักเรียนได้สังเกต และ
วเิคราะห์องคป์ระกอบของเน้ือเร่ือง เพือ่หาสงักปัหรือความหมายสรุปรวมของเน้ือเร่ือง 
 ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย คือขั้นที่ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนหาค าอธิบายหรือหาเหตุผลว่าเหตุใดนักเรียน
จึงไดข้อ้สรุปสงักปัหรือความหมายสรุปรวมของเน้ือเร่ืองวา่อยา่งนั้น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นท านาย คือขั้นที่ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนหาความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล นั่นคือ
คิดทบทวนว่ามีเหตุผลพอหรือไม่ที่สรุปสังกปัของเน้ือเร่ืองว่าเป็นอยา่งนั้น เพื่อเป็นการทดสอบดูว่า
ค  าอธิบายในขั้นที่ 3 ถูกตอ้งมากนอ้ยเพยีงใด 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นควบคุมและคิดสร้างสรรค ์คือขั้นที่เม่ือนักเรียนไดส้ังกปัออกมาแลว้ ครูจะเร้าให้
นกัเรียนคิดวา่จะน าเอาความรู้ใหม่ (สงักปั) ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในทางใดไดบ้า้ง  
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2549: 10-11) ไดเ้สนอกระบวนการ
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู ้เ รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงที่ เรียนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง เรียกรูปแบบน้ีว่า Inquiry Cycle 
หรือ 5E โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
น าเขา้สู่บทเรียน จุดประสงคท์ี่ส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ท าใหผู้เ้รียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเขา้
สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่าก าลงั
จะเกิดขึ้น ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะ และเร่ิมคิด
เช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะกับประสบการณ์เดิมบทบาทของครูจะตอ้ง
กระตุ้นให้ผู ้เรียนสนใจ ใจจดจ่อกับการเรียนการสอน โดยการตั้ งค  าถาม ก าหนดปัญหา สร้าง
เหตุการณ์ที่ขดัแยง้ และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ซ่ึงเป็น 2-3 วธีิที่จะดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลส าเร็จของการจดักิจกรรมสร้างความสนใจ คือ ท าให้ผูเ้รียนสงสัย 
อยากรู้อยากเห็น และตอ้งการศึกษาความรู้อยา่งลึกซ้ึง 
 2. การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ท  าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์
ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้เวลาและโอกาส
แก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและคน้หาส่ิงที่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนแต่ละคน หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดรวบ
ยอด กระบวนการ และทกัษะในระหวา่งที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมส ารวจและคน้หา เป็นโอกาสที่ผูเ้รียนจะ
ไดต้รวจสอบหรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนที่ยงัไม่ถูกตอ้งและยงัไม่สมบูรณ์ โดย
การใหผู้เ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดของผูเ้รียน ครูควรระลึกอยูเ่สมอเก่ียวกบั
ความรู้เดิมของผูเ้รียนจะช่วยครูในการวางแผนการสอนคร้ังต่อไป และจ าแนกแยกแยะจดักลุ่มความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที่ผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการท ากิจกรรม ผูเ้รียน
ควรจะสามารถเช่ือมโยงการสงัเกต การจ าแนกตวัแปร และค าถามเก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นได ้
 3. การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้พฒันาความสามารถในการ
อธิบายความคิดรวบยอด ที่ได้จากการส ารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นตอ้งการให้ผูเ้รียนได้
ใชข้อ้สรุปร่วมกนัในการเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะผูเ้รียนเก่ียวกับ
การสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามครูควรระลึกอยูเ่สมอวา่กิจกรรมเหล่าน้ียงัคงเน้น
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ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นั่นคือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายด้วยตวัผูเ้รียนเอง บทบาท
ของครูเพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสอยา่งเต็มที่ในการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในความคิดรวบยอดใหช้ดัเจน ในที่สุดผูเ้รียนควรจะอธิบายความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งเขา้ใจโดย
เช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและส่ิงที่เรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
 4. การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้ยืนยนัและขยายหรือ
เพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น และยงัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะและปฏิบติัตามที่ผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีที่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงัสับสนอยู่ หรือ
อาจจะเขา้ใจเฉพาะขอ้สรุปที่ไดจ้ากการปฏิบติัการส ารวจและคน้หาเท่านั้น ควรให้ประสบการณ์ใหม่ 
ผูเ้รียนจะได้พฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น ผูเ้รียนจะ
ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่ิงที่เขาสนใจ และได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ช านาญมากขึ้น 
เป้าหมายที่ส าคญัของขั้นน้ี คือ ครูควรช้ีแนะใหผู้เ้รียนไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั จะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะมากขึ้น 
 5. การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการอธิบาย
ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอน ในขั้นน้ีรูปแบบของการสอน ครูจะตอ้ง
กระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงัเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย 
 เอสเอสซีอีดี (SSCED 2000, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2550: 79) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 นิยามค าถามและท าความเขา้ใจให้ชัดเจนกับค าถาม ประเด็นหรือปัญหาในขั้นน้ี
นกัเรียนสามารถด าเนินการไดใ้นเวลาที่ก  าหนดหรือครูเป็นผูก้  าหนดปัญหาให ้
 ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐาน แนะน าแนวทางแกปั้ญหาที่เป็นไปไดห้รืออธิบายเก่ียวกบัปัญหาหรือ
ค าถาม การก าหนดสมมติฐานจะช่วยใหแ้นวทางในการสืบเสาะหาความรู้หรือค าตอบ 
 ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัการด าเนินการเก็บขอ้มูล การระบุแหล่งขอ้มูลและเก็บ
ขอ้มูลเป็นเร่ืองส าคญั ในขั้นน้ีนกัเรียนอาจจะเลือกขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาที่เรียน ประเมินคุณค่าของ
ขอ้มูลที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลระดบัต่างๆ จดัด าเนินการแปลความหมายขอ้มูล จ  าแนกหรือจดักลุ่มขอ้มูล
และน าเสนอ 
 ขั้นที่ 4 การประเมินผลขอ้มูล การวิเคราะห์และตีความหมายขอ้มูล ในขั้นน้ีจะใชห้ลักฐาน
และขอ้มูลที่ปรากฏเป็นพื้นฐานในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาหรือค าตอบอาจมีการให้อธิบาย
เพิม่เติม 
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 ขั้นที่ 5 การสรุปผล การอา้งอิงและการสรุปหลกัการทัว่ๆไป โดยพิจารณาว่าสมมติฐานที่ตั้ง
ไวย้อมรับหรือไม่ยอมรับ ค  าตอบของค าถามคืออะไร ไดข้อ้สรุปอะไรบา้งจากการสืบเสาะหาความรู้
หรือค าตอบของปัญหา มีค  าถามอะไรเพิม่เติมบา้งจากสาระความรู้และการวเิคราะห์  
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2551: 102-105) ไดเ้สนอขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใชว้งจรการเรียนรู้ 5E (5E learning cycle) เป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นที่กระตุน้ให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
บทเรียน โดยการใชค้  าถามของครูและนกัเรียนเป็นผูร้ะบุปัญหาที่สนใจศึกษา  
 2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องก าหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เพื่อตั้งสมมติฐานโดยจินตนาการวิธีการแกปั้ญหาแลว้เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 
เพือ่วางแผนแนวทางในการแกปั้ญหา 
 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่นักเรียนน าขอ้มูลจากการส ารวจมา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้ โดยนักเรียนจะสร้างสรรคผ์ลผลิตตามขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว ้ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนระหวา่งครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั  
 4. ขั้นอธิบายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นที่นกัเรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้คน้ควา้เพิ่มเติมไปอธิบายเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดความรู้ที่กวา้งขึ้น โดยนักเรียนจะ
สร้างสรรคผ์ลผลิตตามขั้นตอนที่ไดว้างแผนไว ้
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นสุดทา้ย โดยนักเรียนจะประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
ในด้านกระบวนการปฏิบัติและผลงานของกลุ่ม ซ่ึงนักเรียนตอ้งปรับปรุงกระบวนการออกแบบ 
ขั้นตอนการปฏิบติัจนถึงผลงานของกลุ่ม แลว้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงอาจเกิดปัญหาใหม่ 
หรือ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้
ของนกัการศึกษาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้เป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ โดยขั้ นตอนของการจัดการเรียนรู้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตั้งค  าถาม การคิดหาค าตอบ การแสดงความคิดเห็น และการ
คน้ควา้หาความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะน าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2549: 10-11) และ พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2551: 
102-105) ที่มีความสอดคลอ้งกนัมาเป็นขั้นตอนในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
น าเขา้สู่บทเรียน จุดประสงคท์ี่ส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ท าใหผู้เ้รียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเขา้
สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่าก าลงั
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จะเกิดขึ้น ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะ และเร่ิมคิด
เช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะกับประสบการณ์เดิมบทบาทของครูจะตอ้ง
กระตุ้นให้ผู ้เรียนสนใจ ใจจดจ่อกับการเรียนการสอน โดยการตั้ งค  าถาม ก าหนดปัญหา สร้าง
เหตุการณ์ที่ขดัแยง้ และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ซ่ึงเป็น 2-3 วธีิที่จะดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลส าเร็จของการจดักิจกรรมสร้างความสนใจ คือ ท าให้ผูเ้รียนสงสัย 
อยากรู้อยากเห็น และตอ้งการศึกษาความรู้อยา่งลึกซ้ึง 
 2. การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ท  าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์
ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้เวลาและโอกาส
แก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและคน้หาส่ิงที่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนแต่ละคน หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดรวบ
ยอด กระบวนการ และทกัษะในระหวา่งที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมส ารวจและคน้หา เป็นโอกาสที่ผูเ้รียนจะ
ไดต้รวจสอบหรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนที่ยงัไม่ถูกตอ้งและยงัไม่สมบูรณ์ โดย
การใหผู้เ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดของผูเ้รียน ครูควรระลึกอยูเ่สมอเก่ียวกบั
ความรู้เดิมของผูเ้รียนจะช่วยครูในการวางแผนการสอนคร้ังต่อไป และจ าแนกแยกแยะจดักลุ่มความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที่ผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการท ากิจกรรม ผูเ้รียน
ควรจะสามารถเช่ือมโยงการสงัเกต การจ าแนกตวัแปร และค าถามเก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นได ้
 3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ขั้ นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผู ้เ รียนได้พัฒนา
ความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอด ที่ไดจ้ากการส ารวจและคน้หา ครูควรให้โอกาสแก่
ผูเ้รียนได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้น
ตอ้งการให้ผูเ้รียนได้ใชข้อ้สรุปร่วมกนัในการเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมน้ีครูควร
ช้ีแนะผูเ้รียนเก่ียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตามครูควรระลึกอยูเ่สมอว่า
กิจกรรมเหล่าน้ียงัคงเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นัน่คือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายดว้ย
ตวัผูเ้รียนเอง บทบาทของครูเพยีงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสอยา่งเต็มที่ในการ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหช้ดัเจน ในที่สุดผูเ้รียนควรจะอธิบายความคิดรวบยอด
ไดอ้ยา่งเขา้ใจโดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและส่ิงที่เรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
 4. การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้ยืนยนัและขยายหรือ
เพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น และยงัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะและปฏิบตัิตามที่ผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีที่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงัสับสนอยู่ หรือ
อาจจะเขา้ใจเฉพาะขอ้สรุปที่ไดจ้ากการปฏิบติัการส ารวจและคน้หาเท่านั้น ควรให้ประสบการณ์ใหม่ 
ผูเ้รียนจะได้พฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น ผูเ้รียนจะ
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ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่ิงที่เขาสนใจ และได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ช านาญมากขึ้น 
เป้าหมายที่ส าคญัของขั้นน้ี คือ ครูควรช้ีแนะใหผู้เ้รียนไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั จะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะมากขึ้น 
 5. การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการอธิบาย
ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอน ในขั้นน้ีรูปแบบของการสอน ครูจะตอ้ง
กระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงัเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย 
 
บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอบทบาทครูและนักเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ ไวด้งัน้ี 
 บทบาทของครู 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549: 11-15) กล่าวว่าการน าการ
จดัการเรียนรู้รูปแบบน้ีไปใช ้ส่ิงที่ครูควรระลึกอยูเ่สมอในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
น้ี คือ การจดัเตรียมกิจกรรม ครูควรเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
เม่ือครูเตรียมกิจกรรมแล้ว ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนวา่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีหรือไม่จากตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 7 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  
 

ขั้นตอนการจัด 
การเรียนการสอน 

ส่ิงที่ครูควรท า 

สอดคล้องกับ 5E ไม่สอดคล้องกับ 5E 

1. การสร้าง 
ความสนใจ 
(Engagement) 

- สร้างความสนใจ 
- สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
- ตั้งค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
- ดึงเอาค  าตอบที่ยงัไม่ครอบคลุมส่ิง
ที่นักเรียนรู้ หรือความคิดเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอด หรือเน้ือหาสาระ 

- อธิบายความคิดรวบยอด 
- ใหค้  าจ  ากดัความและค าตอบ 
- สรุปประเด็นให ้
- จดัค  าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
- บรรยาย 
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ตารางที่ 7 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัด 
การเรียนการสอน 

ส่ิงที่ครูควรท า 

สอดคล้องกับ 5E ไม่สอดคล้องกับ 5E 

2. การส ารวจ 
และค้นหา 
(Exploration) 

- ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน
ในการส ารวจตรวจสอบ 
- สั ง เกตและฟังการโต้ตอบกัน
ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 
- ซักถามเพื่อน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบของนกัเรียน 
- ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสัย
ตลอดจนปัญหาต่างๆ 
- ท  าหนา้ที่ใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

- เตรียมค าตอบไวใ้ห ้
- บอกหรืออธิบายวธีิการแกปั้ญหา 
- จดัค  าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
- บอกนกัเรียนเม่ือท าไม่ถูก 
- ให้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที่ใช้ในการ
แกปั้ญหา 
- น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 

3. การอธิบาย 
(Explanation)  

- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ยน อ ธิ บ า ย
ความคิดรวบยอดหรือแนวคิด หรือ
ใหค้  าจ  ากดัความ 
- ให้นักเ รียนแสดงหลักฐาน ให้
เหตุผล และอธิบายใหก้ระจ่าง 
- ให้นักเ รียนอธิบาย และ ช้ีบอก
ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ 
- ให้นักเรียนใช้ประสบการณ์เดิม
ของตนเป็นพื้นฐานในการอธิบาย
ความคิดรวบยอด 

- ยอมรับค าอธิบายโดยไม่มีหลักฐาน
หรือใหเ้หตุผลประกอบ 
- ไม่สนใจค าอธิบายของนกัเรียน 
- แนะน านักเรียนโดยปราศจากการ
เช่ือมโยงแนวคิด หรือความคิดรวบยอด
หรือทกัษะ 
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ตารางที่ 7 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการจัด 
การเรียนการสอน 

ส่ิงที่ครูควรท า 

สอดคล้องกับ 5E ไม่สอดคล้องกับ 5E 

4. การขยายความรู้ 
(Elaboration) 

- คาดหวงัให้นักเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพและส่ิงที่ไดเ้รียนรู้มาแลว้ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนน าส่ิงที่นักเรียน
ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยาย
ความรู้และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ 
- ใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งหลากหลาย 
- ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มูลที่มีอยูพ่ร้อม
ทั้ งแสดงหลักฐาน และถามค าถาม
นกัเรียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง หรือได้
แนวคิดอะไร 

- ใหค้  าตอบที่ชดัเจน 
- บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
- ใชเ้วลามากในการบรรยาย 
- น านกัเรียนแกปั้ญหาทีชะขั้นตอน 
- อธิบายวธีิการแกปั้ญหา 

5. การประเมินผล 
(Evaluation) (ต่อ) 

- สังเกตนักเรียนในการน าความคิด
ร ว บ ย อ ด แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ ห ม่ ไ ป
ประยกุตใ์ช ้
- ประ เมินความ รู้และทักษะของ
นกัเรียน 
- หาหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้
เปล่ียนความคิด หรือพฤติกรรม 
- ให้นักเรียนประเมินตนเองเก่ียวกับ
การเรียนรู้และทักษะกระบวนการ
กลุ่ม 
- ถามค าถามปลายเปิด เช่น ท าไม
นักเรียนจึงคิดเช่นนั้ น  มีหลักฐาน
อะไร นกัเรียนเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัส่ิง
นั้น และจะอธิบายส่ิงนั้นอยา่งไร 

- ท ด ส อ บ ค า นิ ย า ม ศั พ ท์ แ ล ะ
ขอ้เทจ็จริง 
- ให้แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ใหม่ 
- ท  าใหค้ลุมเครือ 
- ส่งเสริมการอภิปรายที่ไม่เช่ือมโยง
ความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 
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สราวฒิุ บุญยนื (2542: 49-50) ไดส้รุปถึงบทบาทของครูในรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิดและวธีิการเรียนการสอนแบบวงจรการเรียนรู้ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
 2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งอิสระและสรุปสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
 3. ชกัจูงและกระตุน้ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากที่สุด 
 4. กระตุน้ใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัเพือ่นนกัเรียนและปฏิสมัพนัธก์บัครู 
 5. กระตุ ้นให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้เหตุผลเชิง
วทิยาศาสตร์ในการคน้หาความรู้ 
 6. กระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปราย โต้แยง้ และแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียน
ดว้ยกนั 
 7. สนบัสนุนใหมี้การสะทอ้นความคิด วเิคราะห์ และวิจารณ์ความเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียน
ดว้ยกนั 
 8. คน้ควา้ความคิดของผูเ้รียนก่อนเสนอความคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งอธิบายหรือให้ความรู้
ต่างๆ หลงัจากที่นกัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
 9. จดัเตรียมอุปกรณ์ ขอ้มูล ความรู้ และส่ือต่างๆ ที่เหมาะสม 
 10. ท  าหน้าที่เป็นผูอ้  านวยความสะดวก ผูส้ังเกตและผูช่้วยนักเรียน โดยช่วยเหลือหรือให้
ค  าแนะน าเท่าที่จ  าเป็น เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินตามวฏัจกัรการเรียนรู้ ครูอาจใชก้าร
ซักถามหรือตอบค าถามนักเรียน ค  าถามที่ใชค้วรเป็นค าถามที่กระตุน้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
หรือการให้เหตุผล ซ่ึงท าให้ครูสามารถวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนมติของนักเรียนได ้
นอกจากน้ีครูควรให้เวลานักเรียนในการตอบค าถามพอสมควร ไม่ควรเร่งรัดหรือบอกว่าถูกหรือผิด
ทนัที 
 11. กระตุน้ให้นักเรียนบอกหรืออภิปรายเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจมโนมติด้วยค าพูดของ
นกัเรียนเอง เพือ่ตรวจสอบและช่วยแกไ้ขมโนมติที่คลาดเคล่ือนของนกัเรียน 
 12. มีบุคลิกภาพที่เป็นกนัเอง ยอมรับและสนบัสนุนความคิดของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียน
ในการตดัสินใจเก่ียวกับส่ิงต่างๆ รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่ดีที่นกัเรียนสามารถกลา้พดู กลา้ท า และกลา้แสดงออก ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการสอนโดย
ใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 
 13. ท  าการประเมินหลังการสอนทุกคร้ัง เพื่อน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 
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 ทิศนา แขมมณี (2551: 141) อธิบายบทบาทครูว่าเป็นผูก้ระตุ้นความคิดของนักเรียนให้
นักเรียนลงแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือสรุปด้วยตนเอง โดยที่ครูช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนในดา้นต่างๆ ให้แก่นักเรียน เป็นการจดัการเรียนการสอนที่กระตุน้
ใหน้กัเรียนเกิดความคิดวิเคราะห์ในเร่ืองที่เรียน สามารถตั้งค  าถามและสืบเสาะหาค าตอบดว้ยตนเอง
ได ้
 วิลคส์ (Wilks 1995: 32-33, อา้งถึงใน พรพฒัน์สัธนรักษาเวศ, 2553: 66-67) ได้กล่าวถึง
บทบาทครูไวด้งัน้ี 
 1. ครูจะตอ้งเขา้ใจเร่ืองที่ตนจะสอนเป็นอยา่งดี มีส่ือการสอนที่จะไปกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจ 
มีแบบฝึกหดั 
 2. ครูควรเตรียมค าถามเผื่อไวด้้วย ในกรณีที่นักเรียนได้ขอ้สรุปเร็ว ครูควรแทรกค าถามที่
เตรียมไว ้
 3. ครูใช้ค  าถามกระตุน้ให้นักเรียนได้พูดคุยกันในห้องเรียน โดยให้นักเรียนกบันักเรียนได้
พดูคุยกนัมากที่สุด 
 4. ครูควรจดบนัทึกในระหวา่งการอภิปราย และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ 
 5. ครูใชค้  าถามหลากหลาย เพือ่ใหน้กัเรียนไดพ้ดูออกมา เช่น เวลานกัเรียนถาม ให้นักเรียนใช้
ชอล์กเขียนบนกระดานหรือเขียนลงแผ่นใส และถ้านักเรียนตอบก็ให้ตอบไปเลย ถ้านักเรียนตอบ
ไม่ไดค้รูอาจตอ้งช่วยเหลือ 
 6. ครูควรใชแ้หล่งขอ้มูลหลากหลายในการสอน เช่น หนงัสือพมิพ ์บทความ ภาพยนตร์ 
 7. ครูควบคุมดูแลไม่ให้นักเรียนอภิปรายนอกประเด็น เช่น เด็กคุยถึงเร่ืองอ่ืนที่ไม่ไดอ้ยูใ่น
ประเด็นสนทนา ใหพ้ยายามดึงเขา้มาในประเด็นที่อภิปรายกนั 
 8. ครูแสดงใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของเร่ืองที่เรียนอยูโ่ดยเน้นว่าเราจะเรียนเร่ืองอะไรให้
พดูค  านั้นบ่อยๆ เป็นการเนน้ย  ้าค  าส าคญั 
 9. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย ถา้สมาชิกในหอ้งมีมากเกินไปให้แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยๆ เช่น ให้
แต่ละกลุ่มท างานเก่ียวกบัประเด็นที่เราก าลงัจะน ามาพดูคุยกนั โดยการเขียนหรือแนะน าใหเ้ด็กออกมา
รายงานหรืออธิบาย โดยแต่ละกลุ่มท างานแตกต่างกันไป บางกลุ่มเขียน บางกลุ่มอ่าน ครูเดินดูให้
ทัว่ถึง กลุ่มนกัเรียนที่ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อนๆ อาจจะเป็นผูฟั้งที่ไม่ดี หรือกลุ่มที่พูดรายงานไม่เก่งจะ
เป็นผูฟั้งที่ดีได ้
 10. ครูต้องอดทนรอค าตอบของนักเรียน ครูตอ้งรอค าตอบจากเด็กที่อาจจะคิดช้าเพราะ
นกัเรียนที่ตอบชา้อาจจะมีค  าตอบดีๆ ก็ได ้
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บทบาทของนักเรียน 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2549: 11-15) กล่าวถึงนักเรียนในการ

ปฏิบติักิจกรรมแต่ละขั้นตอน หรือส่ิงที่ควรท าที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีจากตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 8 บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ส่ิงที่นักเรียนควรท า 

สอดคล้องกับ 5E ไม่สอดคล้องกับ 5E 

1. การสร้างความสนใจ 
(Engagement) 

- ถามค าถาม เช่น ท าไมส่ิงน้ีจึง
เกิดขึ้ นฉันได้เ รียนรู้อะไรบ้าง
เก่ียวกบัส่ิงน้ี 
- แสดงความสนใจ 

- ถามหาค าตอบที่ถูก 
- ตอบเฉพาะค าตอบที่ถูก 
- ยื น ย ั น ค า ต อ บ ห รื อ
ค าอธิบาย 
- คน้หาวธีิการแกปั้ญหาเพียง
วธีิเดียว 

2. การส ารวจและค้นหา 
(Exploration) 

- คิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นขอบเขต
ของกิจกรรม 
- ทดสอบการคาดคะ เนและ
สมมติฐาน 
- คาดคะเนและตั้ งสมมติฐาน
ใหม่ 
- พยายามหาทางเลือกในการ
แกปั้ญหาและอภิปรายทางเลือก
เหล่านั้นกบัคนอ่ืนๆ 
- บันทึ ก ก า รสั ง เ กต และ ให้
ขอ้คิดเห็น 
- ลงขอ้สรุป 

- ให้คนอ่ืนคิดและส ารวจ
ตรวจสอบ 
- ท  างานเพียงล าพังโดยมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นนอ้ยมาก 
- ปฏิบัติอย่างสับสนไม่ มี
เป้าหมายที่ชดัเจน 
- เม่ือแกปั้ญหาไดแ้ลว้ก็ไม่
คิดต่อ 
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ตารางที่ 8 บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ส่ิงที่นักเรียนควรท า 

สอดคล้องกับ 5E ไม่สอดคล้องกับ 5E 

3. การอธิบาย 
(Explanation) 

- อ ธิบ า ยก า รแก้ ปัญหาห รือ
ค าตอบที่เป็นไปได ้
- ฟังค  าอธิบายของคนอ่ืนอย่าง
คิดวเิคราะห์ 
- ถามค าถามเก่ียวกับส่ิงที่คนอ่ืน
ไดอ้ธิบาย 
- ฟังและพยายามท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัส่ิงที่ครูอธิบาย 
- อ้าง อิง กิจกรรมที่ ได้ปฏิบัติ
มาแลว้ 
- ใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
การสงัเกตประกอบค าอธิบาย 

- อ ธิ บ า ย โ ด ย ไ ม่ มี ก า ร
เช่ือมโยงกับประสบการณ์
เดิม 
- ย ก ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ไม่เก่ียวขอ้ง
กนั 
- ยอม รับค าอ ธิบายโดย
ไม่ใหเ้หตุผล 
- ไม่สนใจค าอธิบายของคน
อ่ืน ซ่ึ ง มี เหตุ ผลพอที่ จ ะ
เช่ือถือได ้

4. การขยายความรู้ 
(Elaboration) 

- น าการ ช้ีบอกส่วนประกอบ
ต่างๆ ในแผนภาพ ค  าจ  ากดัความ 
ค  า อ ธิ บ า ย  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ไ ป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ที่
คลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 
- ใชข้อ้มูลเดิมในการถามค าถาม
ก าหนด จุ ดประสงค์ ใน ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า  ตั ด สิ น ใ จ  แ ล ะ
ออกแบบการทดลอง 
- ลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
จากหลกัฐานที่ปรากฏ 
- บนัทึกการสงัเกตและอธิบาย 
- ตรวจสอบความเขา้ใจกบั
เพือ่นๆ 

- ปฏิบติัโดยไม่มีเป้าหมาย
ชดัเจน 
- ไ ม่ ส น ใ จ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัฐานที่มีอยู ่
- อธิบายเหมือนกบัที่ครู
จดัเตรียมไวห้รือก าหนดไว ้
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ตารางที่ 8 บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ส่ิงที่นักเรียนควรท า 

สอดคล้องกับ 5E ไม่สอดคล้องกับ 5E 

5. การประเมินผล  
(Evaluation) 

- ตอบค าถามปลายเปิด โดยใช้
ก า ร สั ง เ ก ต  ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ
ค าอธิบายที่ยอมรับมาแลว้ 
- แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับความคิดรวบยอดหรือ
ทกัษะ 
- ประเมินความก้าวหน้าหรือ
ความรู้ดว้ยตนเอง 

- ลงข้อสรุปโดยปราศจาก
หลักฐานหรือค าอ ธิบายที่
เป็นที่ยอมรับมาแลว้ 
- ตอบเพยีงว่าถูกหรือผิดและ
อธิบายให้ค  าจ  ากดัความโดย
ใชค้วามจ า 
- ไ ม่สามารถอ ธิบาย เพื่ อ
แสดงความเขา้ใจดว้ยค าพดู 

  
สราวุฒิ บุญยนื (2542: 49-50) ได้สรุปถึงบทบาทของนักเรียนในรูปแบบการจดัการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
 1. ลงมือปฏิบตัิเพือ่ศึกษาและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยศึกษา คิดวเิคราะห์วจิารณ์ จดักระท า
วสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลต่างๆ ที่ครูจดัเตรียมให้ ก าหนดวิธีการศึกษา ออกแบบการทดสอบ ท าการ
ทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ 
 2. มีความตั้งใจและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยกลา้คิด กลา้ท า และกลา้
แสดงออก 
 3. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อนนักเรียน โดยเฉพาะ
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 4. เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของเพือ่นนกัเรียนดว้ยกนั 
 5. ยอมรับฟังหรือตดัสินเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ อยา่งมีเหตุผล 
 6. ซกัถามเม่ือเกิดปัญหาที่สงสยั ตลอดจนศึกษาคน้ควา้ความรู้เพิม่เติมอยูเ่สมอ 
 7. ประเมินและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

วลิคส์ (Wilks 1995: 11, อา้งถึงใน พรพฒัน์สธันรักษาเวศ, 2553: 68) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ
นกัเรียนในการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว ้4 ประการ ดงัน้ี 

1. สามารถคิดและพดูไดต้รงประเด็น 
2. สามารถใชค้  าพดูที่เหมาะสม 
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3. สามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่อภิปราย 
4. สามารถฟังดว้ยความอดทนและมีสมาธิในการฟัง 

  
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า บทบาทของครูและ

นักเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ พบว่าครูมีหน้าที่ในการจดัเตรียม
ขอ้มูล กระตุน้ และอ านวยความสะดวก ช้ีแนวทางให้แก่นักเรียน ส่วนนักเรียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติั
ในการแสวงหาความรู้ พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และสรุปเป็นความรู้
ดว้ยตนเอง การจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้น้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นว่า 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร และผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งไร ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ีจึงเป็นทั้ง
รูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครู 
 
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
 นักการศึกษาและนักวิจยัทางการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์หรือขอ้ดีของการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
 ศิริพร หงส์พนัธุ์ (2542: 44) กล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่าท า
ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกฝนตนเองใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 
 1. เป็นคนช่างคิด ช่างสงัเกต และวเิคราะห์วจิารณ์ 
 2. รู้จกัคิดหาเหตุผลเพือ่ตอบปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
 3. มีทกัษะต่างๆ ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
 4. มีทศันะคติดา้นวทิยาศาสตร์ 
 5. มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
 6. รู้จกัสืบเสาะหาความรู้ใหม่ 
 7. ท  าใหบ้รรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปอยา่งต่ืนเตน้ สนุกสนานเร้าใจ ท าให้นักเรียนสนใจการ
เรียน สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยา คือ เม่ือนักเรียนสามารถคา้หาความรู้ดว้ยตนเอง จะท าให้เกิดความ
พอใจในการเรียน ประทบัใจและจดจ าความรู้ไดน้าน ดีกวา่การท่องจ า 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2550: 77) กล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ 
 1. นกัเรียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
 2. ค  าตอบที่ไดม้าจากการสืบเสาะและสรุปดว้ยตวัของนักเรียนเอง จึงจ าไดน้านเพราะจ าดว้ย
ความเขา้ใจ 
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 3. เป็นการกระตุน้ความคิดแบบสร้างสรรคแ์ละคิดอย่างหลากหลายแนวทาง เป็นการเน้น
ทกัษะความคิดระดบัสูง (คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า) 
 4. มีการบูรณาการทกัษะการคิดทั้งความรู้หรือขอ้มูลที่นักเรียนจะตอ้งจดัการกบัขอ้มูล และ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิต่างๆ เช่น ใชแ้ผนที่ กราฟ และแผนภูมิประเภทต่างๆ เป็นตน้ 
 บรูเนอร์ (Bruner, 1968: 159) มีความเห็นว่า การเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่นกัเรียนคน้พบดว้ยตนเอง ซ่ึงท าใหเ้กิดประโยชน์ 4 ประการ คือ  
 1. การคน้พบดว้ยตนเอง จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า เพราะเม่ือ
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือการคน้พบปัญหาดว้ยตนเองแลว้จะท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บ
รางวลัจากผลการท างานของตนเอง ส่วนนกัเรียนที่เรียนดว้ยการท่องจ านั้นจะมีแรงจูงใจภายนอก คือ
คะแนนเป็นรางวลั หรือการลงโทษ ถา้เม่ือใดไม่มีแรงจูงใจภายนอกมาบงัคบัแลว้นักเรียนจะไม่สนใจ
ที่จะเรียนรู้ 
 2. การเรียนการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้ปัญญาของนักเรียน
ฉลาดยิ่งขึ้ น ท  าให้นักเรียนเป็นนักสร้างสรรค์ เป็นผูท้ี่สามารถจัดระเบียบส่ิงที่พบเห็นได้อย่าง
เหมาะสม การฝึกหัดให้คน้พบด้วยตนเองอยูเ่สมอ จะช่วยให้นักเรียนสามารถรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาไดดี้ขึ้น 
 3. การเรียนรู้โดยวิธีน้ีเป็นการฝึกฝนให้เกิดเทคนิคในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง และ
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. การเรียนดว้ยวธีิน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนจดจ าความรู้ไดดี้กวา่การเรียนดว้ยวิธีอ่ืน 
 คลาค (Clark, 1973: 64) มีความเห็นว่าการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เหมาะที่จะน ามาใชใ้นวชิาสงัคมศึกษา เน่ืองจาก  
 1. ช่วยให้นักเรียนสร้างความเขา้ใจได้ลึกซ้ึง เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจนมั่นคง และมี
ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั เป็นการพฒันาบุคลิกภาพ ค่านิยม และทศันคติ 
 2. ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะทางปัญญาและการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 3. มีอ านาจการจูงใจสูง 
 สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2545: 200) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
 1. เป็นการสอนที่ช่วยพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยการตั้งค  าถาม เช่น เป็นค าถามง่าย
ไดจ้ากการสงัเกต เป็นค าถามที่คิดวเิคราะห์ ใชเ้หตุผลในการอธิบาย เป็นค าถามที่ท  าใหเ้กิดการบูรณา
การจากความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ 
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 2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยเป็นผูค้ิดและตอบค าถาม
หรือฝึกตั้งค  าถามในกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหา 
 4. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เน่ืองจากผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตั้งค  าถามและถือวา่
ค  าถามของผูเ้รียนมีคุณค่า 
 5. ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจที่ไดค้น้พบค าตอบดว้ยตวัเอง 
 6. ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
 จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านสามารถสรุปประโยชน์ของการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ดงักล่าว ได ้ดงัน้ี 

1. เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
2. เนน้กระบวนการทางปัญญา และทกัษะคิดระดบัสูงของผูเ้รียน 

 3. เป็นการบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  
 4. ผูเ้รียนเรียนรู้และจดจ าไดดี้กวา่การเรียนดว้ยวธีิอ่ืน 
 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 

ความหมายของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 การศึกษาความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนักการศึกษาหลายท่านใชค้  าว่า
คิดวิเคราะห์ แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอใชค้  าว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ตรงตาม
สมรรถนะส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยมีนักการศึกษา
ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี 

บุญชม ศรีสะอาด (2541: 24) ให้นิยามว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดแยกแยะหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุผล และระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ หรือส่ิงต่างๆ อนัจะช่วยให้เห็นถึงความ
เก่ียวพนั ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบหรือส่ิงต่างๆเหล่านั้น 

อรพรรณ พรสีมา (2543: 24) ใหค้วามหมายวา่ การคิดวเิคราะห์ เป็นทกัษะการคิดระดบักลาง
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อจากทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานมีการพฒันาแง่มุมของขอ้มูลโดยรอบดา้น
เพือ่หาเหตุผลและความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ทิศนา แขมมณี (2545: 41) ได้ให้ความหมายของค าว่า คิดวิเคราะห์ คือ การคิดที่ตอ้งใช้
ค  าตอบแยกแยะขอ้มูลและหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหน่ึงคือการเรียนรู้ใน
ระดบัที่ผูเ้รียนสามารถจบัไดว้า่อะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจที่อยูเ่บื้องหลงัปรากฏการณ์หน่ึง 
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เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546: 25) ให้ความหมายความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการสืบคน้ขอ้เท็จจริงเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบับางส่ิง
บางอยา่ง โดยการตีความ การจ าแนกแยกแยะ และการท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของส่ิงนั้นและ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สัมพนัธ์กัน รวมทั้งเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลและผลที่ไม่ขดัแยง้กัน
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้นดว้ยเหตุผลที่หนักแน่นน่าเช่ือถือ ท าให้เราไดข้อ้เท็จจริงที่เป็นพื้นฐาน
ในการตดัสินใจแกปั้ญหา ประเมินและตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สุวิทย ์มูลค า (2547: 9) ให้ความหมายและองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ 
เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อคน้หา
สภาพความเป็นจริง หรือส่ิงส าคญัที่ก  าหนดให ้

บลูม (Bloom 1956, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 41-44) กล่าวว่า การคิด
วเิคราะห์เป็นการคิดแยกแยะเพือ่หาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเน้ือหาต่างๆ วา่ประกอบดว้ย
อะไรบา้ง มีความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที่เป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการอะไร  
 กู๊ด (Good, 1973: 680) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดอยา่งรอบรอบเก่ียวกบัหลกัการ
ประเมินและมีหลักฐานอา้งอิง เพื่อหาขอ้สรุปที่น่าจะเป็นไปได้ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่
เก่ียวขอ้งทั้งหมดและใชก้ระบวนการทางตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุผล 

จากความหมายของความสามารถในการคิดวเิคราะห์ดงักล่าว สรุปไดว้า่ ความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ คือ ทกัษะในการพจิารณาจ าแนกแยกแยะความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆที่เช่ือมโยง
กนั เพือ่หาขอ้สรุปหรือค าตอบที่สมเหตุสมผล โดยอาศยัหลกัเกณฑห์รือเหตุผล แลว้สรุปหรือพิจารณา
ตดัสิน 
 
องค์ประกอบของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546: 26-30) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการตีความ  การตีความ หมายถึง การพยายามท าความเขา้ใจ และให้
เหตุผลแก่ส่ิงที่เราตอ้งการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น เป็นการ
สร้างความเขา้ใจต่อส่ิงที่ตอ้งการวเิคราะห์ โดยเกณฑท์ี่แต่ละคนใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสินใจยอ่ม
แตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามารถในการเช่ือมโยง
เหตุผล 
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 2. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองที่จะวเิคราะห์ การคิดวิเคราะห์ไดดี้นั้น ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
พื้นฐานของเร่ืองนั้น เพราะความรู้จะช่วยก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง และจ าแนกไดว้่า
เร่ืองนั้นเก่ียวขอ้งกบัอะไร มีองคป์ระกอบยอ่ยๆ อะไรบา้ง มีก่ีหมวดหมู่ จดัล าดบัความส าคญัอยา่งไร 
และรู้วา่อะไรเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดอะไร การวเิคราะห์จะไม่สมเหตุสมผล หากไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองนั้น 
 3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม  นักคิดเชิงวิเคราะห์ตอ้งมีองคป์ระกอบ ทั้ง 3 น้ี
ร่วมกัน คือ ตอ้งเป็นคนที่ช่างสังเกต สามารถคน้พบความผิดปกติท่ามกลางส่ิงที่ดูอยา่งผิวเผินแล้ว
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอ้งเป็นคนที่ช่างสงสัย เม่ือเห็นความผิดปกติไม่ละเลยไป แต่หยดุพิจารณา 
ขบคิดไตร่ตรอง และตอ้งเป็นคนช่างถาม ชอบตั้งค  าถามกบัตวัเองและคนรอบขา้ง เก่ียวกบัส่ิงที่เกิดขึ้น 
เพือ่น าไปสู่การคิดอยา่งต่อเน่ืองกบัเร่ืองนั้น การตั้งค  าถามจะน าไปสู่การสืบคน้ความจริงและเกิดความ
ชัดเจนในประเด็นที่ตอ้งการวิเคราะห์ ส าหรับขอบเขตของค าถามที่เก่ียวขอ้งกับการคิดวิเคราะห์
จะตอ้งยดึหลกัการตั้งค  าถามโดยใชห้ลกั 5 W 1 H คือ ใคร(Who) ท  าอะไร (What) ที่ไหน (Where) 
เม่ือไร (When) เพราะเหตุใด (Why) อย่างไร (How)ค  าถามเหล่าน้ีอาจไม่จ าเป็นตอ้งใชทุ้กขอ้ เพราะ
การตั้งค  าถามมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหเ้กิดความชดัเจน ครอบคุลม และตรงประเด็นที่ตอ้งการสืบคน้ 
 4. ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เป็นการพิจารณาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งรายละเอียด เพื่อหามิติหรือแง่มุม หรือบอกความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงทั้งสองในแต่ละมิติ นัก
คิดเชิงวเิคราะห์จะตอ้งมีความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล สามารถคน้หาค าตอบไดว้่า
อะไรเป็นสาเหตุใหเ้กิดส่ิงน้ี เร่ืองนัน่เช่ือมโยงกบัเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร เร่ืองน้ีมีใครเก่ียวขอ้งบา้ง เก่ียวขอ้ง
กนัอยา่งไร เม่ือเกิดเร่ืองน้ีจะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ี องคป์ระกอบ
ใดบ้างที่น าไปสู่ส่ิงนั้น วิธีการ ขั้นตอนการท าให้เกิดส่ิงน้ี ส่ิงน้ีประกอบด้วยอะไรบ้าง แนวทาง
แกปั้ญหามีอะไรบา้ง และถา้ท าเช่นน้ีจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  
 ชาตรี ส าราญ (2545: 40) กล่าวไวว้่านักคิดวิเคราะห์จ าเป็นจะตอ้งมีพื้นฐานที่หนักแน่น
ทางดา้นการเป็นนักสังเกต เพื่อที่จะคน้หาขอ้มูลจากที่สงสัย ขอ้มูลจากที่จะคน้หาไดน้ั้นตอ้งสังเกต
แล้วใชเ้หตุผลตีความ หาขอ้สรุปให้กบัขอ้เท็จจริงที่ได้รับมา รวมทั้งตอ้งสามารถตั้งค  าถาม สังเกต 
สืบคน้ขอ้มูล และสามารถหาความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงอยา่งมีตรรกะที่ดีได ้ 
 สุวทิย ์มูลค า (2547: 16-17) กล่าววา่ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์มีองคป์ระกอบที่ส าคญั 
3 ประการ ดงัน้ี 
 1. ส่ิงที่ก  าหนดให้ เป็นส่ิงส าเร็จรูปที่ก  าหนดให้วิเคราะห์ ได้แก่ ส่ิงของ วตัถุ เร่ืองราว 
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
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 2. หลักการหรือกฎเกณฑ ์เป็นขอ้ก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของส่ิงที่ก  าหนดให ้
เช่น เกณฑ์ในการจ าแนกส่ิงที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะ
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ที่มีความคลา้ยคลึงกนัหรือขดัแยง้กนั เป็น
ตน้ 
 3. การคน้หาความจริงหรือความส าคญั เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของส่ิงที่ก  าหนดให้
ตามหลกัเกณฑ ์แลว้ท าการรวบรวมประเด็นที่ส าคญัเพือ่หาขอ้สรุป  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ย  
 1. การตีความ ความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงที่ตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อแปรความของส่ิงนั้น
ขึ้นอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม 
 2. การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองที่จะวเิคราะห์ 
 3. การช่างสงัเกต สงสยั ช่างถาม ขอบเขตของค าถามที่เก่ียวกบัการคิดเชิงวิเคราะห์จะยดึหลกั 
5 W 1 H ประกอบดว้ย Who (ใคร) What (ท  าอะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) 
How  (อยา่งไร) 
 4. การหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล คน้หาค าตอบไดว้า่อะไรเป็นสาเหตุใหเ้ร่ืองนั้นเช่ือมโยงกบั
ส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร เร่ืองน้ีใครเก่ียวขอ้ง เม่ือเกิดเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอยา่งไร มีองคป์ระกอบอะไรบา้งที่
น าไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการขั้นตอนของการท าให้เกิดส่ิงน้ีอยา่งไร มีแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งไรบา้ง ถา้ท า
เช่นน้ีจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 จากองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ มีองคป์ระกอบที่ส าคญั 4 ประการ คือ  
 1. การตีความ หรือการท าความเขา้ใจส่ิงที่ตอ้งการวเิคราะห์ 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหรือขอ้มูลที่ตอ้งการวเิคราะห์ 
 3. ช่างสงสยั ช่างสงัเกต และช่างถาม เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในประเด็นที่ตอ้งการวเิคราะห์ 
 4. การหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลของการเช่ือมโยงกนัในส่ิงที่ตอ้งการวเิคราะห์ 
 
ลักษณะของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี 
 การคิดวเิคราะห์ตามแนวของบลูม (Bloom 1956, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ
,2539: 41-44) กล่าววา่ การคิดวเิคราะห์เป็นการคิดแยกแยะเพือ่หาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์ เร่ืองราว 
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หรือเน้ือหาต่างๆ วา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง มีความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที่
เป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการอะไร การวเิคราะห์แบ่งแยกยอ่ยเป็น 3 อยา่ง ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ความส าคญั หมายถึง การแยกแยะส่ิงที่ก  าหนดมาใหว้า่อะไรส าคญัหรือจ าเป็น 
หรือมีบทบาทมากที่สุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ ์หมายถึง การคน้หาวา่ความสมัพนัธย์อ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์นั้นเก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร 
 3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การคน้หาโครงสร้างของระบบและส่ิงของ เร่ืองราวและการ
กระท าต่างๆ วา่ส่ิงเหล่านั้นรวมกนัจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ดเ้น่ืองดว้ยอะไร โดยยดึอะไรเป็นหลกั
เป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไร หรือยดึคติใด 
 คลาร์ก (Clark 1970: 11-13 , อา้งอิงใน สมนึก ปฏิปทานนท์, 2542: 49) ไดแ้บ่งลกัษณะการ
คิดออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1.การคิดวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ ความสามารถในการสรุปและแยกแยะขอ้มูล 
 2.การคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ได้แก่ ความสามารถในการตรวจสอบว่าขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 3.การคิดวเิคราะห์หลกัการ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ไดว้า่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารถึงส่ิงใด 
 ลาวณัย ์วทิยาวฑุฒิกุล (2533: 33) กล่าวถึงลกัษณะของการคิดวเิคราะห์วา่ประกอบดว้ย 3 
ส่วน คือ 
 1. การคิดวเิคราะห์เน้ือหา ประกอบดว้ย 

1.1 ความสามารถในการจ าแนกและสรุปความรู้ 
1.2 ความสามารถในการบอกความหมายแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงและขอ้ 

สมมติฐานได ้
1.3 ความสามารถในการระบุขอ้มูลส าคญัได ้
1.4 ความสามารถอธิบายปัจจยัที่ท  าใหบุ้คคลและกลุ่มต่างๆมีความแตกต่างกนัได ้
1.5 ความสามารถสรุปขอ้ความได ้

 2. การคิดวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 
  2.1 ความสามารถเช่ือมโยงความคิดต่างๆ 
  2.2 ความสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้มูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ 
  2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของสมมติฐานที่อ่านพบได ้
  2.4 ความสามารถสรุปไดว้า่ขอ้ใดเป็นแนวคิดส าคญั 
  2.5 ความสามารถเช่ือมโยงเหตุผลในแต่ละสถานการณ์ได ้
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  2.6 ความสามารถวเิคราะห์ขอ้ความที่ขดัแยง้ที่ปรากฏในเน้ือเร่ืองได ้
 3. การคิดวเิคราะห์หลกัการ ประกอบดว้ย 
  3.1 ความสามารถวเิคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของขอ้มูลได ้
  3.2 ความสามารถวเิคราะห์วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 
  3.3 ความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นหลกัการได ้
  3.4 ความสามารถเรียนรู้เทคนิควธีิการที่ปรากฏในเน้ือเร่ืองได ้
  3.5 ความสามารถแยกความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงและอคติที่มีอยูไ่ด ้
 บุญชม ศรีสะอาด (2541: 22) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ว่าเป็นความสามารถใน
การแยกแยะเร่ืองราวใดๆออกเป็นส่วนยอ่ยๆ วา่ส่ิงนั้นประกอบกนัอยูเ่ช่นไรแต่ละอนัคืออะไร มีความ
เก่ียวพนักนัอยา่งไร อนัใดเป็นส าคญัมากนอ้ย ซ่ึงพฤติกรรมน้ีสามารถแยกออกเป็น 3 ขอ้ยอ่ย คือ 
 1.การวิเคราะห์ความส าคญั เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส าคญัของเร่ืองราว
หรือปรากฏการณ์นั้นๆ เรียกไดว้า่เป็นการแยกแยะหาหวัใจของเร่ือง 
 2.การวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ 
 3.การคิดวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัการของความสัมพนัธ์ของส่วน
ส าคญัในเร่ืองราวหรือปรากฏการณ์นั้นๆ วา่สมัพนัธก์นัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด  
 จากความหมายลกัษณะของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะพบว่าความคิดดงักล่าวเป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้ในการแยกแยะขอ้มูล เนน้การตีความขอ้มูลหลกัไปยงัองคป์ระกอบยอ่ยและการ
คน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มูลซ่ึงมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ความสัมพนัธ ์
และการวเิคราะห์หลกัการซ่ึงมีความส าคญัต่อการจดัการการเรียนรู้ 

 
การวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 บลูม (Bloom 1957, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 149-154) กล่าวว่า การ
วดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คือ การวดัความสามารถในการพิจารณาแยกแยะส่วนยอ่ยๆ ของ
เหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเน้ือเร่ืองต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือประสงคส่ิ์งใด และ
ส่วนยอ่ยๆ ที่ส าคญันั้น แต่ละเหตุการณ์เก่ียวพนักนัอยา่งไรบา้ง และเก่ียวพนักนัโดยอาศยัหลกัการใด 
จะเห็นไดว้่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะตอ้งมีเหตุผลมาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ การวิเคราะห์จึง
ตอ้งอาศยัพฤติกรรมดา้นความจ า ความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใช ้มาประกอบการพิจารณา การวดั
ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์แบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภท คือ  
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 1. วิเคราะห์ความส าคญั เป็นการวิเคราะห์มูลเหตุ ตน้ก าเนิด ผลลัพธ์ และความส าคญัของ
เร่ืองราวทั้งปวง เป็นการเปรียบเทียบว่าเหตุผลใดถูกตอ้งที่สุด ตวัอยา่งค  าถาม เช่น คณิตศาสตร์สาขา
ใดตอ้งใชเ้หตุผลมากที่สุด 
 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการคน้หาความส าคญัยอ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์นั้นต่างติดต่อเก่ียวพนักนัอย่างไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอย่างไร ตวัอย่างค  าถาม เช่น 
เพราะเหตุใดรุ้งจึงโคง้ตามแนวโคง้โลก 
 3. วเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถที่จะจบัเคา้เง่ือนของเร่ืองราวนั้น ว่ายดึถือหลกัการใด 
มีเทคนิคการเขียนอยา่งไรจึงชวนให้คนอ่านมีมโนภาพ หรือยดึหลกัปรัชญาใด อาศยัหลกัการใดเป็น
ส่ือสารสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ ตวัอยา่งค  าถาม เช่น การเกิดลมบกลมทะเลอาศยัหลกัการใด 
 มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 60) ไดแ้บ่งลกัษณะความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น 5 ดา้น 
ดงัน้ี 
 1. ดา้นการจ าแนก เป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะส่วนยอ่ยต่างๆ และเหตุการณ์ที่มี
ความเหมือนกนัและแตกต่างกนั ออกเป็นแต่ละส่วนใหเ้ขา้ใจง่ายอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ 
 2. ด้านการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัล าดับ ประเภท และกลุ่มที่มีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั  
 3. ดา้นการสรุป เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่
สู่การสรุปเป็นประเด็นต่างๆ อยา่งมีเหตุผล 
 4. ดา้นการประยกุต ์เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎี มาใชใ้นสถานการณ์
ใหม่ 
 5. ดา้นการคาดการณ์ เป็นความสามารถในการคาดเดาส่ิงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยใชค้วามรู้
และประสบการณ์จากสถานการณ์เดิม 
 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก โดยวดัความสามารถ
ดา้นการคิดวเิคราะห์ 3 ประเภท ตามแนวคิดของบลูม คือ  
 1. วิเคราะห์ความส าคญั เป็นการวิเคราะห์มูลเหตุ ตน้ก าเนิด ผลลัพธ์ และความส าคญัของ
เร่ืองราวทั้งปวง  
 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการคน้หาความส าคญัยอ่ยๆ ของเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์นั้นต่างติดต่อเก่ียวพนักนัอยา่งไร  
 3. วเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถที่จะจบัเคา้เง่ือนของเร่ืองราวนั้น วา่ยดึถือหลกัการใด  
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งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
งานวิจัยในประเทศ 

สุณี ศรีประภา (2547 , อา้งถึงใน สมบตัิ การจนารักพงค์, 2549: 99-107) ไดร่้วมท าวิจยัใน
โครงการครูเครือข่ายรับการขยายผลพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นการพฒันาทกัษะการคิด
ขั้นสูง ในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง กฎหมายในชีวิตประจ าวนัและสังคมไทย กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนชั้ น ม.4/2 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ านวน 30 คน 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 1)เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry 
Cycle) ในรายวชิาสงัคมศึกษา เร่ือง กฎหมายในชีวิตประจ าวนัและสังคมไทย 2)เพื่อวดัทกัษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง กฎหมายในชีวิตประจ าวนัและสังคมไทย 3)เพื่อวดั
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง 
กฎหมายในชีวิตประจ าวนัและสังคมไทย ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง เร่ือง 
กฎหมาย สงัคมไทย อยูใ่นระดบัดี และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
5E (Inquiry Cycle) รายวิชาสังคมศึกษา อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ผลที่เกิดกบันักเรียนในดา้นอ่ืนๆ 
พบว่า นักเรียนส่วนมากกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในขณะท างานกลุ่ม นกัเรียนปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพือ่นไดดี้และเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน นักเรียนสามารถ
สรุปเน้ือหาที่เรียนดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี และนกัเรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้โดยการคน้ควา้จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ มากขึ้น 
 อมรรัตน์ เจริญทิม (2547 , อา้งถึงใน สมบตัิ การจนารักพงค์, 2549: 122-131) ไดร่้วมท าวิจยั
ในโครงการครูเครือข่ายรับการขยายผลพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นการพฒันาทกัษะการ
คิดขั้นสูง ในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาไทย , รัฐและระบอบการเมืองการปกครองที่ส าคญั 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ  านวน 30 คน วตัถุประสงคก์ารวิจยั 1)เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 5E (Inquiry Cycle) ในรายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาไทย , รัฐและระบอบ
การเมืองการปกครองที่ส าคญั ที่พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง 2)เพื่อวดัทกัษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
ในรายวชิา ส 42101 สงัคมศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาไทย , รัฐและระบอบการเมืองการปกครองที่ส าคญั 3)
เพือ่วดัความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) ในรายวิชา ส 
42101 สังคมศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาไทย , รัฐและระบอบการเมืองการปกครองที่ส าคญั ผลการวิจยั
พบว่านักเรียนมีทกัษะการคิดขั้นสูง เร่ือง ภูมิปัญญาไทย , รัฐและระบอบการเมืองการปกครองที่
ส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E 
(Inquiry Cycle) รายวิชา ส42101 สังคมศึกษา อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ผลที่เกิดกบันักเรียนในดา้น
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อ่ืนๆ พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการท างานเป็นระบบมากขึ้น มีการคิดท างานเป็นกลุ่มอย่างมี
หลกัการในการท างาน และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที่พบ คือ นักเรียนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั มีความเอ้ือเฟ้ือและสามคัคีกนัมากขึ้น  
 สากิยา แกว้นิมิต (2548: 103 - 138) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัศาสตร์สุโขทยั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ
การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวตัิศาสตร์
สุโขทยั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจดัการเรียนรู้
แบบบรรยาย และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย เร่ือง ประวติัศาสตร์สุโขทยั กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุขนัธ์ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ผลการวิจยัพบว่า 1)ผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวติัศาสตร์สุโขทยั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัศาสตร์สุโขทยั สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 2)นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 1 เห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  
 ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553: 95 - 108) ไดศ้ึกษา เร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวติัศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
เปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร์และการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยม
บา้นบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ  านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .012)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .013)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E ในกลุ่มทดลองที่ 1 กบันกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
ในกลุ่มทดลองที่  2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4)ความสามารถในการคิดอย่างมี
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วจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .015)ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .016)ความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E ในกลุ่มทดลองที่ 1 กบันกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
ในกลุ่มทดลองที่ 2 แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ดารานี อุดชา (2554: 70) ไดท้  าวิจยั เร่ือง การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อยู่อย่างพอเพียง
รายวชิา เศรษฐกิจพอเพยีง โดยใชก้ารสอนแบบโครงงานร่วมกบัรูปแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) วตัถุประสงคก์ารวิจยั 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัรูปแบบ 
วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ือง อยูอ่ยา่งพอเพยีง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน 2/2  ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู จ  านวน  43 คน ผลการวิจยั 
พบว่า 1) นักเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบโครงงานร่วมกบัรูปแบบ     
วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน
แบบโครงงานร่วมกบัรูปแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ราตรี ประสาทเขตการ (2554: 63 - 66) ไดท้  าวิจยั เร่ือง ผลการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 
5Es ที่ เน้นพหุปัญญาที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคูหาสวรรค์ จงัหวดัก าแพงเพชร วตัถุประสงค์การวิจยั 1)เปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้
แบบ 5Es ที่เนน้พหุปัญญา 2)เปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 5Es ที่เน้นพหุปัญญา กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคูหาสวรรค ์จงัหวดัก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
จ  านวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1)ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบ 5Es ที่ เน้นพหุปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2)ความสามารถด้านการคิด
สงัเคราะห์ของนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5Es ที่เนน้พหุปัญญาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
 วิลเล่ียม (William 1981: 16505 – A , อา้งถึงใน อญัชรีกร นนทโคตร, 2549 : 86) ไดท้  าการ
วจิยัเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณระหวา่งการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิมที่ครูเป็นศูนยก์ลาง วิชาประวตัิศาสตร์อเมริกา 
กลุ่มทดลอง 41 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มควบคุม 43 คน ท าการจดัการเรียนรู้
เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองที่จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้สูงกวา่กลุ่มควบคุมที่จดัการเรียนรู้แบบเดิมที่ครูเป็นศูนยก์ลาง 
 อบัราฮมั และ เรนเนอร์ (Abraham and Renner, 1986: 121-143) ไดศ้ึกษาผลของการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ในวชิาเคมีระดบัมธัยมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่นักเรียนที่ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีดา้นเน้ือหาและ
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนตามแบบปกติ นอกจากน้ีการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ลิซา (Lisa, 1998: 171-192) ไดศ้ึกษาพฒันาการดา้นมโนมติและความคงทนในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียน เกรด 6 
จ  านวน 48 คน ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ มี
พฒันาการดา้นมโนมติและความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนตามแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 โดยนกัเรียนจะพฒันามโนมติไปตามล าดบัขั้นของวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ในแต่ละขั้นตอน 

ออวกิ (Orvik, 2003: Abstract) ไดศึ้กษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบันักศึกษาสาขา
วทิยาศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้กลุ่มทดลองไดรั้บ
การสอนสืบเสาะหาความรู้ ให้ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ ความส าคญัในการ
สืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ และกระบวนการที่นกัวทิยาศาสตร์น าไปใชใ้นการท างาน ผลการวิจยัพบว่า 
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักศึกษาใหม่สาขาวิทยาศาสตร์มีความเขา้ใจในธรรมชาติของ
วชิาวทิยาศาสตร์มากขึ้น 
 
 จากการศึกษางานวจิยัทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ แสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้นั้น สามารถ
น าไปใชเ้พือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน เช่น การ
คิดวเิคราะห์ การคิดวจิารณญาณ ท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะและกระบวนการในการแสวงหาความรู้และ
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สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งนักเรียนมีความพึง
พอใจในการจดัการเรียนรู้อีกด้วย ผูว้ิจยัจึงสนใจน าวิธีการของการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ มาใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง
ภยัพบิติัทางธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 

งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
งานวิจัยในประเทศ 
 ภทัราภรณ์ พิทกัษธ์รรม (2543: 103 - 112) ไดศ้ึกษาวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใชกิ้จกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทศัน์
กับการสอนตามคู่มือครู ว ัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใชกิ้จกรรม
การสร้างแผนภูมิมโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มือครู และเพือ่ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสังคม
ศึกษา จากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทศัน์ กบัการสอน
ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน กลุ่มทดลองสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใชกิ้จกรรมการสร้าง
แผนภูมิมโนทศัน์และกลุ่มควบคุมสอนตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ส่วนเจคติต่อวชิาสงัคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 นัจภัค บูชาพิมพ์ (2551 : 101-102) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดั
ห้วยจระเขว้ิทยาคม ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วตัถุประสงคก์ารวิจยั ได้แก่ 1)
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 2)เปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3)เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตวัอยา่งคือ นักเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ 2 จ  านวน 40 คนผลการวิจยัพบว่า 1)ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยที่ผลการจดัการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการ
เรียนรู้ 2)ความสามารถดา้นคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบสืบ
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เสาะหาความรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยที่นกัเรียนมีความสามารถดา้นการ
คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ศิริลกัษณ์ ศรีรุ่งเรือง  (2552: 84-86) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
บางประการกบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 จุดมุ่งหมายของการวจิยัเพือ่ศึกษาความสมัพนัธแ์ละศึกษาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของ
ปัจจยัด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนกบัเพื่อ และความสามารถด้านเหตุผล ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ  านวน 291 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อ และความสามารถด้านเหตุผล กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าน ้ าหนักความส าคญัของ
ปัจจยัด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนกบัเพื่อ และความสามารถดา้นเหตุผลที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยรวมและรายดา้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 ณัฐชยา สีดาโคตร (2552: 88 – 92) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การสร้างแบบทดสอบวดัการคิด
วเิคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วดัการคิดวิเคราะห์และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ ส าหรับชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์ที่สร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน คือ วิเคราะห์ความส าคญั 
วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์และวเิคราะห์หลกัการ ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สังกดัเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ  านวน 3,872 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2551 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ  านวน 876 คน ผลการวจิยัพบวา่แบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์ที่สร้างขึ้น
มีจ านวน 47 ขอ้ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได ้นั่นคือ ความตรงเชิงโครงสร้างมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนระหว่างโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงได้ค่า GFI เท่ากบั 0.84 ค่า AGFI เท่ากบั 0.82 ค่า 
RMR เท่ากบั 0.06 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ที่ผูว้ิจยัสร้าง
ขึ้นกับแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดย พชัริน สุภารี เท่ากับ 0.66 ค่า
สมัประสิทธ์ิความเที่ยง ชนิดของความสอดคลอ้งภายในแบบทดสอบ เท่ากบั 0.81 ค่าความยากง่ายอยู่
ระหวา่ง 0.23 - 0.67 ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.21 – 0.55 
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 ศิริรุ่ง ดนตรี (2553: 113 – 117) ไดท้  าวิจยั เร่ือง การสร้างแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ หาคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์ และเพือ่สร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน คือ วิเคราะห์ความส าคญั วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ และวิเคราะห์หลกัการ ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ปี
การศึกษา 2552 สงักดัเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ  านวน 1,598 คน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 จ  านวน 584 คน ผลการวิจยัพบว่าแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น ม่
ความยากง่ายอยูใ่นช่วง 0.34 – 0.72 ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบอยูใ่นช่วง 0.2 – 0.76 ความตรงเชิง
โครงสร้างโดยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมีค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดล
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงได้ค่า GFI เท่ากับ 0.81 ค่า AGFI เท่ากับ 0.78 ค่า RMR เท่ากับ 0.06 ความ
ตรงตามสภาพเท่ากับ 0.62 ความเที่ยงเท่ากบั 0.86 และความคลาดเคล่ือนตามมาตรฐานการวดั มีค่า
เท่ากับ 3.05 ได้เกณฑ์ปกติระดับทอ้งถ่ินในรูปคะแนนทีปกติของแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 สงักดัเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 พชัรี อุปปะ (2555: 105 - 107) ไดท้  าวิจยั เร่ือง การสร้างแบบวดัความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อสร้าง หาคุณภาพ และสร้าง
เกณฑป์กติของแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 แบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยการวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ ์และการวิเคราะห์หลกัการ ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สังกดัเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 จ  านวน 10,053 คน กลุ่ม
ตวัอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 445 คน ผลการวิจยัพบว่า 1)การสร้างแบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ข้อสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 2)ผลการหาคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได ้นัน่คือ มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 อ  านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.42 – 0.84 ความยากมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.21– 0.80 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.90 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลการวจิยักบัขอ้มูล
เชิงประจกัษโ์ดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัพบว่าดชันีการวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มี
ค่าเท่ากบั 0.92 ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.87 ดชันีรากของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.046Chi-Squqreมีค่าเท่ากบั 570.83 ระดบัองศาอิสระ 
(df) มีค่าเท่ากับ 521 และ RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.006 และระดับนัยส าคญัทางสถิติ (p)มีค่าเท่ากับ 
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0.065473)ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น เม่ือน ามาเทียบกบัเกณฑป์กติที่ระบุไว ้พบว่าส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัพอใช ้
  
งานวิจัยต่างประเทศ 

บาสมาเจียน (Bassmajian, 1978: 210 –A) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัวุฒิภาวะตาม
ทฤษฎีของเพยีเจต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กบัความสามารถในการเรียนรู้
วชิาชีววทิยาและพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์กบักลุ่มนักเรียน 83 คนที่เรียน Biology 1 โดยใช้
แบบทดสอบวดัการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ของเบอร์น่ี (Burne) ปรากฏว่านักเรียนระดับที่คิด
ดว้ยนามธรรมมีผลสมัฤทธ์ิชีววทิยาสูงกวา่กลุ่มที่ยงัไม่ถึงระดบัการคิดนามธรรม 

ลมัพค์ิน (Lumpkin, 1991: 3694-A) ไดศ้ึกษาผลการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนในเน้ือหาวชิาสงัคมศึกษาของนักเรียนระดบั 5 และ 6 ผลการวิจยัพบว่า 
เม่ือไดส้อนทกัษะการคิดวเิคราะห์แลว้ นกัเรียนระดบั 5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความคงทนในเน้ือหาวชิาสงัคมศึกษาไม่แตกต่างกนั ส าหรับนกัเรียนระดบั 6 ที่เป็นกลุ่ม
ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาวชิาสงัคมศึกษาสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
  
 
 จากการศึกษางานวจิยัทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น  
แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของตนเองให้สูงขึ้นได ้
ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจดัการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้นั้ น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทักษะและ
กระบวนการในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยพฒันากระบวนการคิด
วเิคราะห์ของผูเ้รียน  เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูว้ิจยัจึงสนใจน าวิธีการของการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ มาใช้ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เร่ืองภยั
พบิติัทางธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจยัแบบจ าลองการ
ทดลอง (Pre – Experimental Designs) แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนเรียนและสอบหลงัเรียน (The One – 
Group Pretest – Posttest Designs) มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เพือ่ใหง้านวจิยัคร้ังน้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัได้
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัวธีิการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรที่ศึกษา 
เคร่ืองมือในการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
สถิติที่ใช ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน 
สมุทรปราการ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ  านวน 12 หอ้งเรียนรวม 500 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5/3 โรงเรียน
สมุทรปราการ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 1 ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 43 คน ซ่ึงไดจ้ากวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ตวัแปรตน้ (IndependentVariable) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
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 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
  2.2 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
  2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา 
ความรู้ (5E) 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส 32101) หน่วยการเรียนรู้เร่ืองภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557  เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2  คาบเรียน (คาบคู่) รวมจ านวน 10  คาบเรียน  
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวจิยั แบบจ าลองการทดลอง (Pre – Experimental Designs) แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อน
เรียนและสอบหลงัเรียน (The One – Group Pretest – Posttest Designs)  ดงัแผนภูมิที่ 2 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
   X    

แผนภูมิที่ 2  แบบแผนการวจิยั 
  

สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 

  
   แทน การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 X แทน การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
    แทน การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั คือ 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
 
การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ที่จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ ( 5E)  
เร่ือง ภยัพบิติัทางธรรมชาติ  มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ  ตัวช้ีว ัด ค  าอธิบายรายวิชา และเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา  3             
(ส32101) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ภยัพบิติัทางธรรมชาติ และศึกษาการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   ที่จัดการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)จากเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
  1.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการ
เรียนรู้ เร่ืองภยัพบิตัิทางธรรมชาติ  จ  านวน  5  แผน ประกอบดว้ย 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1ปฐพพีบิตัิภยั  จ านวน 2 คาบ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2อุทกพบิตัิภยั  จ านวน 2 คาบ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3วาตพบิตัิภยั  จ านวน 2 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4  อคันีพบิตัิภยั  จ านวน 2 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 ธรรมชาติภิวตัน์  จ านวน 2 คาบ 
1.3 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ต่ออาจารย ์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแก้ไข โดยได้ปรับปรุงแก้ไขดังน้ี         
1) ปรับปรุงช่ือสาระการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  2) ปรับปรุงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้มี
ภาษาที่ถูกตอ้งและชดัเจนมากขึ้น  3) ปรับปรุงขอ้ค  าถามในใบงานให้เป็นค าถามที่เน้นให้นักเรียนได้
ฝึกการคิดวเิคราะห์มากขึ้น 
  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผูเ้ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน ด้านเน้ือหา และด้านการวดัผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
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(Validity)โดยวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์(Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพจิารณาดงัน้ี 
  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
   -1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 

โดยค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัตามเกณฑท์ี่ยอมรับ
ได้ ซ่ึงผลการหาค่าดชันีความสอดคล้องได้ผลเท่ากับ 0.71 แสดงว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้(ภาคผนวก ข. หนา้ 101 - 102) จากนั้นปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 1) ปรับปรุงการใชค้  าและภาษาในแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความ
ชดัเจน 2)ออกแบบกิจกรรมใหมี้ความหลากหลายและกระตุน้การคิด 3)เพิ่มแหล่งสืบคน้และส่ือมาก
ขึ้น 4)ปรับปรุงขอ้ค  าถามในใบงานใหมี้ลกัษณะของค าถามที่ฝึกการคิดวเิคราะห์มากขึ้น 
  1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 2 แผนโดยผูว้จิยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ปฐพีพิบตัิภยั 
(แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่ม) และแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง อุทกพิบติัภยั (สึนามิ, การกัดเซาะ
ชายฝ่ัง, อุทกภัย) ไปใช้ทดลองสอนเพื่อหาขอ้บกพร่องในการใช้ภาษา และความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนการสอนกบัเวลา แลว้น ามาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้ดียิง่ขึ้นก่อนน าไปใช้
จริง ซ่ึงจากการทดลองสอนไดพ้บขอ้บกพร่องของการจดัการเรียนการสอนแลว้น ามาปรับปรุง โดย
การเลือกวีดีทศัน์ที่น ามาใช้ในเป็นส่ือการสอนให้มีเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกับประเทศไทยซ่ึงใกล้ตัว
นกัเรียนมากขึ้น เพือ่กระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัดงัรายละเอียดในแผนภูมิ
ที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพ ดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือ ต ารา และ
เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
  2.2 วเิคราะห์สาระการเรียนรู้และเน้ือหาเพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ แลว้น าไป
สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชข้ั้นตอนการเรียนรู้ของบลูมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
โดยแอนเดอร์สันและแครทโฮล (Anderson and Krathwohl 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2556: 
195) ประกอบดว้ย รู้จ  า เขา้ใจ น าไปใช ้วเิคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค ์
   
 
 

ศึกษาหลกัสูตร ตวัช้ีวดั ค  าอธิบายรายวิชา และเน้ือหาสาระเร่ือง ภยัพบิติัทางธรรมชาติ 
และศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Validity)โดยวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบั

จุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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ตารางที่ 9 ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
 

สาระการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการเรียนรู้ 

รวม 

รู้จ
 า 

เข้
าใจ

 

น า
ไป
ใช้

 

วเิค
รา
ะห์

 

ปร
ะเม

นิค่
า 

สร้
าง
สร

รค์
 

1. ปฐพพีบิตัิภยั 1 1 1 3 - - 6 
2. อุทกพบิตัิภยั 1 - 1 3 1 - 6 
3. วาตพบิตัิภยั 1 1 1 2 - - 5 
4. อคันีพบิตัิภยั 1 - 1 3 - - 5 
5. ธรรมชาติภิวตัน์ 1 1 1 3 1 1 8 

รวม 5 3 5 14 2 1 30 
   
  2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภยัพบิตัิทางธรรมชาติ จ  านวน 
1  ชุด เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามสาระการเรียนรู้
และพฤติกรรมดา้นพทุธิพสิยัที่ตอ้งการ โดยผูว้จิยัตอ้งออกขอ้สอบจ านวน 60 ขอ้ เพื่อน าไปโดยหาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ แลว้จึงคดัเลือกขอ้สอบที่ไดต้ามเกณฑท์ี่
ก  าหนด ใหเ้หลือ 30 ขอ้ แลว้น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  โดยไดป้รับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 1) แกไ้ขขอ้ค  าถามให้
สอดคล้องกบัระดบัพุทธิพิสัย 2) แกไ้ขการใชภ้าษาในขอ้ค  าถาม 3) แกไ้ขตวัเลือกให้มีความชดัเจน
และเหมาะสมมากขึ้น 
  2.4 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้น
การวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) กบัตวัช้ีวดัและ
คุณลกัษณะที่ตอ้งการวดั  จากนั้นน าไปหาค่าความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพจิารณาดงัน้ี 
  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
   -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
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โดยขอ้สอบที่มีค่า IOCตั้งแต่ 0.50 – 1.00 น าไปใช้ได้ ซ่ึงผลการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงค์ทุกรายการประเมินมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงแสดงว่ามี
ความเหมาะสมและสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่อไปได ้(ภาคผนวก ข. หน้า 103–104) โดยผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงภาษาที่ใชใ้นขอ้ค าถามตวัเลือกและสถานการณ์ในแบบทดสอบให้ชดัเจนยิง่ขึ้น รวมทั้งปรับ
ตวัเลือกที่เป็นตวัลวงใหเ้หมาะสม ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  2.5 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลอง (Try  Out) 
กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ โดยหาค่าความยากง่าย (p)ไดค้่าระหวา่ง 03.0 – 0.80 (ภาคผนวก ค. หน้า 114 - 115) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าระหว่าง 0.30 – 0.87 (ภาคผนวก ค. หน้า 114 - 115) โดยใช้เกณฑ์
คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไป จ านวน 30 ขอ้ มาใชเ้ป็นแบบทดสอบที่ใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability)  
แบบสอดคล้องภายใน โดยวิธีของ คูเดอร์– ริชาร์ดสัน สูตร KR-20 ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 0.72 

2.7น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัดงั 
รายละเอียดในแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

3. การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีขั้นตอนในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาวธีิสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์จากหนงัสือ ต ารา 
และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
  3.2 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ  านวน 1 ชุด เป็น
แบบทดสอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยครอบคลุม 3 ดา้น ตามแนวคิดของบลูม คือ 1) 
การวเิคราะห์ความส าคญั โดยการแยกแยะส่ิงที่ก  าหนดมาให้ว่าอะไรส าคญัหรือจ าเป็น หรือมีบทบาท

ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากหนงัสือ ต ารา  
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และเน้ือหาเพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ   
 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 

 
น าแบบทดสอบปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) กบัตวัช้ีวดัและคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั  จากนั้นน าไป

หาค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลอง (Try  Out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 
หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)   

 

น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
 

น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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มากที่สุด จ  านวน 7 ขอ้ 2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยการคน้หาว่าความสัมพนัธ์ย่อยๆ ของ
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้นเก่ียวพนักนัอยา่งไร จ านวน 6 ขอ้ 3)การวิเคราะห์หลกัการ โดยการคน้หา
โครงสร้างของระบบและส่ิงของ เร่ืองราวและการกระท าต่างๆจ านวน 7 ขอ้ เป็นแบบทดสอบเชิง
สถานการณ์โดยผูว้ิจยัตอ้งออกขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ เพื่อน าไปโดยหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ แลว้จึงคดัเลือกขอ้สอบที่ไดต้ามเกณฑท์ี่ก  าหนด ให้เหลือ 20 ขอ้ 
แลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและไดป้รับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์ดงัน้ี 1) แกไ้ขภาษาที่ใชใ้นขอ้ค  าถาม 2) แกไ้ขตวัเลือกให้
เหมาะสมและชดัเจน 3) แกไ้ขภาษาที่ใชแ้ละการอา้งอิงในสถานการณ์ที่น ามาใชใ้นแบบทดสอบให้
ถูกตอ้งชดัเจน โดยมีเกณฑร์ะดบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2543: 98)  ดงัตารางที่ 10 
 
ตารางที่  10 เกณฑร์ะดบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของคะแนนการท าแบบทดสอบวดั 

      ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 

คะแนน ร้อยละ ระดบัความสามารถ 
18 – 20 90 – 100 สูงมาก 
15 – 17 75  – 80 สูง 
12 – 14 60 – 70 ปานกลาง 
0 – 11 0 – 55 ต ่า 

 
  3.3 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนการสอน และ
ดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) กบัตวัช้ีวดั 
จากนั้นน าไปหาค่าความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญพจิารณาดงัน้ี 
  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
   -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
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โดยขอ้สอบที่มีค่า IOCตั้งแต่ 0.50 – 1.00 น าไปใช้ได้ ซ่ึงผลการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงค์ทุกรายการประเมินมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงแสดงว่ามี
ความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไปได้(ภาคผนวก ข. หน้า 105) โดยผูว้ิจัยได้
ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในขอ้ค าถามตวัเลือกและสถานการณ์ในแบบทดสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับแก้
ตวัเลือกใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลอง (Try Out) กับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยหาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าระหว่าง 0.40 – 
0.73 (ภาคผนวก ค. หนา้ 116) และค่าอ านาจจ าแนก (r)ไดค้่าระหว่าง 0.33 – 0.80 (ภาคผนวก ค. หน้า 
116)  โดยใชเ้กณฑค์ดัเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 20 ขอ้ เพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบในการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
  3.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) แบบสอดคลอ้งภายใน โดยวิธีของ คูเดอร์– ริชาร์ดสัน สูตร KR-20ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์เท่ากบั 0.75 

3.6น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ 
วจิยั  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

 
4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ

สืบเสาะหาความรู้ (5E)มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
4.1 ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

  4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการ

ศึกษาวธีิสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์จากหนงัสือ ต ารา 
และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
แลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแบบทดสอบปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และค่าความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

น าแบบทดสอบไปทดลอง (Try Out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

หาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดยหาค่าความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r)   
ของแบบทดสอบ 

 

น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
 

น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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เรียนรู้ และดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บแลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขโดยไดป้รับปรุงแกไ้ขความชดัเจนของขอ้ค  าถามให้ชดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัดา้นที่ตอ้งการวดัตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา และก าหนดเกณฑค์่าระดบัความคิดเห็นตาม
วธีิของ ลิเคิร์ท (Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543:  107)  ดงัตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 เกณฑก์ารก าหนดค่าระดบัความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น ค่าคะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยที่สุด 1 
 
  4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้น
การวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จากนั้นน าไปหา
ค่าความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พจิารณาดงัน้ี 
  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
   -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 

โดยเลือกขอ้ค  าถามที่มีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป น าไปใชไ้ด ้ซ่ึงผลการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค  าถามกับจุดประสงค์ทุกรายการประเมินมีค่า 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูลต่อไปได ้(ภาคผนวก ข. หน้า 106–107) 
โดยผูว้จิยัไดป้รับปรุงการใชภ้าษาและแกไ้ขค าผดิในขอ้ค  าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
  4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัรายละเอียดใน
แผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 
การด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิการด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการทดลอง  
  1. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5E)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E)   
  2. สร้างความคุน้เคยกบันกัเรียนและแนะน าวธีิการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E)   
  3. ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
จ านวน 30 ขอ้ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นทดลอง 
  ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  จ  านวน 5 
แผน ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 เป็นระยะเวลา 5 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2  คาบเรียน (คาบคู่) รวมจ านวน 10  คาบเรียน  

ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนแลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์
เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  
เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จากนั้นน าไปหาค่าความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

น าแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการทดลอง 
  หลังจากจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว ผูว้ิจยัให้นักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ  านวน 20 ขอ้ แลว้ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
  1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 
   1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความ 
สอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   1.2.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก ( r)  ของ
แบบทดสอบปรนยั 
   1.2.3 ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดย
ใชสู้ตร KR-20 (Kuder-Richardson Formular20) 
  1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ดงัน้ี 
   1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความ 
สอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   1.3.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก ( r)  ของ
แบบทดสอบปรนยั 
   1.3.3 ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดย
ใชสู้ตร KR-20 (Kuder-Richardson Formular20) 
  1.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดย
ตรวจสอบค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : 
IOC)  
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 2. การทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติ ดงัน้ี  
   2.1.1 ค่าเฉล่ีย  ( ̅) 
   2.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.1.3 ค่าร้อยละ (%) 
   2.1.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดย
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
  2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย
วเิคราะห์ค่าทางสถิติ ดงัน้ี 
   2.2.1 ค่าเฉล่ีย  ( ̅) 
   2.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.2.3 ค่าร้อยละ (%) 
  2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ใชค้่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่าเฉล่ียไปเทียบกบัเกณฑ ์(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555:  179) ดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ืองภยัพบิติัทางธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)  โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 43 คน ซ่ึงได้มาจากการ
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามของการวิจยัข้อที่ 1 ผูว้ิจัยได้ท  าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 5/3 ของโรงเรียนสมุทรปราการ จ านวน 43 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดยมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางที่ 12 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง ภยัพบิตัิทาง 
ธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร 
การสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t P 

ก่อนเรียน 43 30 16.70 2.28 
35.01 .00 

หลงัเรียน 43 30 25.21 2.07 
 
 จากตารางที่ 12 พบวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 25.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.07 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนที่มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
16.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.28 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ตอบค าถามของการวจิยัขอ้ที่ 2 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 13 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 13  ผลคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนดว้ย 

การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
  

ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าสถิติ ระดับ
ความสามารถ 

ล าดับที ่
 ̅ S.D. ร้อยละ 

วเิคราะห์ความส าคญั 7 6.02 1.04 86.00 สูง 1 
วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ 6 4.79 0.83 79.83 สูง 2 
วเิคราะห์หลกัการ 7 5.53 1.05 79.00 สูง 3 

ค่าเฉล่ีย 20 16.35 1.40 81.75 สูง  
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จากตารางที่ 13 พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 16.35 คิดเป็นร้อยละ 81.75 
 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เรียงล าดบัจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการวเิคราะห์ความส าคญั ( ̅ = 6.02, S.D. = 1.04)   ดา้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ ์
( ̅ = 4.79, S.D. = 0.83) ดา้นการวเิคราะห์หลกัการ ( ̅  = 5.53, S.D. = 1.05) ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามของการวิจยัขอ้ที่ 3 ผูว้ิจยัได้ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 14 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้   

แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 

ความคดิเห็น  ̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้     
1. นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

3.71 1.01 มาก 2 

2. ครูมีส่วนกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.70 0.93 มาก 3 

3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.68 0.97 มาก 4 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียน
คน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

3.81 0.96 มาก 1 

รวม 3.72 0.97 มาก (3) 
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ตารางที่ 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้   
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  (ต่อ) 
 

ความคดิเห็น  ̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     
5. กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนรู้สึก
สนุกสนาน 

3.74 0.92 มาก 3 

6. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E)ท าใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

3.78 0.96 มาก 1 

7. นกัเรียนมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น
และแลกเปล่ียนความรู้กบัเพือ่น 

3.70 0.99 มาก 4 

8. นกัเรียนรู้สึกตื่นตวัที่จะแสวงหาความรู้ 3.76 0.97 มาก 2 
รวม 3.75 0.96 มาก (2) 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ     
9.  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ท  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ 

3.72 1.04 มาก 4 

10. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ท  าใหน้กัเรียนรู้วธีิการแสวงหา
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

3.89 0.98 มาก 2 

11. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ 

4.00 0.91 มาก 1 

12. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ท าใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวชิา
ภูมิศาสตร์ 

3.81 0.92 มาก 3 

รวม 3.85 0.96 มาก (1) 

รวมทั้ง 3 ด้าน 3.77 0.96 มาก 
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จากตาราง 14 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เร่ืองภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก ( ̅  = 3.77, S.D. = 0.96)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ 
( ̅  = 3.85, S.D. = 0.96) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ( ̅  = 3.75, S.D. = 0.96) และดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ( ̅ = 3.72, S.D. = 0.97) ตามล าดบั เม่ือพจิารณาแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ล าดับที่ 1 ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ ซ่ึงความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก       
( ̅  = 3.85, S.D. = 0.96) โดยเรียงล าดบัรายขอ้จากมากไปน้อย ดงัน้ี 1)การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ( ̅  =  4.00, S.D. = 0.91) 2)การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท  า
ใหน้กัเรียนรู้วธีิการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.89, S.D. = 
0.98)  3)การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท  าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภูมิศาสตร์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.81, S.D. = 0.92) 4)การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ท  าให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหา  ไดดี้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 3.72, 
S.D. = 1.04) 
 ล าดบัที่ 2 ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ซ่ึงความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅  = 3.75, S.D. = 0.96) โดยเรียงล าดบัรายขอ้จากมากไปน้อย ดงัน้ี 1)การจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)ท าใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ 
= 3.78, S.D. = 0.96) 2)นักเรียนรู้สึกตื่นตวัที่จะแสวงหาความรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก( ̅ = 
3.76, S.D. = 0.97)3)กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.74, S.D. = 0.92) 4)นักเรียนมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ความรู้กบัเพือ่นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.99)  
 ล าดบัที่ 3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
( ̅ = 3.72, S.D. = 0.97) โดยเรียงล าดับรายขอ้จากมากไปน้อย ดังน้ี 1)กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 3.81, S.D. = 0.96)  
2)นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 3.71, S.D. = 1.01)3)ครูมีส่วนกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจกิจกรรมการเรียน
การสอน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.93)  4)ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผูด้  าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 3.68, S.D. = 0.97)   
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 จากการบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน พบวา่ 1) ในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 ในช่วงแรกนักเรียนอาจจะยงัไม่เขา้ใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เน่ืองจากยงัไม่เคยเรียนกับครูที่จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืน นอกจากการบรรยายหรือ
แบ่งกลุ่มรายงานหนา้ชั้นเรียน แต่เม่ือครูอธิบายเพิม่เติมท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจมากขึ้นนักเรียนจึง
ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เป็นอยา่งดี ท  าใหบ้รรยากาศในการเรียนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน 
2) การเลือกใช้ส่ือที่มีเน้ือหาหรือขอ้มูลใกล้ตวั มีความทนัสมัย มีความเหมาะสมกับเน้ือหา และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะช่วยกระตุน้ความสนใจและความกระตือรือร้นของนักเรียนให้
อยากที่จะเรียนรู้และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี  เช่น การที่ครูเลือกใชส่ื้อวีดีทศัน์ เก่ียวกบั
ภยัพบิติัทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นกัเรียนใหค้วามสนใจมากเน่ืองจากเป็นส่ิงที่อยูใ่กลต้วั
นักเรียน และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตวันักเรียนได้ 3) การใช้ค  าถามของครูในการกระตุน้ให้
นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ควรใช้ภาษาที่นักเรียนเขา้ใจง่ายและสอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียน
เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและไดฝึ้กการคิดวเิคราะห์ 4)การจดักิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนและการ
น านกัเรียนไปใชแ้หล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด หรือห้องสืบคน้อินเตอร์เน็ต ควรก าหนด
ขอ้ตกลงดา้นพฤติกรรมและระเบียบวนิยัของนกัเรียน รวมทั้งศึกษาขอ้ควรปฏิบตัิตนในการใชส้ถานที่
ดงักล่าว เพือ่ป้องกนัความวุน่วายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกบัอุปกรณ์ในแหล่งเรียนรู้นั้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยั เร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เร่ือง 

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้(5E) มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5E)2) เพือ่ศึกษาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 3) เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
สมุทรปราการ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 12 ห้องเรียนจ านวนรวม 500 คนกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2557 ของโรงเรียนสมุทรปราการ จ านวน 43 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียนด้วย
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั 
แบบจ าลองการทดลอง (Pre – Experimental Designs) แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนเรียนและสอบหลัง
เรียน (The One – Group Pretest – Posttest Designs)   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 1)แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยผูว้ิจยัสร้างขึ้นจ านวน 5 แผน             
2)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3)แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เร่ือง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ  านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบสอบถามที่ครอบคลุม 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้น
ประโยชน์ที่ไดรั้บ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 1)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยวเิคราะห์ค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ 

83 

 



84 
 

(%) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 2)แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)        
ค่าร้อยละ (%)  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยวเิคราะห์ค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวจิยั เร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เร่ือง 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้(5 E) มีผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         
ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) อยูใ่นระดบัสูง 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

 
อภิปรายผล 

จากผลการวจิยั เร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         
ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 1 ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาที่ใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูใ่กล้ตวันักเรียน และมีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อตวันักเรียนจึงท าให้
นกัเรียนใหค้วามสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมาก อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ที่ผูว้จิยัน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้น 
เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ที่สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เป็นการบูรณาการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาสาระกบัการพฒันากระบวนการคิด การส ารวจตรวจสอบ
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เพื่อการคน้พบและแก้ปัญหา ที่ส าคัญที่สุดคือการพฒันาและปลูกฝังให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น และ
แกปั้ญหาเป็น เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
เป็นระบบ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน ช่วยพฒันาทักษะการคิดและส่งผลให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นสอดคลอ้งกบั คลาค (Clark1973: 64) ที่มีความเห็นว่าการเรียนการสอน
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เหมาะที่จะน ามาใช้ในวิชาสังคมศึกษา เน่ืองจากช่วยให้
นกัเรียนสร้างความเขา้ใจไดลึ้กซ้ึง เกิดความคิดรวบยอดที่ชดัเจนมัน่คง และมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 
เป็นการพฒันาบุคลิกภาพ ค่านิยม และทศันคติ และช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะทางปัญญาและการ
คิดอยา่งมีเหตุผล สอดคลอ้งกบัวชัรา เล่าเรียนดี (2550: 77) ที่กล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ไวว้่า นักเรียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง ค  าตอบที่ไดม้าจากการสืบเสาะและสรุป
ดว้ยตวัของนกัเรียนเองจึงจ าไดน้านเพราะจ าดว้ยความเขา้ใจ   

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการกระตุน้ให้นักเรียน
เกิดความสงสัย อยากรู้อยากเห็นและตอ้งการที่จะศึกษาหาความรู้ โดยผูว้ิจยัเลือกใชส่ื้อวีดีทศัน์ที่มี
เน้ือหาที่ใกลต้วัและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน เพือ่สร้างความสนใจและความกระตือรือร้นของ
นักเรียน ซ่ึงการเลือกใชส่ื้อที่มีเน้ือหาใกลต้วัและสอดคลอ้งกบัเน้ือหานั้น จะท าให้นักเรียนมองเห็น
ภาพของสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน อนัเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียน
เกิดขอ้สงสยัหรือค าถาม และตอ้งการแสวงหาค าตอบในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ ในขั้นตอนที่ 2 การส ารวจ
และคน้หา ผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท  ากิจกรรมการส ารวจและคน้หาค าตอบ เป็นขั้นตอนที่
ท  าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด ขั้นตอนที่ 3 การอธิบาย
และลงขอ้สรุป เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอด ที่ไดจ้าก
การส ารวจและคน้หา ผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เป็นความคิด
รวบยอด  เพื่อตรวจสอบขอ้มูลที่ยงัไม่ถูกตอ้งและยงัไม่สมบูรณ์  ผูเ้รียนไดใ้ชข้อ้สรุปร่วมกนัในการ
เช่ือมโยงส่ิงที่เรียนรู้ โดยผูว้จิยัไดใ้หค้  าช้ีแนะเก่ียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียดของนักเรียน
เพื่อให้ได้ค  าตอบที่ชดัเจนและตรงตามจุดประสงค์ ขั้นตอนที่ 4 การขยายความรู้ เป็นขั้นตอนที่ให้
นกัเรียนไดย้นืยนัและขยายหรือเพิม่เติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึง
ยิง่ขึ้น โดยผูว้ิจยัได้มอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนไดต่้อยอดความรู้ที่ไดรั้บจากขั้นตอนที่ 3 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนัต่อไป และในขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ขั้นตอน
น้ีนักเรียนจะได้รับขอ้มูลยอ้นกลับเก่ียวกับการอธิบายความรู้ความเขา้ใจของตนเอง โดยเป็นการ
ประเมินผลจากงานที่นกัเรียนไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น  จะท าให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง     ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้
แบบสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism)  ที่เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในตวัของผูเ้รียนเอง  โดยครูเป็น   
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ผูก้ระตุน้ ผูอ้  านวยความสะดวก  ซกัถามและจดัสถานการณ์ใหเ้หมาะสมกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน  เพือ่
กระตุ้นให้ผู ้เรียนคิดและเช่ือมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  เก็บไว้ใน
หน่วยความจ าระยะยาว เหมาะสมในการพฒันาทกัษะการคิดของเด็กไทย (สมบตัิ การจนารักพงศ ์
และคณะ, 2549: 5) ซ่ึงแนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายว่ามีความสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง แนวคิดน้ีมีความเช่ือว่าความรู้เป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นดว้ย
ตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาให้งอกงามขึ้นไดเ้ร่ือยๆ (ชนาธิป พรกุล, 2552: 8)สอดคลอ้ง
กบั สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2545: 200) ที่กล่าววา่  การจดัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
การสอนที่ช่วยพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยการตั้งค  าถาม เช่น เป็นค าถามง่ายไดจ้ากการ
สังเกต เป็นค าถามที่คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการอธิบาย เป็นค าถามที่ท  าให้เกิดการบูรณาการจาก
ความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยเป็นผูค้ิดและ
ตอบค าถามหรือฝึกตั้งค  าถามในกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออกเป็นผูน้ าในการ
แก้ปัญหาการที่ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตั้งค  าถามและถือว่าค  าถามของผูเ้รียนมีคุณค่าจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจที่ไดค้น้พบค าตอบดว้ยตวัเองเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่และสอดคลอ้งกบั บรูเนอร์ (Bruner, 1968: 159)  ที่มีความเห็นว่า 
การเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนคน้พบด้วยตนเอง 
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า เพราะเม่ือนักเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือการ
คน้พบปัญหาดว้ยตนเองแลว้จะท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บรางวลัจากผลการท างานของตนเอง 
ส่วนนกัเรียนที่เรียนดว้ยการท่องจ านั้นจะมีแรงจูงใจภายนอก คือคะแนนเป็นรางวลั หรือการลงโทษ 
ถา้เม่ือใดไม่มีแรงจูงใจภายนอกมาบงัคบัแลว้นกัเรียนจะไม่สนใจที่จะเรียนรู้การเรียนการสอนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้น้ีท  าให้ปัญญาของนักเรียนฉลาดยิ่งขึ้น ท  าให้นักเรียนเป็นนัก
สร้างสรรค ์เป็นผูท้ี่สามารถจดัระเบียบส่ิงที่พบเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม การฝึกหัดให้คน้พบดว้ยตนเอง
อยูเ่สมอ จะช่วยให้นักเรียนสามารถรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาไดดี้ขึ้นและการ
เรียนรู้โดยวธีิน้ีเป็นการฝึกฝนให้เกิดเทคนิคในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง และช่วยให้นักเรียน
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเรียนดว้ยวิธีน้ีจะช่วยให้นักเรียนจดจ าความรู้ได้
ดีกว่าการเรียนดว้ยวิธีอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสากิยา แกว้นิมิต (2548: 103 - 138) ที่ไดท้  าการ
วจิยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวติัศาสตร์สุโขทยั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ที่จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย ผลการวิจยัพบว่าผลการ
เรียนรู้ เร่ือง ประวติัศาสตร์สุโขทยั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
นักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวตัิศาสตร์สุโขทยั 
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สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และงานวิจยัของณฐกรณ์ ด าชะอม (2553: 95 - 
108) ที่ไดศ้ึกษา เร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร์และ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางประวตัิศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) อยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 2 
ทั้งน้ีเพราะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนไดมี้โอกาสตอบค าถามและร่วม
อภิปรายในประเด็นหรือสถานการณ์ต่างๆ จึงท าให้นักเรียนไดฝึ้กการอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
และการคิดวเิคราะห์  ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่เป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น มีขั้นตอนที่จะช่วยพฒันาความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ การตั้งค  าถาม การคิดหาค าตอบ การแสดงความคิดเห็น และการคน้ควา้หาความรู้ให้เกิดขึ้น
แก่ผูเ้รียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2545: 200) ที่กล่าวถึงการจดัการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้วา่ เป็นการสอนที่ช่วยพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยการตั้งค  าถาม เช่น 
เป็นค าถามง่ายไดจ้ากการสงัเกต เป็นค าถามที่คิดวเิคราะห์ ใชเ้หตุผลในการอธิบาย เป็นค าถามที่ท  าให้
เกิดการบูรณาการจากความรู้เดิมกับขอ้มูลใหม่ และสอดคล้องกับวชัรา เล่าเรียนดี (2550: 77) ที่
กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วา่ เป็นการกระตุน้ความคิดอยา่งหลากหลายแนวทาง 
เป็นการเนน้ทกัษะความคิดระดบัสูง (คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า) มีการบูรณาการทกัษะ
การคิดทั้งความรู้หรือขอ้มูลที่นกัเรียนจะตอ้งจดัการกบัขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิต่างๆ เช่น ใช้
แผนที่ กราฟ และแผนภูมิประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1) การสร้างความสนใจ 2) การส ารวจและคน้หา 3) การอธิบายและลงขอ้สรุป 4) การขยายความรู้ และ
5) การประเมินผล  ในขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุปนั้น เป็นขั้นตอนส าคญัที่จะช่วยฝึกให้
นกัเรียนไดมี้การพฒันาสามารถในการคิดวเิคราะห์ เน่ืองจากในขั้นตอนน้ีนักเรียนตอ้งคิดวิเคราะห์หา
ความรู้หรือค าตอบจากขอ้มูลที่ตนเองคน้ควา้มา เพือ่น าเสนอหรือตอบค าถามครูและอธิบายให้เพื่อนมี
ความเขา้ใจในเน้ือหาขอ้มูลหรือค าตอบนั้นแล้วน ามาลงเป็นขอ้สรุป และในขั้นตอนที่ 4 การขยาย
ความรู้ มีส่วนส าคญัที่ช่วยให้นักเรียนไดพ้ฒันาสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ย เพราะเป็นขั้นตอนที่
ใหน้กัเรียนไดข้ยายหรือเพิม่เติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น 
นกัเรียนจะตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้ที่ไดรั้บเพิ่มเติมหรือส่ิงที่สนใจใหม่ เพื่อสร้างสรรคผ์ลผลิตตาม
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ขั้นตอนที่ไดว้างแผนไว ้ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ซ่ึงเป็นไปตามที่พิมพนัธ ์
เดชะคุปต ์(2551: 102 – 105) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ใน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุปว่า เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าขอ้มูลจากการส ารวจมาวิเคราะห์ 
แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลไดโ้ดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าถามเพื่อกระตุน้ให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาค าตอบในประเด็นค าถาม และอธิบายค าตอบเป็นความคิดรวบยอดหรือ
ขอ้สรุป และ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นอธิบายความรู้ เป็นขั้นที่นกัเรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้คน้ควา้เพิ่มเติมไปอธิบายเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดความรู้ที่กวา้งขึ้น โดยนักเรียนจะ
สร้างสรรคผ์ลผลิตตามขั้นตอนที่ไดว้างแผนไวต้ามที่ทิศนา     แขมมณี (2551: 141) ไดอ้ธิบายว่าใน
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูเป็นผูก้ระตุน้ความคิดของนักเรียนให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ เพือ่น ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยที่ครูช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน เป็นการจดัการเรียนการสอนที่กระตุน้ให้นักเรียนเกิด
ความคิดวเิคราะห์ในเร่ืองที่เรียน สามารถตั้งค  าถามและสืบเสาะหาค าตอบดว้ยตนเองได ้สอดคลอ้งกบั
ครูลิค และรุดนิค (Krulik and Rudnick, 1993: 8) ที่กล่าวไวใ้นงานวิจยัว่า เม่ือมีการสอนทกัษะการคิด
โดยตรง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะสูงขึ้น ท าให้ช่องว่างระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกใน 
ห้องเรียนลดลง เกิดบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนสอดคล้องกบังานวิจยัของภทัราภรณ์ พิทกัษ์ธรรม 
(2543: 103 - 112) ไดศ้ึกษาวจิยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ โดยใชกิ้จกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มือครู วตัถุประสงคก์าร
วิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่
ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใชกิ้จกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มือ
ครู และเพือ่ศึกษาเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อวชิาสังคมศึกษา จากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดย
ใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทศัน์ กับการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้น ม.5 
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวทิยาคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน กลุ่มทดลองสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ โดยใชกิ้จกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทศัน์และกลุ่มควบคุมสอนตามคู่มือครู ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนเจคติต่อวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นัจภคั บูชาพิมพ ์(2551: 101-102) 
ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์เร่ือง ภูมิปัญญาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัห้วยจระเขว้ิทยาคม ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถดา้นคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่
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จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยที่นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ราตรี ประสาทเขต
การ (2554: 63-66) ไดท้  าวิจยั เร่ือง ผลการใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 5Es ที่เน้นพหุปัญญาที่มีต่อ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคูหา
สวรรค์ จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการวิจยัพบว่า 1)ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5Es ที่เนน้พหุปัญญาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และ 2)ความสามารถดา้น
การคิดสังเคราะห์ของนักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5Es ที่เน้นพหุปัญญาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
พบวา่โดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ ทั้งน้ีเพราะนักเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ว่าจะสามารถช่วยพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการคิด และท าใหเ้กิดทกัษะและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ได ้
รวมทั้งท  าให้ผูเ้รียนเรียนรู้และจ าจดไดดี้กว่าการเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าใน
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัที่ 1 ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถพฒันากระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการคิดระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาสาระกบั
การพฒันากระบวนการคิด การส ารวจตรวจสอบเพื่อการคน้พบและแก้ปัญหา ที่ส าคญัที่สุดคือการ
พฒันาและปลูกฝังใหเ้ด็กคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ ท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน ช่วย
พฒันาทกัษะการคิดและส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ ศิริพร หงส์พนัธุ ์
(2542: 44) ได้กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่าท าให้นักเรียนไดมี้โอกาสฝึกฝน
ตนเองใหมี้ลกัษณะเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต และวิเคราะห์วิจารณ์ รู้จกัคิดหาเหตุผลเพื่อตอบปัญหา
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รู้จักสืบเสาะหาความรู้ใหม่ ท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปอย่างต่ืนเต้น 
สนุกสนานเร้าใจ ท าให้นักเรียนสนใจการเรียน สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยา คือ เม่ือนักเรียนสามารถ
คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จะท าใหเ้กิดความพอใจในการเรียน ประทบัใจและจดจ าความรู้ไดน้าน ดีกว่า
การท่องจ า  และดา้นที่นักเรียนเห็นดว้ยน้อยที่สุด คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่นักเรียนอาจจะยงั
ไม่คุน้เคยและไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตนเอง เน่ืองจากยงัไม่เคยเรียนกบัครูที่จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
อ่ืนที่นอกจากการบรรยายหรือแบ่งกลุ่มรายงานหนา้ชั้นเรียน อยา่งไรก็ตามถา้หากครูไดจ้ดัให้นักเรียน
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ไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) บ่อยคร้ังขึ้น ก็จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้แบบน้ีได ้ตามที่บรูเนอร์ (Bruner, 1968: 159) ได้
กล่าวไวว้่าการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนคน้พบ
ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า ท  าให้ปัญญาของนักเรียน
ฉลาดยิ่งขึ้ น ท  าให้นักเรียนเป็นนักสร้างสรรค์ เป็นผูท้ี่สามารถจัดระเบียบส่ิงที่พบเห็นได้อย่าง
เหมาะสม ฝึกฝนให้เกิดเทคนิคในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้นักเรียนสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการเรียนดว้ยวิธีน้ีจะช่วยให้นักเรียนจดจ าความรู้ไดดี้กว่าการ
เรียนดว้ยวธีิอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุณี ศรีประภา (2547 , อา้งถึงใน สมบตัิ การจนารักพงค์, 
2549: 99-107) ที่ไดร่้วมท าวจิยัในโครงการครูเครือข่ายรับการขยายผลพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
5E ที่เนน้การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง กฎหมายในชีวิตประจ าวนัและ
สงัคมไทย กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น ม.4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
จ านวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดขั้นสูง เร่ือง กฎหมาย สงัคมไทย อยูใ่นระดบัดี 
และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) รายวิชาสังคม
ศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผลที่เกิดกับนักเรียนในด้านอ่ืนๆ พบว่า นักเรียนส่วนมากกล้า
แสดงออกมากขึ้น โดยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในขณะท างานกลุ่ม นักเรียน
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพือ่นไดดี้และเป็นที่ยอมรับจากเพือ่น นกัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาที่เรียนดว้ยตนเอง
ไดเ้ป็นอย่างดี และนักเรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้โดยการคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ มากขึ้น และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรรัตน์ เจริญทิม (2547, อา้งถึงใน สมบตัิ การจนารักพงค,์ 2549: 122-
131) ไดร่้วมท าวิจยัในโครงการครูเครือข่ายรับการขยายผลพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้น
การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาไทย, รัฐและระบอบการเมือง
การปกครองที่ส าคญั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีทกัษะการคิดขั้นสูง เร่ือง ภูมิ
ปัญญาไทย, รัฐและระบอบการเมืองการปกครองที่ส าคญั อยูใ่นระดับ      ดีมาก และความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) รายวิชา   ส42101 สังคมศึกษา อยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก ผลที่เกิดกบันักเรียนในดา้นอ่ืนๆ พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการท างานเป็น
ระบบมากขึ้น มีการคิดท างานเป็นกลุ่มอย่างมีหลักการในการท างาน และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท์ี่พบ คือ นกัเรียนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั มีความเอ้ือเฟ้ือและสามคัคีกนัมากขึ้น และ
สอดคลอ้งกับ นัจภคั บูชาพิมพ ์(2551: 101-102) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดั
หว้ยจระเขว้ทิยาคม ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า 1)ผลการเรียนรู้
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ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยที่ผลการจดัการเรียนรู้หลงัการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 2)ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 3) ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผูส้อนควร
เลือกเน้ือหาสาระที่ใกล้ตวั เพื่อสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นของนักเรียน ซ่ึงจะท าให้
นักเรียนมองเห็นภาพของสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัตนเองได้อย่างชัดเจน อันเป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดขอ้สงสัยหรือเกิดค าถาม และตอ้งการแสวงหาค าตอบในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ 
น าไปสู่การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และที่ส าคญันักเรียนจะให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นอยา่งดี  

2. จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผูส้อนควร
เลือกใชส่ื้อที่ทนัสมยั หลากหลายและมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา เพือ่กระตุน้ความสนใจของนักเรียน
ใหอ้ยากที่จะเรียนรู้และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีได ้

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน าการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไปใช้ในการพฒันา
ความสามารถในการคิดระดบัสูงดา้นอ่ืน เช่น การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
 2. ควรน าการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไปใชร่้วมกบัรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบอ่ืน เช่น การจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม 
หรือใชร่้วมกบัเทคนิคผงัมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ เป็นตน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 

ล าดับ รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑  IOC 
1 2 3 

1 สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้      
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 0 +1 2 0.67 

3 สาระการเรียนรู้      
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั +1 +1 +1 3 1 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

4 กิจกรรมการเรียนรู้      
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

     

- ขั้นสร้างความสนใจ +1 +1 +1 3 1 
- ขั้นส ารวจและคน้หา +1 +1 +1 3 1 
- ขั้นอธิบาย +1 +1 +1 3 1 
- ขั้นขยายความรู้ +1 0 +1 2 0.67 
- ขั้นประเมินผล +1 0 +1 2 0.67 

5 ใบความรู้ ใบงาน ประจ าหน่วยการเรียนรู้      
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 2 0.67 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 2 0.67 
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ล าดับ รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑  IOC 
1 2 3 

6 การประเมินผล      
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา +1 0 +1 2 0.67 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 2 0.67 

7 ส่ือการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ข้อ 
จ าแนกตามพฤติกรรม            
ด้านพุทธิพสัิยของบลูม 

ผู้เช่ียวชาญ 
∑  IOC 

1 2 3 
1 จ า +1 +1 +1 3 1 
2 เขา้ใจ +1 0 +1 2 0.67 
3 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
4 วเิคราะห์ +1 +1 0 2 0.67 
5 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
6 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
7 จ า +1 +1 +1 3 1 
8 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
9 วเิคราะห์ +1 0 +1 2 0.67 
10 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
11 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
12 ประเมินค่า +1 +1 +1 3 1 
13 จ า +1 +1 +1 3 1 
14 เขา้ใจ 0 +1 +1 2 0.67 
15 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
16 วเิคราะห์ +1 +1 0 2 0.67 
17 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
18 จ า +1 +1 +1 3 1 
19 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
20 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
21 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
22 วเิคราะห์ +1 0 +1 2 0.67 
23 จ า +1 +1 +1 3 1 
24 เขา้ใจ +1 +1 +1 3 1 
25 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
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ข้อ 
จ าแนกตามพฤติกรรม            
ด้านพุทธิพสัิยของบลูม 

ผู้เช่ียวชาญ 
∑  IOC 

1 2 3 

26 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
27 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
28 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
29 ประเมินค่า +1 +1 +1 3 1 
30 สร้างสรรค ์ +1 0 +1 2 0.67 
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แบบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 

สถานการณ์ ข้อ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑  IOC 
1 2 3 

สถานการณ์
ที่ 1 

1 วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1 
2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1 
3 วเิคราะห์ความส าคญั +1 0 +1 2 0.67 
4 วเิคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3 1 

สถานการณ์
ที่ 2 

5 วเิคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3 1 
6 วเิคราะห์หลกัการ +1 0 +1 2 0.67 
7 วเิคราะห์ความส าคญั +1 +1 +1 3 1 
8 วเิคราะห์ความส าคญั +1 +1 +1 3 1 
9 สิเคราะห์ความสมัพนัธ ์ +1 0 +1 2 0.67 

สถานการณ์
ที่ 3 

10 วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ +1 0 +1 2 0.67 
11 วเิคราะห์ความส าคญั +1 +1 0 2 0.67 
12 วเิคราะห์ความส าคญั +1 0 +1 2 0.67 
13 วเิคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3 1 
14 วเิคราะห์หลกัการ +1 +1 +1 3 1 

สถานการณ์
ที่ 4 

15 วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1 
16 วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1 
17 วเิคราะห์ความส าคญั +1 +1 +1 3 1 
18 วเิคราะห์ความส าคญั +1 +1 +1 3 1 
19 วเิคราะห์หลกัการ +1 0 +1 2 0.67 
20 วเิคราะห์หลกัการ +1 +1 0 2 0.67 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) 
 

ข้อ รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑  IOC 
1 2 3 

 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้      
1 นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนของการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 

+1 +1 +1 3 1 

2 ครูมีส่วนกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจกิจกรรม
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1 

3 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เปิดโอกาสให้
นกัเรียนเป็นผูด้  าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 

4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นกัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 

 ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้      
5 กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียน

รู้สึกสนุกสนาน 
+1 +1 +1 3 1 

6 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)ท าใหน้กัเรียนมีอิสระ
ในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 

7 นกัเรียนมีความกลา้ในการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้กบัเพือ่น 

+1 +1 +1 3 1 

8 นกัเรียนรู้สึกตื่นตวัที่จะแสวงหาความรู้ +1 +1 +1 3 1 
 ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ      
9 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาไดดี้ 

+1 +1 +1 3 1 
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ข้อ รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑  IOC 
1 2 3 

10 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ท าใหน้กัเรียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1 

11 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

+1 +1 +1 3 1 

12 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ท าใหน้กัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

+1 +1 +1 3 1 
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ภาคผนวก   ค 
 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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สรุปคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบัติทางธรรมชาติ  จ านวน 30 ข้อ  
 

นักเรียน
คนที่ 

ผลการทดสอบ 
นักเรียน
คนที่ 

ผลการทดสอบ 

ก่อนเรียน  
(30 คะแนน) 

หลังเรียน  
(30 คะแนน) 

ก่อนเรียน 
 (30 คะแนน) 

หลังเรียน  
(30 คะแนน) 

1 20 28 23 17 25 
2 18 27 24 15 23 
3 18 28 25 16 22 
4 18 29 26 13 22 
5 17 28 27 18 25 
6 18 25 28 17 26 
7 18 28 29 19 28 
8 17 24 30 15 25 
9 17 27 31 12 24 

10 21 28 32 16 25 
11 17 23 33 17 24 
12 18 25 34 17 24 
13 10 22 35 15 23 
14 18 26 36 17 26 
15 21 29 37 15 25 
16 17 25 38 17 24 
17 20 28 39 15 26 
18 18 24 40 19 26 
19 13 22 41 16 25 
20 13 22 42 17 23 
21 14 24 43 16 24 
22 18 27  
เฉลี่ย (ก่อนเรียน) 16.70 เฉลี่ย (หลังเรียน) 25.21 

ร้อยละ (ก่อนเรียน) 55.67 ร้อยละ (หลังเรียน) 84.03 
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สรุปคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
จ านวน 20 ข้อ 
 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(20 คะแนน) 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(20 คะแนน) 

1 16 23 19 
2 17 24 17 
3 18 25 16 
4 17 26 16 
5 16 27 17 
6 16 28 17 
7 17 29 17 
8 15 30 16 
9 16 31 19 

10 12 32 18 
11 16 33 20 
12 17 34 17 
13 15 35 16 
14 15 36 15 
15 16 37 15 
16 17 38 16 
17 15 39 17 
18 14 40 16 
19 15 41 17 
20 16 42 18 
21 16 43 15 
22 17  

คะแนนเฉลี่ย 16.35 

ร้อยละ 81.75 
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สรุปคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์  
ด้านวิเคราะห์ความส าคญั 
 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(7 คะแนน) 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(7 คะแนน) 

1 6 23 7 
2 7 24 5 
3 7 25 7 
4 7 26 4 
5 6 27 7 
6 5 28 5 
7 6 29 7 
8 6 30 7 
9 6 31 7 

10 5 32 7 
11 6 33 7 
12 5 34 5 
13 6 35 5 
14 5 36 7 
15 6 37 4 
16 7 38 5 
17 5 39 6 
18 4 40 7 
19 4 41 7 
20 7 42 7 
21 7 43 7 
22 6  

คะแนนเฉลี่ย 6.02 

ร้อยละ 86.00 
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สรุปคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์  
ด้านวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(6 คะแนน) 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(6 คะแนน) 

1 6 23 6 
2 4 24 6 
3 6 25 4 
4 5 26 5 
5 5 27 4 
6 5 28 5 
7 6 29 5 
8 4 30 4 
9 4 31 6 

10 3 32 5 
11 5 33 6 
12 6 34 5 
13 5 35 4 
14 4 36 4 
15 4 37 5 
16 5 38 4 
17 6 39 5 
18 4 40 4 
19 5 41 6 
20 4 42 4 
21 4 43 4 
22 5  

คะแนนเฉลี่ย 4.79 

ร้อยละ 79.83 
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สรุปคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์  
ด้านวิเคราะห์หลกัการ 
 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(7 คะแนน) 

นักเรียนคนที ่
ผลการทดสอบ 
(7 คะแนน) 

1 5 23 5 
2 6 24 6 
3 5 25 5 
4 5 26 7 
5 5 27 6 
6 6 28 7 
7 5 29 5 
8 7 30 5 
9 6 31 7 

10 4 32 6 
11 5 33 7 
12 6 34 7 
13 4 35 7 
14 6 36 4 
15 6 37 6 
16 5 38 7 
17 4 39 6 
18 6 40 5 
19 6 41 4 
20 5 42 7 
21 5 43 4 
22 6  

คะแนนเฉลี่ย 5.53 

ร้อยละ 79.00 
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ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ข้อ p แปลผล r แปลผล 
1 0.77 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.80 อ านาจจ าแนกดีมาก 
2 0.67 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.77 อ านาจจ าแนกดีมาก 
3 0.63 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.85 อ านาจจ าแนกดีมาก 
4 0.40 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.54 อ านาจจ าแนกดี 
5 0.53 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.56 อ านาจจ าแนกดี 
6 0.70 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.73 อ านาจจ าแนกดีมาก 
7 0.60 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.79 อ านาจจ าแนกดีมาก 
8 0.73 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.68 อ านาจจ าแนกดีมาก 
9 0.77 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.86 อ านาจจ าแนกดีมาก 
10 0.50 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.44 อ านาจจ าแนกดี 
11 0.60 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.68 อ านาจจ าแนกดีมาก 
12 0.50 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.54 อ านาจจ าแนกดี 
13 0.67 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.67 อ านาจจ าแนกดีมาก 
14 0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.72 อ านาจจ าแนกดีมาก 
15 0.57 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.40 อ านาจจ าแนกดี 
16 0.50 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.36 อ านาจจ าแนกพอใช ้
17 0.53 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.67 อ านาจจ าแนกดีมาก 
18 0.70 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.85 อ านาจจ าแนกดีมาก 
19 0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.71 อ านาจจ าแนกดีมาก 
20 0.67 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.69 อ านาจจ าแนกดีมาก 
21 0.39 ค่อนขา้งยาก (ดี) 0.33 อ านาจจ าแนกพอใช ้
22 0.77 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.60 อ านาจจ าแนกดีมาก 
23 0.73 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.81 อ านาจจ าแนกดีมาก 
24 0.77 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.80 อ านาจจ าแนกดีมาก 
25 0.30 ค่อนขา้งยาก (ดี) 0.47 อ านาจจ าแนกดี 
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ข้อ P แปลผล R แปลผล 
26 0.70 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.69 อ านาจจ าแนกดีมาก 
27 0.77 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.68 อ านาจจ าแนกดีมาก 
28 0.50 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.40 อ านาจจ าแนกดี 
29 0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.87 อ านาจจ าแนกดีมาก 
30 0.73 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.67 อ านาจจ าแนกดีมาก 
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ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
คดิวิเคราะห์ 
 

ข้อ P แปลผล R แปลผล 
1 0.53 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.56 อ านาจจ าแนกดี 
2 0.63 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.40 อ านาจจ าแนกดี 
3 0.50 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.77 อ านาจจ าแนกดีมาก 
4 0.60 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.53 อ านาจจ าแนกดี 
5 0.57 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.69 อ านาจจ าแนกดีมาก 
6 0.40 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.80 อ านาจจ าแนกดีมาก 
7 0.67 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.36 อ านาจจ าแนกพอใช ้
8 0.63 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.44 อ านาจจ าแนกดี 
9 0.53 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.60 อ านาจจ าแนกดีมาก 
10 0.67 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.54 อ านาจจ าแนกดี 
11 0.57 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.73 อ านาจจ าแนกดีมาก 
12 0.73 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.56 อ านาจจ าแนกดี 
13 0.67 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.33 อ านาจจ าแนกพอใช ้
14 0.70 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.56 อ านาจจ าแนกดี 
15 0.57 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.67 อ านาจจ าแนกดีมาก 
16 0.63 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.40 อ านาจจ าแนกดี 
17 0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.72 อ านาจจ าแนกดีมาก 
18 0.60 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 0.40 อ านาจจ าแนกดี 
19 0.53 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.68 อ านาจจ าแนกดีมาก 
20 0.40 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 0.79 อ านาจจ าแนกดีมาก 
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ภาคผนวก   ง 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ส 32101   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1สาระ
ภูมิศาสตร์    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 2  เร่ืองอุทกพิบัติภัย (สึนามิ, การกัดเซาะชายฝ่ัง, อทุกภยั) จ านวน  2  คาบ
   
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ส 5.1เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซ่ึงมีผล
ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวเิคราะห์
สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ม.4-6/2:วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรื

อภยัพบิติัทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 
 

สาระส าคญั  
 ภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากปัจจยัธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย ์
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่มวลมนุษย ์จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัภยัพบิติัทางธรรมชาติเพือ่จะไดป้รับวถีิชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะในขณะที่เกิดภยัพบิติั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุทกพบิติัภยัที่เกิดขึ้นจากปัจจยัทางธรรมชาติหรือจากมนุษย ์
2. วเิคราะห์ผลกระทบของอุทกพบิตัิภยัที่เกิดขึ้นกบัมนุษย ์
3. ระบุแนวทางป้องกนัและแกไ้ขการเกิดอุทกพบิติัภยั 

 
สาระการเรียนรู้ 
 อุทกพบิตัิภยั 

1. สึนามิ 
2. การกดัเซาะชายฝ่ัง 
3. อุทกภยั 
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กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)  
 1. ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกนัในประเด็นเก่ียวกบัภยัพบิติัทางธรรมชาติทางน ้ า โดยครู
ถามนกัเรียนวา่ ภยัพบิติัทางธรรมชาติทางน ้ ามีอะไรบา้ง  (สึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยัหรือน ้ า
ท่วม) 
 2. ครูใหน้กัเรียนชมวดีีทศัน์  2 เร่ือง 1) เร่ือง Thailand Tsunami 2004 ความยาว 4.49 นาที 
เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัการเกิดสึนามิในประเทศไทยเม่ือปี 2004 และ 2) เร่ือง ทะเลไทย : กดัเซาะชายฝ่ัง 
ความยาว 6.35 นาที เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลไทยบริเวณจงัหวดัต่างๆ 
ในบริเวณอ่าวไทย  
 3. ครูใหน้กัเรียนชมภาพสถานการณ์น ้ าท่วมประเทศไทย ปี 2554โดยมีภาพตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 4. ครูและนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวดีีทศัน์และภาพที่ไดช้ม  
 
ขั้นส ารวจและคน้หา (Explore) 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เร่ือง อุทกพบิตัิภยั (สึนามิ, การ
กดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั)  โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมอบหมายเน้ือหาใหส้มาชิกศึกษาและท าความเขา้ใจคนละ 
1 เร่ือง ดงัน้ี 1)สึนามิ 2)การกดัเซาะชายฝ่ัง และ3)อุทกภยั  
 6. ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มทีไ่ดรั้บมอบหมายเร่ืองเดียวกนัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่  3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1สึนามิ กลุ่มที่ 2 การกดัเซาะชายฝ่ัง กลุ่มที่ 3 อุทกภยั แลว้ช่วยกนัศึกษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจ
เน้ือหาที่ไดรั้บมอบหมาย 
  
ขั้นอธิบาย (Explan) 
 7. เม่ือท าความเขา้ใจเน้ือหาของตนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ใหส้มาชิกทุกคนกลบักลุ่มเดิมของ
ตนเอง แลว้ผลดักนัอธิบายความรู้ที่ตนไดไ้ปศึกษามาใหเ้พือ่นในกลุ่มไดเ้ขา้ใจจนครบทั้ง 3 เร่ือง 
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8. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดวเิคราะห์ค  าตอบในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 -สาเหตุของการเกิดสึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั 
 - ผลกระทบของการเกิดสึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั 
 - แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขการเกิดสึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั 
9. ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาเขียนค าตอบบนกระดานโดยมีแนวการตอบ ดงัน้ี 
 -สาเหตุของการเกิดสึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั 

 (สึนามิเกิดจากมวลน ้าในทะเลและมหาสมุทรได้รับแรงส่ันสะเทือนอย่าง
รุนแรง จนกลายเป็นคล่ืนกระจายตัวออกไปจากศูนย์กลางของการส่ันสะเทือนการ
กัดเซาะชายฝั่ง เกิดจาก 1)ปฐพีพิบัติภัยท่ีเกิดในบริเวณชายฝ่ังเช่น แผ่นดินไหว 
แผ่นดินถล่ม เป็นต้น 2) อุณหภูมิอากาศโลกท่ีสูงขึน้ อากาศท่ีร้อนขึน้ท าให้ลักษณะ
ของลม คล่ืนรุนแรง เกิดพายรุุนแรงและถ่ีกว่าเดิม 3)ระดับน า้ทะเลสูงขึน้ ท าให้น า้
ทะเลขยายตวั 4)การทรุดตัวของพืน้ท่ีชายฝ่ัง5)ปริมาณตะกอนตามแนวชายฝ่ังลดลง 
การกัดเซาะจึงเกิดขึน้ง่าย  6)กิจกรรมของมนุษย์บนชายฝ่ังเช่น การสร้างตึกสูงตาม
แนวหาดทราย การถมทะเล การบุกรุกป่าชายเลนอุทกภัย  เกิดจาก1) ฝนตกหนักและ
ต่อเน่ืองยาวนาน2) พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเป็นพืน้ท่ีต  า่ไม่สามารถระบายน า้ออกไปได้ 
3) น า้ทะเลหนุน  4) พืน้ท่ีรองรับน า้ตืน้เขิน 5) ส่ิงกีดขวางทิศทางการไหลของน า้ เช่น 
ตะกอน ส่ิงก่อสร้างริมล าน ้า กระชังปลา ส่วนบริเวณบนพื้นดินมีการสร้างถนน 
อาคารบ้านเรือน) 

 - ผลกระทบของการเกิดสึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั 
(สึนามิ 1)ท า ให้แ ผ่นเปลือกโลกขยับ  2) ส่งผลให้สภาพพื้น ท่ีชาย ฝ่ังทะเล
เปล่ียนแปลง3)ท าให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 4)ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  5)
กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 6)ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
การกัดเซาะชายฝั่ง1)ระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท าลาย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมชายฝ่ัง
เส่ือมโทรมลง 2)เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 3) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน อุทกภัย1)น ้า ท่วมอาคารบ้านเรือน ส่ิงก่อสร้างและ
สาธารณสถาน2)เส้นทางคมนาคมและการขนส่งถูกตัดขาด 3)ระบบสาธารณูปโภค 
จะได้รับความเสียหาย4)พืน้ท่ีการเกษตรและการปศสัุตว์จะได้รับความเสียหาย) 
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 - แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขการเกิดสึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั 
   (สึนามิ1)เม่ือเกิดแผ่นดินไหวขณะท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวดัติดชายทะเล ต้อง 

ระลึกไว้เสมอว่าอาจะเกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิตามมา 2)สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝ่ัง  
3)ถ้าอยู่ในเรือซ่ึงจอดอยู่ใกล้กับชายฝ่ังให้รีบน าเรือออกไปกลางทะเล 4)หลีกเล่ียง 
การก่อสร้างใกล้ชายฝ่ังในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง 5)ติดตามข่าวทางราชการอย่าง
ใกล้ชิด และวางแผนในการซ้อมรับภัยจากสึนามิการกัดเซาะชายฝั่ง 1) วิธีการทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายหาด แหล่งหญ้าทะเล และ
แนวปะการัง 2) วิธีการทางวิศวกรรม  เช่น การสร้างเข่ือนกันคล่ืนสร้างแนวกันคล่ืน
นอกชายฝ่ัง สร้างก าแพงกันตล่ิง สร้างปะการังเทียม อุทกภัย1)วางแผนการใช้ท่ีดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 2)ไม่บุกรุกท าลายป่าไม้ 3)เคล่ือนย้ายวสัดจุากท่ีท่ีจะได้รับความ
เสียหายอันเน่ืองมาจากน า้ท่วมให้ไปอยู่ในท่ีปลอดภัยหรือในท่ีสูง 4)การน าถุงทราย
มาท าเข่ือนเพ่ือป้องกันน ้าท่วม 5)พยากรณ์และการเตือนภัยน า้ท่วมให้ประชาชน
รับทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมป้องกัน 6)สร้างเข่ือน ฝาย ท านบ และถนน เพ่ือเป็นการ
กักเกบ็น า้หรือเป็นการกั้นทางเดินของน า้) 

10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปค าตอบ พร้อมเขียนเพิม่เติมบนกระดาน 
 

ขั้นขยายความรู้  (Elaborate) 
 11. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้ความรู้เพิม่เติมจากอินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด หรือ
แหล่งความรู้อ่ืนๆ แลว้ท าแผน่พบัความรู้ เร่ือง อุทกพบิติัภยั โดยเลือกหวัขอ้ที่สนใจเพียง 1 หวัขอ้  
ดงัน้ี 1)สึนามิ 2)การกดัเซาะชายฝ่ัง และ3) อุทกภยั 

 
ขั้นประเมินผล (Evaluate) 

12. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัท าใบงานที่ 2 เร่ือง อุทกพบิติัภยั (สึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, 
อุทกภยั)   
 
ส่ือการสอน 
 - วดีีทศัน์ เร่ือง Thailand Tsunami 2004 และ เร่ือง ทะเลไทย : กดัเซาะชายฝ่ัง 
 - ภาพอุทกภยัในประเทศไทย 
 - หนงัสือเรียนภูมิศาสตร์ม.4 – ม.6 
 - ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง อุทกพบิติัภยั (สึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั)  
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 - ใบงานที่ 2 เร่ือง อุทกพบิติัภยั (สึนามิ, การกดัเซาะชายฝ่ัง, อุทกภยั) 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 - หอ้งสมุด 
 - แหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
 
การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ 

1. ความรู้ 
- วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุทกพิบติัภยัที่
เกิดขึ้ นจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือจาก
มนุษย ์
- วเิคราะห์ผลกระทบของอุทกพิบตัิภยัที่เกิด
ขึ้นกบัมนุษย ์
- ระบุแนวทางป้องกันและแก้ไขการเกิด
อุทกพบิตัิภยั 

 
- การตอบค าถาม 
- ท  าใบงาน 

 

 
- ค  าถาม 
- ใบงาน 

 

 
ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ 80 ขั้นไป 

2. ทักษะ กระบวนการ 
- ทกัษะการตอบค าถาม 
- ทกัษะการวเิคราะห์ 
- ทกัษะการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
- ทกัษะการฟัง 

 
การสงัเกต 

 
 

 
แบบสงัเกต
พฤติกรรม 

 
 

 
อยูใ่นระดบั ดี 

ขึ้นไป 

3. คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ตรงต่อเวลา 
- ความตั้งใจ 
- มีความรับผดิชอบ 
- มีวนิยั 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
การสงัเกต 

 
แบบสงัเกต
พฤติกรรม 

 

 
อยูใ่นระดบั ดี 

ขึ้นไป 



123 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 

ในภาพรวมนกัเรียนใหค้วามร่วมมือ ความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนและการ
ท ากิจกรรมกลุ่มเป็นอยา่งดี ท  าให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปดว้ยความสนุกสนาน ช่วยสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่ครูเปิดวีดีทศัน์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจมาก ท าให้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามที่ครูก าหนดไว ้

 
ปัญหาหรืออปุสรรค 
 ในขั้นตอนการส ารวจและคน้หา ในกิจกรรมกลุ่มนักเรียนบางคนอาจจะยงัไม่เขา้ใจหน้าที่
ของตนเอง เน่ืองจากไม่ค่อยมีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี ครูจึงตอ้งอธิบายเพิ่มเติมให้เขา้ใจ
ยิง่ขึ้น  รวมทั้งมีนกัเรียนบางคนพดูคุยกนัท าใหร้บกวนสมาธิของเพือ่นกลุ่มอ่ืนบา้ง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมกลุ่มใหช้ดัเจน เพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของ
ตนเองไดดี้ยิง่ขึ้น  และควรก าหนดขอ้ตกลงในการเรียนร่วมกนัเพือ่ใหน้กัเรียนบางคนมีความตั้งใจมาก
ยิง่ขึ้น 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
   (นายพทุธิพงษศ์ุภมสัดุองักูร) 

 ผูส้อน 
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สึนาม ิ
สึนามิ (Tsunami) เป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติอยา่งหน่ึง ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า “คล่ืนอ่าวจอด

เรือ” (Harbour Waves) ซ่ึง สึ ค  าแรกแปลวา่ ท่าเรือ (Harbour) ส่วนค าที่สอง นามิ แปลว่าคล่ืน (Wave) 
ในบางคร้ังก็อาจะเรียกว่า “Seismic Wave” ปัจจุบนัใชเ้ป็นค าเรียกกลุ่มคล่ืนที่มีความยาวคล่ืนมากๆ 
ขนาดหลายร้อยกิโลเมตร นบัจากยอดคล่ืนที่ไล่ตามกนัไป 
 1) ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดสึนามิ สึนามิเป็นคล่ืนทะเลขนาดใหญ่ที่เคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็วและมีพลงั
มาก เกิดจากมวลน ้ าในทะเลและมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง จนกลายเป็นคล่ืน
กระจายตวัออกไปจากศูนยก์ลางของการสัน่สะเทือนนั้น ส่วนใหญ่มกัเกิดขึ้นเม่ือมีแผน่ดินไหวรุนแรง
ใตท้อ้งทะเล แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ได ้เช่น การปะทุของภูเขาไฟบนเกาะหรือใตท้ะเล การพุ่ง
ชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ลงบนพื้นน ้ าใตม้หาสมุทร การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใตท้ะเล เป็นตน้ 
 2) สถานการณ์การเกิดสึนามิ บริเวณที่มักเกิดคล่ืนสึนามิ คือ ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่ นมกัไดรั้บภยัจากสึนามิบ่อยคร้ัง ส่วนในทะเลอนัดามนัของมหาสมุทรอินเดีย
นั้นไม่เคยเกิดคล่ืนสึนามิที่รุนแรงมาก่อน จนเม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม  พ.ศ. 2547 ไดเ้กิดสึนามิที่รุนแรง
มาก มีจุดก าเนิดอยูใ่นทะเลทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย แลว้แผ่ขยายไปใน
ทะเลอนัดามนัจนไปถึงฝ่ังตะวนัออกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 200,000 คน ใน 
11 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า อินเดีย บงักลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ โซมาเลีย 
แทนซาเนีย และเคนยา ในประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตประมาณ 5,400 คน ใน 6 จงัหวดัภาคใตท้ี่อยูติ่ด
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
 3) ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ ผลของคล่ืนสึนามิที่มีต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม มีดงัน้ี 
  1. ท  าใหแ้ผน่เปลือกโลกขยบั ค่าพกิดัทางภูมิศาสตร์คลาดเคล่ือนไป 
  2. ส่งผลใหส้ภาพพื้นที่ชายฝ่ังทะเลเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอนัสั้น 
  3. ท  าใหสู้ญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์นต่างๆ เช่น บา้นเรือนเสียหาย ระบบ 

สาธารณูปโภคถูกท าลาย เป็นตน้ 
4. ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น สตัวน์ ้ าบางประเภทเปล่ียนที่อยูอ่าศยั เป็นตน้ 
5. กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การท าประมง การคา้ 

ขายบริเวณชายหาด เป็นตน้ 
6. ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ท าใหน้กัท่องเที่ยวลดลง 

ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง อุทกพิบัติภัย 

(สึนามิ, การกัดเซาะชายฝ่ัง, อทุกภยั) 
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 4) การระวงัภยัจากสึนามิ วธีิสงัเกตและป้องกนัตนจากคล่ืนสึนามิ มีดงัน้ี 
  1. เม่ือเกิดแผน่ดินไหวขณะที่อยูใ่นพื้นที่จงัหวดัติดชายทะเล ตอ้งระลึกไว ้

เสมอวา่อาจะเกิดคล่ืนยกัษสึ์นามิตามมา เพือ่จะไดเ้ตรียมตวัใหพ้ร้อมทุกเม่ือ 
2. สงัเกตปรากฏการณ์ของชายฝ่ัง เช่น มีการลดระดบัน ้ าทะเล ใหรี้บอพยพ 

ครอบครัวและสตัวเ์ล้ียงขึ้นที่สูง เป็นตน้ 
3. ถา้อยูใ่นเรือซ่ึงจอดอยูใ่กลก้บัชายฝ่ังใหรี้บน าเรือออกไปกลางทะเล 
4. หลีกเล่ียงการก่อสร้างใกลช้ายฝ่ังในบริเวณที่มีความเส่ียงสูง หาก 

จ าเป็นตอ้งมีการก่อสร้าง ควรมีโครงสร้างแขง็แรงตา้นแรงสึนามิได ้
5. ติดตามข่าวทางราชการอยา่งใกลชิ้ด และวางแผนในการซอ้มรับภยัจากสึนามิ 

 
การกัดเซาะชายฝั่ง 
 การกดัเซาะชายฝ่ัง (Coastal Erosion) คือ การที่ชายฝ่ังทะเลถูกกดัเซาะจากการกระท าของ
คล่ืนและลมในทะเลท าใหช้ายฝ่ังร่นถอยแนวเขา้ไปในแผ่นดิน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการ
ด ารงชีวติของมนุษย ์ 
 1) ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ัง มีดงัต่อไปน้ี 

1. ธรณีพบิติัภยัที่เกิดในบริเวณชายฝ่ังเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
อยา่งเด่นชดั เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟปะทุ แผน่ดินถล่ม เป็นตน้ 

2. การเปล่ียนแปลงของอากาศ เป็นปัจจยัหน่ึงที่ท  าใหโ้ลก มีสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
กนั อุณหภูมิอากาศโลกที่สูงขึ้น อากาศที่ร้อนขึ้นจะท าใหล้กัษณะของลม คล่ืนรุนแรง  
ระดบัน ้ าขึ้นลงเปล่ียนแปลง เกิดพายรุุนแรงและถ่ีกวา่เดิม 

3. ระดบัน ้ าทะเลสูงขึ้น ระดบัน ้ าทะเลที่สูงขึ้นส่วนหน่ึงเกิดจากอากาศมีอุณหภูมิ 
สูงขึ้น ท าใหน้ ้ าทะเลขยายตวั และยงัท าใหธ้ารน ้ าแขง็ในบริเวณขั้วโลกและบนภูเขาสูง 
ละลายไหลลงสู่มหาสมุทร 

4. ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวทิยาของทอ้งทะเลที่มีการเคล่ือนที่ตามแผน่เปลือก 
ทะเล ท าใหเ้กิดการทรุดตวัของพื้นที่ นอกจากน้ีการทรุดตวัของพื้นที่ชายฝ่ังอาจเกิดจากการ 
กดทบัหรืออดัตวัของตะกอนในพื้นที่ หรืออาจเกิดจากการสูบ ขดุ หรือดูดทั้งของแขง็และ 
ของเหลวออกจากพื้นที่ เช่น การสูบน ้ าบาดาลขึ้นมาใชใ้นปริมาณมาก ท าใหเ้กิดการทรุดตวั 
ของพื้นที่ เป็นตน้  

5. ปริมาณตะกอนไหลลงสู่ทะเลลดนอ้ยลง จากการที่มีส่ิงก่อสร้างปิดกั้นการไหล 
ของน ้ าตามธรรมชาติ ท าใหป้ริมาณตะกอนตามแนวชายฝ่ังลดลง การกดัเซาะจึงเกิดขึ้นง่าย  
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6. กิจกรรมของมนุษยบ์นชายฝ่ังที่พฒันาขึ้นมาโดยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
ชายฝ่ัง เช่น การสร้างตึกสูงตามแนวหาดทรายดา้นนอกที่อยูติ่ดทะเล การถมทะเลเพือ่การ 
พฒันาที่ดิน การเปล่ียนสภาพป่าชายเลนที่เป็นปราการธรรมชาติไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืน  
การสร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กีดขวางการเคล่ือนที่ตามธรรมชาติของคล่ืนและ 
กระแสน ้ า เป็นตน้ 

  
2) สถานการณ์ชายฝ่ังถูกกดัเซาะ จากการวดัระดบัน ้ าทะเล โดยสถานีวดัน ้ าทะเลทวีปต่างๆ 

ทัว่โลกพบวา่ มีการเปล่ียนแปลงเพิม่ขึ้น 12 – 15 เซนติเมตร บางแห่งที่มีระดบัน ้ าทะเลเพิ่มจะเกิดการ
ทรุดตวัของแผ่นดิน ตวัอยา่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสู้ญเสียพื้นที่เกาะเวลสเกต (Whale Skate) 
ในบริเวณหมู่เกาะฮาวาย จากการเพิ่มขึ้นของระดบัน ้ าทะเลหรือประชาชนของประเทศตูวาลูที่ก  าลงั
เดือดร้อนตอ้งหาที่อยูใ่หม่ เน่ืองจากแผ่นดินก าลงัจะจมหายไปเช่นกนั ทั้งน้ีมีการคาดการณ์ว่า หาก
ระดบัน ้ าทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร พื้นที่ชายฝ่ังของประเทศอุรุกวยัจะหายไปร้อยละ 0.05 ประเทศอียปิต์
ร้อยละ 1 ประเทศเนเธอร์แลนด ์ร้อยละ 6 ประเทศบงัคลาเทศร้อยละ 17.5 และหมู่เกาะมาร์แชลล์อาจ
สูญเสียพื้นที่ถึงร้อยละ 80 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้มีการประเมินว่าในช่วง 30 ปีขา้งหน้า จะมี
การทรุดตวัของแผ่นดินชายฝ่ังถูกกดัเซาะและความแปรปรวนของภูมิอากาศโลกจะเพิ่มระดบัความ
รุนแรงขึ้นถึง 20% และจะส่งผลให้เกิดภยัพิบติัทั้งจากน ้ าท่วม ดินถล่ม ดินทรุด ความแห้งแลง้ ความ
แปรปรวนของอากาศ และภยัพบิตัิอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
 ส าหรับชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ชายฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัรวม 23 จงัหวดั โดยชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 1,650 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝ่ังทะเลอนัดามนั มีความยาวประมาณ 950 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลของ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  
 พื้นที่ชายฝ่ังทะเลประเทศไทย 23 จังหวดัประสบปัญหาถูกกัดเซาะชายฝ่ังในอัตราความ
รุนแรงแตกต่างกนั พื้นที่ที่ประสบปัญหาถูกกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งรุนแรงที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น พื้นที่ชายฝ่ังบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ชายฝ่ังเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนัธ์ ชายฝ่ังชลบุรี 
ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นตน้ กรมทรัพยากรธรณีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นเจา้ภาพในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการกัด
เซาะชายฝ่ังและตล่ิงล าน ้ า ไดร้วบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ถึงสภาพปัญหาของพื้นที่วิกฤตการกดั
เซาะชายฝ่ังทะเลพบวา่ ชายฝ่ังทะเลบางขนุเทียนถูกกดัเซาะตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ชายฝ่ังอ าเภอ
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ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี และชายฝ่ังอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ถูกกดัเซาะอยา่งรุนแรงเป็น
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และมีชายหาดบริเวณพื้นที่ที่มีความส าคญั เช่น หาดหวัหิน บริเวณพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั พระราชวงัไกลกงัวล ถูกกดัเซาะในระดบัปานกลางเป็นระยะทางประมาณ 40 
กิโลเมตร ชายฝ่ังจงัหวดัปัตตานี-นราธิวาส ถูกกดัเซาะอยา่งรุนแรงเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร 
และชายฝ่ังจงัหวดัตราดพบการถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมี
สาเหตุของการกดัเซาะและสภาพปัญหาแตกต่างกนั จ  าเป็นตอ้งด าเนินการประเมินสถานภาพและวาง
แนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ซ่ึงตอ้งด าเนินการศึกษาสภาพสาเหตุ และปัจจยัทาง
ธรณีวิทยาส่ิงแวดลอ้มและสมุทรศาสตร์ เพื่อวางแนวทางป้องกนั การแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่วกิฤตแต่ละแห่ง 
  

3) ผลกระทบที่เกิดจากชายฝ่ังถูกกดัเซาะ การกดัเซาะชายฝ่ังที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ชายฝ่ังของ
ภูมิภาคต่างๆ และชายฝ่ังของประเทศไทยส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ระบบนิเวศชายฝ่ัง ท าใหร้ะบบนิเวศชายฝ่ัง เช่น แนวปะการัง ป่าไมช้ายเลน  
หญา้ทะเล และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ถูกท าลาย ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มชายฝ่ังเส่ือมโทรมลง 

2. สภาพเศรษฐกิจ เม่ือพื้นที่ชายฝ่ังทะเลไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีความสวยงาม 
ตามธรรมชาติ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง กระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซ่ึงเป็น
รายได้ส าคญัของประเทศ และกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง ส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจ านวนมาก 

3. การด ารงชีวติของประชาชน การกดัเซาะชายฝ่ังท าใหส่ิ้งปลูกสร้างเสียหาย  
สูญเสียที่ดินและทรัพยสิ์นต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปล่ียนแปลงไป หลายชุมชนตอ้งอพยพออกจากพื้นที่  

  
4) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังมีความสลับซับซ้อน 

เน่ืองจากมีเหตุปัจจยัประกอบกนัหลายดา้นจึงเป็นเร่ืองยากที่จะหาสาเหตุที่แทจ้ริงและแกไ้ขปัญหาได้
ตรงจุด ดงันั้น การด าเนินการแกไ้ขในช่วงเวลาที่ผา่นมา จึงยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แต่อยา่งไร
ก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ไดพ้ยายามที่จะบรรเทาปัญหา และลดผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังดว้ย
วธีิการต่างๆ ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัมี 2 วธีิ ดงัน้ี 

4.1) วธีิการทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชายเลน ป่าชายหาด  
แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซ่ึงนอกจากจะเป็น
ปราการส าคญัในการช่วยลดความรุนแรงของคล่ืนลม ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงของ
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การเกิดการกดัเซาะชายฝ่ังแลว้ ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งที่อยูอ่าศยั หลบภยั แพร่พนัธุ์ของสัตว์
ทะเลซ่ึงถือเป็นแหล่งอาหารของผูค้นในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

4.2) วธีิการทางวศิวกรรม การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยวธีิการทาง 
วศิวกรรม มีวตัถุประสงคเ์พือ่ดกัตะกอนทรายชายหาด สลายพลงังานคล่ืน และพยายาม 
รักษาสภาพชายหาดให้เกิดความสมดุล โดยวิธีทางวิศวกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เช่น การสร้าง
เขื่อนกนัคล่ืนสร้างแนวกนัคล่ืนนอกชายฝ่ัง สร้างก าแพงกนัตล่ิง สร้างปะการังเทียม  
เป็นตน้  

 
อุทกภัย  
 อุทกภัย (Flood) คือภยัที่เกิดจากน ้ าท่วม ซ่ึงเป็นน ้ าที่ท่วมพื้นที่บริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นคร้ัง
คราว เน่ืองจากมีฝนตกหนกัหรือหิมะละลาย ท าใหน้ ้ าในล าน ้ าหรือทะเลสาบไหลลน้ตล่ิงหรือบ่าลงมา
จากที่สูง ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  
 1) ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดอุทกภยั ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลใหเ้กิดอุทกภยั มีดงัน้ี 
  1.1 ฝนตกหนกัและต่อเน่ืองยาวนาน เน่ืองจากเกิดลมพาย ุลมมรสุมมีก าลงั 

แรงหรือหยอ่มความกดอากาศต ่ามีก าลงัแรง ส่งผลใหไ้ม่สามารถระบายน ้ าออกจาก 
พื้นที่ไดท้นั 

1.2 พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น ้ ามกัจะประสบปัญหาน ้ าท่วม 
เป็นประจ าทุกปี หากมีฝนตกหนกัต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพื้นที่ต  ่าจึงไม่สามารถระบาย 
น ้ าออกไปได ้
 1.3 น ้ าทะเลหนุน ถา้หากมีน ้ าทะเลขึ้นสูงหนุนเขา้สู่ปากแม่น ้ าจะท าใหน้ ้ าเอ่อ 
ไหลลน้ฝ่ัง ท าใหเ้กิดน ้ าท่วมบริเวณสองฝ่ังแม่น ้ า 
 

1.4 พื้นที่รองรับน ้ าต้ืนเขิน นบัเป็นมูลเหตุส าคญัที่ท  าใหเ้กิดน ้ าท่วม เพราะปริมาณ 
น ้ าฝนที่ตกลงมาแต่ละปีมีปริมาณไม่แตกต่างกนั แต่ตะกอนในทอ้งน ้ าของแม่น ้ าล าคลองและ
บึงมีมาก เม่ือถึงช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน ้ ามากจึงไม่มีแหล่งกกัเก็บจึงเอ่อท่วมพื้นที่ต่างๆ 

1.5 ส่ิงกีดขวางทิศทางการไหลของน ้ า ในอดีตน ้ าฝนที่ตกลงสู่พื้นดินจะไหลโดย 
อิสระลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนัไดมี้ส่ิงกีดขวางเสน้ทางการไหลของน ้ าทั้งใน
ล าน ้ า เช่น ตะกอน ส่ิงก่อสร้างริมล าน ้ า กระชงัปลา ส่วนบริเวณบนพื้นดินมีการสร้างถนน 
อาคารบา้นเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมขวางทิศทางการไหลของน ้ า น ้ าจึงไม่สามารถไหล
และระบายได ้จึงเกิดน ้ าท่วมขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ 
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ลกัษณะภูมิประเทศที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั มีดงัน้ี 
1. บริเวณที่ราบ เนินเขา จะเกิดอุทกภยัแบบฉบัพลนั น ้ าไหลบ่าอยา่งรวดเร็วและมี 

พลงัท าลายสูง ลกัษณะแบบน้ี เรียกวา่ “น ้ าป่า” เกิดขึ้นเพราะมีน ้ าหลากจากภูเขา อนัเน่ืองจาก
มีฝนตกหนกับริเวณตน้น ้ า จึงท าใหเ้กิดน ้ าหลากท่วมฉบัพลนั 

2. พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น ้ าและชายฝ่ัง เป็นภยัพบิติัที่เกิดขึ้นชา้ๆ จากน ้ าลน้ตล่ิง เม่ือ 
เกิดจะกินพื้นที่บริเวณกวา้ง น ้ าท่วมเป็นระยะเวลานาน 

3. บริเวณปากแม่น ้ า เป็นอุทกภยัที่เกิดจากน ้ าไหลมาจากที่สูงกวา่และอาจจะมีน ้ า 
ทะเลหนุน ประกอบกบัแผน่ดินทรุดจึงท าใหเ้กิดน ้ าท่วมขงัในที่สุด 
 

 2) สถานการณ์การเกิดอุทกภยั ปัจจุบนัน ้ าท่วมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยมกัเกิดขึ้นอยา่งฉับพลนั และเกิดรุนแรงขึ้น เน่ืองจากมีฝนตกหนักต่อเน่ืองกันเป็น
เวลานาน ตวัอย่างเช่น น ้ าท่วมคร้ังใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เม่ือปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ท  าให้
ประชาชนหลายพนัคนในรัฐนอร์ทดาโคตาและมินนิโซตาตอ้งอพยพออกจากบา้นเรือน และการเกิด
น ้ าท่วมฉบัพลนัในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 นับเป็นภาวะน ้ าท่วมคร้ังรุนแรงที่สุด
ในกรุงมะนิลาในช่วงระยะเวลา 42 ปี เน่ืองจากอิทธิพลของพายโุซนร้อนกิสนา ท าให้ผูเ้สียชีวิตหลาย
ร้อยคนและคนไร้ที่อยูอ่าศยัจ  านวนมาก เป็นตน้  
 ส่วนอุทกภยัในประเทศไทยมกัเกิดในลกัษณะน ้ าท่วมฉบัพลนั หรือน ้ าป่า ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการ
ท าลายป่าไม ้เม่ือฝนตกน ้ าจึงไหลบ่าแผซ่่านจากที่สูงลงมาอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบับริเวณที่ราบมีส่ิง
ปลูกสร้างขวางทิศทางน ้ า น ้ าจึงไหลชา้ลงและเกิดน ้ าท่วม เม่ือปริมาณน ้ ามากขึ้นจะมีการท าลายพดัพา
เอาส่ิงต่างๆ ไปกบัสายน ้ า ตวัอยา่งเช่น เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2544 มีพายโุซนร้อนเกิดขึ้นท าให้เกิดฝน
ตกหนกัต่อเน่ืองในต าบลน ้ ากอ้ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท าใหดิ้นถล่มบนเขาและมีน ้ าป่าไหล
เขา้ท่วมบา้นเรือน มีท่อนไม้และซากตน้ไม้ไหลลงมากับกระแสน ้ าเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น มีผูเ้สียชีวติมากกวา่ 125 คน นอกจากน้ี สถานการณ์น ้ าท่วมก็ยงัเกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่ราบน ้ า
ท่วมถึงของแม่น ้ าชี แม่น ้ ามูล แม่น ้ าเจา้พระยา และแม่น ้ าสายอ่ืนๆ  
 
 3) ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภยั สามารถแบ่งอนัตราย และความเสียหายที่เกิดจากอุทกภยั ได้
ดงัน้ี 

1. น ้ าท่วมอาคารบา้นเรือน ส่ิงก่อสร้างและสาธารณสถาน ซ่ึงท าใหเ้กิดความ 
เสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งมาก บา้นเรือนหรืออาคารส่ิงก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน ้ า
ที่ไหลเช่ียวพงัทลายได ้คน สตัวพ์าหนะ และสตัวเ์ล้ียงอาจไดรั้บอนัตรายถึงชีวติจากการจมน ้ า 
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2. เสน้ทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตดัเป็นช่วงๆ โดยความแรงของ 
กระแสน ้ า ถนนและสะพานอาจจะถูกกระแสน ้ าพดัให้พงัทลายได ้สินคา้พสัดุที่อยูร่ะหว่าง
การขนส่งจะไดรั้บความเสียหายมาก 

3. ระบบสาธารณูปโภค จะไดรั้บความเสียหาย เช่น โทรศพัท ์โทรเลข ไฟฟ้า  
ประชา เป็นตน้ 

4. พื้นที่การเกษตรและการปศุสตัวจ์ะไดรั้บความเสียหาย เช่น พชืผล ไร่นา ที่ก  าลงั 
ผลิดอกออกผลบนพื้นที่ต  ่า อาจถูกน ้ าท่วมตายได ้สัตวพ์าหนะ ววั ควาย สัตวเ์ล้ียง ตลอดจน
ผลผลิตที่เก็บกกัตุน หรือมีไวเ้พื่อท าพนัธุ์จะได้รับความเสียหาย ความเสียหายทางอ้อม จะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทัว่ไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเส่ือม และสูญเสียความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 
 

 4) วธีิปฏิบติัในการป้องกนัตนเองจากอุทกภยั มีดงัน้ี 
1. การวางแผนการใชท้ี่ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรก าหนดผงัเมืองเพือ่รองรับการ 

เจริญเติบโตของตวัเมือง ไม่ให้กีดขวางทางไหลของน ้ า ก าหนดการใชท้ี่ดินบริเวณพื้นที่น ้ า
ท่วมใหเ้ป็นพื้นที่ราบลุ่มรับน ้ า เพือ่เป็นการหน่วงหรือชะลอการเกิดน ้ าท่วม 

2. ไม่บุกรุกท าลายป่าไม ้และไม่ปลูกพชืไร่บนพื้นที่ภูเขาสูงชนั เพราะจะขาดพื้นที่ 
ดูดซบัและชะลอการไหลของน ้ า ท  าใหน้ ้ าไหลลงสู่แม่น ้ า ล าหว้ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. การเคล่ือนยา้ยวสัดุจากที่ที่จะไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากน ้ าท่วมใหไ้ป 
อยูใ่นที่ปลอดภยัหรือในที่สูง 

4. การน าถุงทรายมาท าเขื่อน เพือ่ป้องกนัน ้ าท่วม 
5. การพยากรณ์และการเตือนภยัน ้ าท่วมใหป้ระชาชนรับทราบล่วงหนา้ เพือ่เตรียม 

ป้องกนั 
6. การสร้างเขื่อน ฝาย ท านบ และถนน เพือ่เป็นการกกัเก็บน ้ าหรือเป็นการกั้น 

ทางเดินของน ้ า เป็นตน้ 
 ขอ้ปฏิบติัเม่ือเกิดอุทกภยั มีดงัต่อไปน้ี 
  1. ตดัสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงตม้ใหเ้รียบร้อย 
  2. อยูใ่นอาคารที่แขง็แรง และอยูใ่นที่สูงพน้ระดบัน ้ าที่เคยท่วมมาก่อน 
  3. ท  าใหร่้างกายอบอุ่นเสมอ 
  4. ไม่ควรขบัยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน ้ าหลาก 
  5. ไม่ควรเล่นน ้ าหรือวา่ยน ้ าเล่นในขณะน ้ าท่วม 
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  6. ระวงัสตัวมี์พษิที่หนีน ้ าท่วมขึ้นมาอยูบ่นบา้น และหลงัคาเรือน กดัต่อย เช่น  
งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นตน้ 

7. ติดตามเหตุการณ์อยา่งใกลชิ้ด เช่น สงัเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามค าเตือนที่ 
เก่ียวกบัลกัษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวทิยา 

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภยัเม่ือสถานการณ์จวนตวั หรือปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของทางราชการ 

  9. เม่ือจวนตวัใหค้  านึงถึงความปลอดภยัของชีวติมากกวา่ห่วงทรัพยส์มบติั 
 

 ขอ้ปฏิบติัหลงัเกิดอุทกภยั มีดงัต่อไปน้ี 
  1. ขนส่งคนอพยพกลบัยงัภูมิล าเนาเดิม 
  2. ช่วยเหลือในการร้ือส่ิงปรักหกัพงั ซ่อมแซมบา้นเรือน อาคาร โรงเรียน หรือ 

ส่ิงปลูกสร้างใดๆ ที่เสียหาย จดัหาที่พกัอาศยัและการด ารงชีพชัว่คราวใหก้บัผูป้ระสบภยั 
3. ท  าความสะอาดบา้นเรือน ถนนหนทางที่เตม็ไปดว้ยโคลนตม ก าจดัซากสตัว ์

 และส่ิงช ารุดเสียหายที่เกล่ือนกลาดอยูท่ ัว่ไปใหก้ลบัสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
4. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เช่น การไฟฟ้า  

ประปา โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 5. ซ่อมถนน สะพาน และทางรถไฟที่ช ารุดเสียหายใหก้ลบัสู่สภาพเดิม เพือ่ใช ้
ในการคมนาคมไดโ้ดยเร็วที่สุด 
 6. การสงเคราะห์ผูป้ระสบอุทกภยั จากหน่วยบรรเทาทุกขห์รือมูลนิธิต่างๆ  
เช่น การบริจาคเงิน อาหาร เส้ือผา้ เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้ 

  7. การจดัการดา้นสาธารณสุข เพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลงัอุทกภยั 
8. ช่วยเหลือสตัวต่์างๆ ที่มีชีวติ หาอาคาร ที่อยู ่และติดตามหาเจา้ของใหก้บั 

สตัวเ์ล้ียง 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ที่มา : อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ และคณะ. (2556.) รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6.กรุงเทพฯ : อกัษร
เจริญทศัน์ 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ความหมาย 

สึนามิ การกดัเซาะชายฝ่ัง อุทกภยั 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................... 
 
2. ปัจจยัส าคญั 

สึนามิ การกดัเซาะชายฝ่ัง อุทกภยั 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................... 
 
3. บริเวณที่ไดรั้บความเสียหายหรือประสบภยั 

สึนามิ การกดัเซาะชายฝ่ัง อุทกภยั 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 2 
เร่ือง อุทกพิบัติภัย 

(สึนามิ, การกัดเซาะชายฝ่ัง, อทุกภยั) 
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4. หลายปีที่ผา่นมาประเทศไทยเกิดอุทกภยับ่อยคร้ัง นกัเรียนคิดวา่ตนเองมีส่วนท าใหเ้กิดอุทกภยั
ดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
5. ถา้เกิดอุทกภยัในชุมชนหรือทอ้งถ่ินของนกัเรียน นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการป้องกนัภยัและแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยา่งไร  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
6. นกัเรียนคิดวา่ประเทศไทยควรแกปั้ญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งไร จึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งย ัง่ยนื 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
7. ประเทศไทยมีโอกาสเกิดคล่ืนยกัษสึ์นามิอีกหรือไม่ เพราะอะไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 

============================= 



134 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
 

การแบ่งหน้าที ่
กนัอย่าง
เหมาะสม 

ความร่วมมอื
กนัท า
กจิกรรม 

การแสดง
ความคดิเห็น 

การรับฟัง
ความคดิเห็น 

ความมนี า้ใจ
ช่วยเหลอืกนั 

คะแนน
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18-20 
14-17 
10-13 

ต ่ากว่า 10 

ดีมาก 
ดี 

พอใช ้
ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  = 4 
ดี  = 3 
พอใช ้  = 2 
ปรับปรุง  = 1 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ปฐพพีิบัติภัย (แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่ม) 
1. พื้นที่ส่วนใดของประเทศไทยที่เส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหวมากที่สุด(จ า) 
 ก.  ภาคใต ้
 ข.  ภาคกลาง 
 ค.  ภาคเหนือ 
 ง.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. การเกิดแผน่ดินถล่มในประเทศไทยและในต่างประเทศมีลกัษณะคลา้ยกนัอยา่งไร (เขา้ใจ) 
 ก.  เกิดบริเวณชายฝ่ังทะเลที่มีคล่ืนลมแรง 
 ข.  เกิดในบริเวณพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชนั 
 ค.  เกิดในพื้นที่วา่งเปล่าที่ไม่มีการใชป้ระโยชน์ 
 ง.  เกิดในบริเวณที่มีผูค้นอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
3. เราควรเตรียมความพร้อมในการระวงัภยัแผน่ดินถล่มอยา่งไร(น าไปใช)้ 
 ก.  หลีกเล่ียงการปลูกสร้างที่อยูอ่าศยัในพื้นที่ลาดชนั 
 ข.  ช่วยกนัปลูกพชืหมุนเวยีนบริเวณเชิงเขาที่ลาดชนั 
 ค.  สร้างเขื่อนบริเวณเชิงเขาที่มีความเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินถล่ม 
 ง.  ตดัตน้ไมท้ี่ขึ้นขวางทางน ้ าเพือ่ไม่ใหน้ ้ าไหลไดส้ะดวกในขณะฝนตก 
4. แผน่ดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นค่อนขา้งนอ้ยและมีผลกระทบไม่รุนแรง เน่ืองจากสาเหตุใด
(วเิคราะห์) 

ก.  มีพื้นที่ติดทะเลนอ้ย 
ข.  อยูไ่กลจากมหาสมุทรแปซิฟิก 
ค.  ไม่ไดต้ั้งอยูบ่นรอยต่อของแผน่เปลือกโลก 
ง.  ไม่เคยมีภูเขาไฟระเบิดมาก่อนจึงไม่เกิดแผน่ดินไหว 

5. เม่ือเกิดแผน่ดินถล่มเป็นบริเวณกวา้ง ประชาชนที่อยูใ่นพื้นที่ใกลเ้คียงจะไดรั้บผลกระทบในขอ้ใด
นอ้ยที่สุด(วเิคราะห์) 

ก.  ขาดแคลนแหล่งอาหาร 
ข.  เกิดควนัพษิและฝุ่ นละออง 
ค.  บา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างถูกท าลาย 
ง.  พื้นที่เกษตรกรรมไดรั้บความเสียหาย 
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6. การกระท าในขอ้ใดเป็นการป้องกนัภยัจากดินถล่มไดม้ากที่สุด  (วเิคราะห์) 
 ก.  ลิปท าไร่ตามแนวเชิงเขา 
 ข. อาร์ทปลูกพชืเป็นขั้นบนัได 
 ค.  นทัปลูกตน้ไมใ้หญ่ตามสนัเขา 
 ง.  เจมส์ปลูกหญา้แฝกเพือ่ยดึเกาะดินบนภูเขา 
อุทกพิบัติภัย (สึนามิ, อุทกภัย, การกัดเซาะชายฝ่ัง) 
7. พื้นที่ชายฝ่ังทะเลบริเวณจงัหวดัใดที่ประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงนอ้ยที่สุด(จ า) 
 ก.  เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพ 
 ข.  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี 
 ค.  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 ง.  อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
8. เม่ือเกิดสึนามิใกลก้บับริเวณที่นกัเรียนอาศยัอยู ่นกัเรียนจะปฏิบติัตนอยา่งไรใหป้ลอดภยั(น าไปใช)้ 
 ก.  รีบอพยพออกจากพื้นที่ทนัท ี
 ข.  หาที่พกัที่มีความมัน่คงแขง็แรง 
 ค.  เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นออกจากพื้นที่ 
 ง.  หลบอยูใ่นที่พกัจนกวา่เหตุการณ์สงบ 
9. การป้องกนัตนเองจากอุทกภยัในขอ้ใดไม่เหมาะสม (วเิคราะห์) 
 ก.  เคล่ือนยา้ยส่ิงของไวใ้นที่ปลอดภยั 
 ข.  วางแผนการใชท้ี่ดินอยา่งเหมาะสม 
 ค.  ใชเ้คร่ืองสูบน ้ าออกจากบา้นของตนเอง 
 ง.  น ากระสอบทรายมาท าเขื่อนรอบชุมชน 
10. ขอ้ใดเป็นความแตกต่างระหวา่งผลกระทบของสึนามิและอุทกภยั(วเิคราะห์) 
 ก.  เกิดโรคระบาดที่มากบัน ้ า 
 ข.  เกิดน ้ าท่วมขงัในพื้นที่ชุมชน 
 ค.  เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
 ง.  เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ 
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11. สาเหตุส าคญัที่ท  าให้เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทยเม่ือปี 2554 คือขอ้ใด(วเิคราะห์) 
 ก.  เกิดเหตุการณ์น ้ าทะเลหนุน 
 ข.  ฝนตกหนกัต่อเน่ืองยาวเวลานาน 

ค.  มีส่ิงก่อสร้างกีดขวางแม่น ้ าล าคลอง 
 ง.  ระบบการระบายน ้ าไม่มีประสิทธิภาพ 
12. “นาย ก. ใชเ้คร่ืองสูบน ้ าขนาดใหญ่ เร่งระบายน ้ าออกจากพื้นที่ตนเอง ในขณะที่น ้ าไหลเขา้ท่วม
ชุมชนดว้ยความรวดเร็ว” นกัเรียนคิดวา่การกระท าของ นาย ก. เหมาะสมหรือไม่   (ประเมินค่า) 
 ก.  เหมาะสม   เพราะเกิดความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของคนในครอบครัว 
 ข.  เหมาะสม   เพราะเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ ้ าไหลเขา้ท่วมในบริเวณบา้นของตนเอง 
 ค.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าใหก้ระแสน ้ ามีความรุนแรงมากขึ้น  
 ง.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าใหค้นในชุมชนส่วนรวมไดรั้บความเดือดร้อน 
วาตพิบัติภัย (วาตภัย) 
13. พายใุนขอ้ใดไม่ใช่พายหุมุนเขตร้อน (จ า) 
 ก.  พายไุตฝุ้่ น 
 ข.  พายโุซนร้อน 
 ค.  พายทุอร์นาโด 
 ง.  พายดีุเปรสชัน่ 
14. การเรียกช่ือพายหุมุนเขตร้อนที่ต่างกนั มีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด (เขา้ใจ) 
 ก.  แหล่งก าเนิด 
 ข.  ช่ือบุคคลส าคญั 
 ค.  ความเร็วของจุดศูนยก์ลาง 
 ง.  ปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น 
15. นกัเรียนจะปฏิบติัตนอยา่งไร เม่ือเกิดพายไุตฝุ้่ น(น าไปใช)้ 
 ก.  หลบพายใุตต้น้ไมใ้หญ่ 
 ข.  พกัอาศยัในอาคารที่มีความมัน่คง 
 ค.  เก็บส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ไวบ้นที่สูง 
 ง.  เปิดหนา้ต่างทุกบานเพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเท 
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16. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง (วเิคราะห์) 
 ก.  พายทุอร์นาโดเป็นพายหุมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงมากที่สุด 
 ข.  พายหุมุนเขตร้อนเกิดจากการหมุนของลมภายใตก้ารเคล่ือนที่ของเมฆในแนวด่ิง 
 ค.  พายเุฮอริเคนเป็นพายหุมุนเขตร้อนที่ท  าใหเ้กิดความเสียหายในแถบทวปีออสเตรเลีย 
 ง.  พายฤุดูร้อนเป็นพายทุี่เกิดจากการปะทะกนัของความกดอากาศต ่าและความกดอากาศสูง  
 อาจท าใหเ้กิดลูกเห็บได ้
17. บุคคลในขอ้ใดปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งที่สุดเม่ือเกิดวาตภยั  (วิเคราะห์) 
             ก.  เก่งวิง่ไปหลบพายฝุนใตต้น้ไมใ้หญ่ 
ข.  เจหลบอยูใ่นบา้นและปิดประตูหนา้ต่างทุกบาน 
             ค.  พงีดใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพือ่ป้องกนัไฟดูด 
             ง.  หนูดีออกไปยนืในบริเวณที่โล่งเพือ่ป้องกนัส่ิงของหล่นใส่ 
อัคนีพิบัติภัย (ภูเขาไฟปะทุ, ไฟป่า) 
18. บริเวณใดของประเทศไทยที่เกิดไฟป่ามากทีสุ่ด (จ  า) 
 ก.  ภาคเหนือ 
 ข.  ภาคตะวนัตก 
 ค.  ภาคตะวนัออก 
 ง.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
19. ถา้นกัเรียนเป็นเจา้หนา้ที่ป่าไม ้จะมีแนวทางป้องกนัไฟป่าอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร(น าไปใช)้ 
 ก.  ติดป้ายรณรงคป้์องกนัไฟป่าในอุทยานแห่งชาติ 
 ข.  จดักิจกรรมปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม ้
 ค.  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัของป่าไมแ้ก่ประชาชน 
 ง.  ปลูกไมย้นืตน้ขนาดใหญ่เพือ่รักษาความชุ่มช้ืนของป่า 
20. การเกิดไฟป่าในประเทศก าลงัพฒันามีสาเหตุมาจากขอ้ใดมากที่สุด(วเิคราะห์) 
 ก.  การเก็บหาของป่า 
 ข.  การเผาไร่ก าจดัวชัพืช 
 ค.  นกัท่องเที่ยวทิ้งกน้บุหร่ีบนพื้นป่า 
 ง.  การจุดไฟไล่สตัวใ์หอ้อกจากที่ซ่อน 
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21. การกระท าของบุคคลใดสร้างความเสียหายต่อป่าไมม้ากที่สุด  (วเิคราะห์) 
 ก.  สองเผาไร่ก าจดัวชัพืชหลงัการเก็บเก่ียว 
 ข.  หน่ึงเผาป่าเพือ่กระตุน้การงอกของเห็ดเผาะ 
 ค.  สามก่อกองไฟในขณะพกัแรมในป่ากบัเพือ่น 
 ง.  ส่ีจุดไฟเพือ่ไล่แมลงทีม่าท าลายผลผลิตทางการเกษตร 
22. การป้องกนัไฟป่าในขอ้ใดเหมาะสมนอ้ยที่สุด  (วเิคราะห์) 
 ก.  การรณรงคป้์องกนัการจุดไฟเผาป่า 
 ข.  ระมดัระวงัการใชไ้ฟเม่ือพกัแรมในป่า 
 ค.  ให้เจา้หนา้ที่ที่มีความเช่ียวชาญด าเนินการ 
 ง.  จดัท าแนวป้องกนัไฟป่าในบริเวณพื้นที่ล่อแหลม 
ธรรมชาติภิวัตน์(ภาวะโลกร้อน, การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ, ความแห้งแล้ง) 
23. ขอ้ใดคือสาเหตุส าคญัที่ท  าใหเ้กิดภยัแลง้(จ า) 
 ก.  ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน 
 ข.  อุณหภูมิของโลกที่เพิม่สูงขึ้น 
 ค.  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 ง.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซดมี์ปริมาณเพิม่ขึ้น 
24. “เม่ือมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึ้น อุณหภูมิของโลกก็จะเพิม่สูงขึ้นตาม
ไปดว้ย” ขอ้ความดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้ใด (เขา้ใจ) 
 ก.  คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง 
 ข.  คาร์บอนไดออกไซดท์  าใหเ้กิดความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศ 
 ค.  คาร์บอนไดออกไซดมี์ส่วนในการท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
 ง.  คาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศมีปริมาณมากกวา่แก๊สชนิดอ่ืน  
25. เราควรป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งไร (น าไปใช)้ 
 ก.  ท  าฝนเทียมอยา่งต่อเน่ืองในฤดูแลง้ 
 ข.  สร้างเขื่อนเพิม่ขึ้นเพือ่กกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้
 ค.  ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเส่ือมโทรม 
 ง.  ช่วยกนัขดุลอกแม่น ้าล าคลองที่ต้ืนเขิน 
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26. บริเวณใดของประเทศไทยที่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลท าใหน้ ้ า
ทะเลเขา้ท่วมพื้นที่ชายฝ่ังรุนแรงที่สุด (วเิคราะห์) 
 ก.  ภาคกลาง 
 ข.  ภาคตะวนัออก 
 ค.  ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 
 ง.  ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
27. ขอ้ใดเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน (วเิคราะห์) 
 ก.  การเกิดคล่ืนยกัษสึ์นามิ 
 ข.  ท  าใหร้ะดบัน ้ าทะเลสูงขึ้น 
 ค.  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 ง.  เกิดการสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว 
28. วธีิใดช่วยการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดดี้ที่สุด  (วเิคราะห์) 
 ก.  ใชสิ้นคา้ที่ผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 
 ข.  ใชไ้มท้ี่มีคุณภาพดีในการสร้างที่อยูอ่าศยั 
 ค.  ใชสิ้นคา้ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดม้าตรฐาน 
 ง.  เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศ 
29. การปฏิบติัตนของบุคคลในขอ้ใด ถือเป็นตวัอยา่งที่ดีในการลดภาวะโลกร้อน (ประเมินค่า) 
 ก.  นอ้ยถอดปลัก๊ตูเ้ยน็ทุกเชา้ก่อนออกไปท างาน 
 ข.  นิดฝังกลบขยะถุงพลาสติกแทนการเผาท าลาย 
 ค.  หน่ึงน ามอเตอร์ไซคไ์ปติดแก๊สเพือ่ลดการใชน้ ้ ามนั 
 ง.  หนูและหน่อยนัง่รถประจ าทางไปโรงเรียนดว้ยกนัทุกวนั 
30. แนวคิดของบุคคลใดช่วยลดภาวะโลกร้อนอยา่งสร้างสรรค ์ (สร้างสรรค)์ 
 ก.  ตุ่นป่ันจกัรยานไปโรงเรียนทุกวนั 
 ข.  หลงขบัมอเตอร์ไซตโ์ดยใชแ้ก๊สโซฮอลเ์ป็นเช้ือเพลิง 
 ค.  หนุ่ยประดิษฐร์ถยนตท์ี่ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการขบัเคล่ือน 
 ง.  แบงคใ์ชไ้ฟฟ้าจากเคร่ืองป่ันไฟโดยใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิง NGV  
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เฉลย 
 

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

ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ก  าหนดใหต่้อไปน้ี 
สถานการณ์ที่ 1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2547 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ ที่
ระดบัความลึกจากพื้นทอ้งทะเล 28.6 กิโลเมตร ศูนยก์ลางอยูใ่นทะเลนอกชายฝ่ังดา้นตะวนัตก
ของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ก่อให้เกิดการสั่นไหวรุนแรงของแผ่นดิน 
และเกิดสึนามิตามมาในมหาสมุทรอินเดีย เขา้ถล่มชายฝ่ังประเทศต่างๆ ที่อยูโ่ดยรอบ ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซีย ศรีลงักา อินเดีย ไทย โซมาเลีย มลัดีฟส์ พม่า แทนซาเนีย บงัคลาเทศ และเคนยา 
ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ 6 จงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั คือ ภูเก็ต พงังา ระนอง กระบี่ ตรัง และ
สตูล จึงเผชิญหน้ากับคล่ืนยกัษ์สึนามิคร้ังรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในทะเลอันดามัน โดย
ปราศจากการป้องกนัหรือรับมือใดๆ กวา่คนไทยจะรู้วา่ น่ีคือภยัพบิติัทางธรรมชาติที่เรียกว่า สึ
นามิ ก็ตอ้งผา่นความสูญเสียเป็นจ านวนมาก มีผูเ้สียชีวติ 5,401 คนบาดเจ็บ 11,775 คนสูญหาย 
2,921 คน มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 
ล้านบาท  พร้อมๆกับการท่อ ง เที่ ยวที่      พ ังพินาศ การประมงพื้นบ้านพังทลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบริเวณชายฝ่ังยอ่ยยบั คล่ืนยกัษ์      สึนามิในปี 2547 น้ี 
เป็นคร้ังรุนแรงมากที่สุดในประวติัศาสตร์โลกสมัยใหม่ คร่าชีวิตผูค้นใน 14 ประเทศ รวม
มากกวา่ 2.3 แสนคน และสูญหายอีก 4.4 หม่ืนคน ประเทศที่ไดรั้บความเสียหายมากที่สุดเรียง
ตามล าดบั คือ อินโดนีเซีย ศรีลงักา อินเดีย และไทย 
 
ที่มา : สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556.) สุขภาพคนไทย 2556 : 
ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจเพิ่มพลังพลเมือง. 
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1. ขอ้ใดไม่สมัพนัธก์บัสถานการณ์คล่ืนยกัษสึ์นามิที่เกิดขึ้นในปี 2547 (วเิคราะห์ความสมัพนัธ)์ 
 ก.  สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นที่มีมูลค่ามหาศาล 
 ข.  การสัน่ไหวอยา่งรุนแรงบริเวณใตท้ะเลอนัดามนั 
 ค.  ท  าใหก้ารท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลบริเวณอ่าวไทยซบเซา 
 ง.  ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลตะวนัตกของไทยถูกท าลาย 
2. ขนาดความรุนแรงของการเกิดแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้น มีความสมัพนัธก์บัขอ้ใด  
(วเิคราะห์ความสมัพนัธ)์ 
 ก.  ขนาดพื้นที่ที่ประสบภยั 
 ข.  ความรุนแรงของคล่ืนสึนามิ 
 ค.  จ  านวนประเทศที่ไดรั้บผลกระทบ 
 ง.  ความเสียหายในชีวติและทรัพยสิ์น 
3. ประเทศใดไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีมากที่สุด(วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.  ไทย 
 ข.  อินเดีย 
 ค.  ศรีลงักา 
 ง.  อินโดนีเซีย 
4. สึนามิจะเกิดขึ้นในบริเวณใดมากที่สุด (วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.  บริเวณพื้นที่ที่มีภูเขาไฟใตท้ะเล 
 ข.  บริเวณชายฝ่ังทะเลที่ป่าชายเลนถูกท าลาย 
 ค.  บริเวณที่มีการทดลองอาวธุนิวเคลียร์ในทะเล 
 ง.  เกิดไดทุ้กประเทศที่มีอาณาเขตติดชายฝ่ังทะเล 
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สถานการณ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเทศไทยเผชิญภัยที่เกิดขึ้ นตามฤดูกาลและรับมือด้วยมาตรการ
บรรเทาภยัตามฤดูกาลมาตลอด ทั้งการแจกถุงยงัชีพและอพยพเม่ือเกิดอุทกภยัในหน้าน ้ า 
การแจกผา้ห่มเม่ือเผชิญภยัหนาวในหน้าหนาว และการแจกจ่ายน ้ าและท าฝนเทียมเพื่อ
บรรเทาภยัแลง้ในหน้าร้อน และชาวนาชาวไร่ที่อยูใ่นภาคเกษตรกรรมคือผูเ้ดือดร้อนตวั
จริงในยามขาดแคลนน ้ า จากสถิติภยัแลง้ในประเทศไทยระหว่างปี 2535-2554 พบว่า โดย
เฉล่ียแลว้จงัหวดัที่ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในแต่ละปีนั้นอยูร่ะหว่าง 51-60 จงัหวดั ใน
ปี 2548 เกิดภาวะภยัแลง้รุนแรงมาก ไดรั้บผลกระทบถึง 71 จงัหวดั มูลค่าความเสียหายสูง
ถึง 7.5 พนัลา้นบาท  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดช่ื้อว่าถูกคุกคามจากภยัแลง้มากที่สุด มี
ชาวบา้นจ านวนมากเดือดร้อนจากทั้งปัญหาขาดน ้ าในการเพาะปลูกและขาดน ้ ากินน ้ าใช ้
และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่มากที่สุดของประเทศ เน่ืองจาก
อิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ไปไม่ถึง และถา้ปีใดไม่มีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนที่
ผา่นดว้ยแลว้ก็จะก่อใหเ้กิดภยัแลง้รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งสภาพดินที่เป็นดินทรายไม่อุม้น ้ า 
และพื้นที่ป่าไม้ตน้น ้ าถูกบุกรุกท าลายอยา่งกวา้งขวาง  นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา อธิบดี
กรมพฒันาที่ดินระบุว่า ประเทศไทยมีโอกาสจะไดรั้บผลกระทบจากการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย เน่ืองจากความเส่ือมโทรมของดินเป็นตน้เหตุ รวมถึงพื้นที่ป่าลดลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินค่อนขา้งสูง และยงัมีการ
ขยายตวัของดินเคม็ เม่ือประกอบกบัปริมาณน ้ าฝนต ่ากว่าเกณฑป์กติจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ ท าใหปั้ญหาความแหง้แลง้และดินเส่ือมโทรมทวคีวามรุนแรงขึ้น 
 
ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556.) สุขภาพคนไทย 
2556 : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจเพิ่มพลังพลเมือง. 
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5. ควรใชว้ธีิใดในการแกปั้ญหาความแหง้แลง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งย ัง่ยนื 
(วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.  ปลูกพชืที่ใชน้ ้ านอ้ยในฤดูร้อน 
 ข.  ปลูกป่าเพือ่เพิม่พื้นที่ป่าไมใ้หม้ากขึ้น 
 ค.  ผนัน ้ าจากแม่น ้ าโขงมาใชใ้นการเกษตร 
 ง.  สร้างเขื่อนกกัเก็บน ้ าใหมี้จ านวนที่เพยีงพอ 
6. ขอ้ใดเป็นปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดภยัแลง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.  การใชป้ระโยชน์จากที่ดินผดิประเภท 
 ข.  การใชน้ ้ าในครัวเรือนมีปริมาณเพิม่ขึ้น 
 ค.  ความห่างไกลจากอิทธิพลของลมมรสุม 
 ง.  การขาดแคลนน ้ าดิบในการผลิตน ้ าประปา 
7. บุคคลในขอ้ใดมีส่วนส าคญัที่สุดในการแกปั้ญหาภยัแลง้ (วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.  ประชาชนในทุกพื้นที่ 
 ข.  เกษตรกรในพื้นที่ตน้น ้ า 
 ค.  ผูท้ี่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 ง.  ประชาชนที่ประสบปัญหาภยัแลง้ 
8.  บริเวณใดของประเทศไทยที่ประสบปัญหาภยัแลง้มากที่สุด (วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.  ทุกอ าเภอในจงัหวดัระนอง 
 ข.  พื้นที่จงัหวดัจนัทบุรีและระยอง 
 ค.  จงัหวดัยโสธรและพื้นที่ใกลเ้คียง 
 ง.  บริเวณทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ 
9.  เพราะเหตุใดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงประสบปัญหาภยัแลง้มากที่สุด (วเิคราะห์ความสมัพนัธ)์ 
 ก.  อยูห่่างไกลความเจริญ 
 ข.  มีแหล่งน ้ าธรรมชาตินอ้ย 
 ค.  มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด 
 ง.  มีจ  านวนประชากรมากที่สุด 
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สถานการณ์ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงกว่า
ช่วงอ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพอากาศแห้ง ลมพดัแรง ประกอบกบัตน้ไมใ้หญ่จ  านวนมากผลดั
ใบ หญา้แหง้ตาย โดยสาเหตุหลกัของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษยจุ์ดไฟ เพื่อหา
ของป่าและล่าสตัว ์รวมถึงการท าไร่เล่ือนลอย เม่ือเกิดเพลิงไหมจึ้งเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดีที่
ท  าใหไ้ฟลุกลามอยา่งรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม  โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไมแ้ละภูเขาสูง 
ประกอบกบัปัญหาหมอกควนัที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่า ส่งผลใหป้ระชาชนที่อาศยัอยู่
บริเวณดงักล่าวไดรั้บความเดือดร้อน  และยงัได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม ้
และส่ิงแวดล้อมมาก ยิง่กว่าสาเหตุอ่ืนๆ เพราะไฟป่าสามารถลุกลาม ไหมท้  าลายพื้นที่
จ  านวนมาก ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ยิง่ไปกวา่นั้น ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หน่ึงๆ ไม่เพียงแต่
จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่นั้นเท่านั้น หากแต่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบ
นิเวศโดยรวมของโลกในดา้นต่างๆดงัน้ี เช่น เปล่ียนแปลงโครงสร้างของป่า  
ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ ความสามารถในการดูดซับน ้ าลดลงท าให้เกิดน ้ าท่วม  การ
ด ารงชีวติของสตัวป่์า ถูกท าลาย  เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ แหล่งท่องเที่ยวถูกท าลาย  
จ  านวนนกัท่องเที่ยวลดลง ท าให้ขาดรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและยงัก่อใหเ้กิดสภาวะเรือนกระจก ซ่ึงมีผลท าให้อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น ระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลตามธรรมชาติ  
 
ที่มา :www.matichon.co.th 
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10.  ขอ้ใดคือปัญหาที่จะตามมาหลงัจากเกิดไฟป่า (วเิคราะห์ความสมัพนัธ)์ 
 ก.  สินคา้มีแนวโนม้ขึ้นราคา 
 ข. นกัท่องเที่ยวลดจ านวนลง 
 ค. เกษตรกรมีคุณภาพชีวติตกต ่า 
 ง.ขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 
11. สาเหตุส าคญัที่สุดที่ท  าให้เกิดไฟป่าคือขอ้ใด (วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.  มนุษยจุ์ดไฟเพือ่หาของป่า 
 ข.  อุณหภูมิของโลกที่เพิม่สูงขึ้น 
 ค.  การตดัไมท้  าลายป่าของมนุษย ์
 ง.  การเสียดสีกนัของก่ิงไมแ้หง้ในป่า 
12. ใครมีบทบาทส าคญัที่สุดในการป้องกนัไฟป่า (วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.นกัท่องเที่ยวที่มาพกัแรมในป่า 
 ข.  เจา้หนา้ที่ที่ปฏิบติังานป้องกนัไฟป่า 
 ค.ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ 
 ง.ประชาชนที่เป็นอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า  
13.  เราควรใชว้ธีิการใดในการป้องกนัการเกิดไฟป่า(วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.  ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่เกิดไฟป่า 
 ข.  เพิม่เจา้หนา้ที่เฝ้าระวงัภยัจากไฟป่า 
 ค.  สร้างเครือข่ายประชาชนป้องกนัไฟป่า 
 ง.งดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในฤดูร้อน 
14.  หน่วยงานใดมีหนา้ที่ดูแลควบคุมไฟป่า(วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 ข.  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพรรณพชื 
 ค.ส านกันายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
 ง.กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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สถานการณ์ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะโลกร้อนท าใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
ที่จ  าเป็นจะตอ้งปรับตวัเพือ่เอาตวัรอดจากสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนไป บางสายพนัธุ์ที่
ไม่สามารถปรับตวัไดก้็มีโอกาสที่จะสูญพนัธุไ์ป 

ส าหรับมนุษยผ์ูซ่ึ้งเป็นตวัการส าคญัที่ท  าให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นก็ได้รับ
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั ที่เห็นกนัไดค้่อนขา้งชดัเจนก็คือสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น ขาด
น ้ าสะอาดที่จะใชบ้ริโภคและไม่มีน ้ าพอที่จะใชท้  าการเกษตรกรรม เกิดอุทกภยัอยา่ง
หนัก ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย พืชผลที่ผลิตไดมี้จ านวนน้อยลง ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ 

เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้น ้ าแข็งขั้วโลกละลาย เม่ือน ้ าแข็งจ  านวนมาก
ละลายลงก็ท  าใหป้ริมาณน ้ าทะเลในโลกของเรานั้นสูงขึ้น ซ่ึงส่งผลโดยตรงท าให้เกิด
น ้ าท่วมปริมาณน ้ าที่เพิม่ขึ้นมาบวกกบัอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของทอ้ง
ทะเลเปล่ียนไป ท าให้สัตวน์ ้ าจ  านวนมากปรับตัวไม่ได้และจะตอ้งตายลงไป อีก
ผลกระทบที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คือภยัพิบติัจากธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้น และรุนแรง
มากขึ้น เป็นเพราะสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไป ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อนยาวนานขึ้น  

อุณหภูมิของโลกที่ สูงขึ้ นนั้ นส่งผลให้เกิดสภาวะที่ เหมาะสมของการ
ด ารงชีวิตของแบคทีเรียและศตัรูพืชหลายๆชนิด ซ่ึงท าให้ในอนาคตจะมีผูท้ี่ติดเช้ือ
และลม้ป่วยมากขึ้น รวมไปถึงไขม้าลาเรีย อหิวาตกโรคก็จะระบาดเพิ่มขึ้นมากในอีก
ประมาณ 20 ปีขา้งหน้าภัยพิบัติต่างๆท าให้การด ารงชีวิตนั้ นยากล าบากมากขึ้ น 
อยา่งเช่นการเกิดอุทกภยัท าให้เกิดการปนเป้ือนของส่ิงสกปรกในน ้ าที่เราใชอุ้ปโภค
บริโภค อาหารมีราคาแพงขึ้น ท าให้ผูค้นได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และท าให้
ร่างกายไม่แขง็แรง  
 
ที่มา :http://www.greentheearth.info/ 
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15.  การเกิดภาวะโลกร้อนมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัในขอ้ใดมากที่สุด  (วเิคราะห์ความสมัพนัธ)์ 
 ก.การเพิม่ขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด ์
 ข.ฤดูร้อนมีช่วงระยะเวลายาวนานมากขึ้น 
 ค.   ปริมาณการใชน้ ้ าในครัวเรือนที่เพิม่สูงขึ้น 
 ง.สารเคมีจากยาฆ่าแมลงตกคา้งในดินมากขึ้น 
16. การเกิดภยัพบิติัทางธรรมชาติบ่อยคร้ังขึ้น มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัในขอ้ใด  
(วเิคราะห์ความสมัพนัธ)์ 
 ก.สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
 ข.มนุษยใ์ชท้รัพยากรมากเกินไป 
 ค.จ านวนประชากรเพิม่ขึ้นรวดเร็วเกินไป 
 ง.  น ้ าทะเลเพิม่ปริมาณจากการละลายของน ้ าแขง็ที่ข ั้วโลก 
17.ใครมีส่วนท าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด(วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.เกษตรกรฉีดยาก าจดัวชัพชืในไร่ 
 ข.ชาวประมงทิ้งซากปลาเน่าลงในทะเล 
 ค.ประชาชนในเมืองใหญ่ไปท างานดว้ยรถส่วนตวั 
 ง.   การเผายางรถยนตเ์พือ่ชุมนุมประทว้งทางการเมือง 
18.  ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศในดา้นใดมากที่สุด (วเิคราะห์ความส าคญั) 
 ก.อุณหภูมิสูงขึ้น 
 ข.พื้นที่การเกษตรเสียหาย 
 ค.เกิดภยัพบิติัต่างๆมากขึ้น 
 ง.  ประชาชนมีคุณภาพชีวติลดลง 
19. ภาวะโลกร้อนท าใหเ้กิดโรคระบาดไดอ้ยา่งไร(วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.  ก๊าซออกซิเจนมีปริมาณลดลง 
 ข.อาหารเน่าเสียไดง่้ายจากความร้อน 
 ค.อากาศร้อนท าใหร่้างกายรับเช้ือโรคไดง่้าย 
 ง.สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
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20.  วธีิการใดควรน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน(วเิคราะห์หลกัการ) 
 ก.  ช่วยกนัประหยดัการใชน้ ้ า 
 ข.ลดการใชจ่้ายสินคา้ฟุ่ มเฟือย 
 ค.หนัมาบริโภคผกัและผลไมแ้ทนเน้ือสตัว ์
 ง.การรณรงคใ์หใ้ชร้ถประจ าทางแทนรถส่วนตวั 
 
 
 
 
เฉลย 
 

ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

1 ค 11 ก 
2 ข 12 ค 
3 ง 13 ค 
4 ก 14 ข 
5 ข 15 ก 
6 ค 16 ก 
7 ก 17 ค 
8 ค 18 ค 
9 ค 19 ง 
10 ข 20 ง 
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แบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5 E)เร่ืองภยัพบิติัทางธรรมชาติ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 

ตอนที่ 1ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของนกัเรียนที่ตรงกบัความเป็น
จริงตามเกณฑค์่าระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  
  ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด 
  ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  ระดบั 1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
1. นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

     

2. ครูมีส่วนกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน      
3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็นผูด้  าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

     

4. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้พบความรู้
ดว้ยตนเอง 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้      
5. กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนาน      
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รายการ 

ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 
6. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)ท า
ใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

     

7. นกัเรียนมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนความรู้กบัเพือ่น 

     

8. นกัเรียนรู้สึกตื่นตวัที่จะแสวงหาความรู้      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ      
9.  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท  า
ใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ 

     

10. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ท  าใหน้กัเรียนรู้วธีิการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 

     

11. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

     

12. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ท  าใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวชิาภูมิศาสตร์ 

     

 
ตอนที่ 2ขอ้เสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – สกุล  นายพทุธิพงษ ์ ศุภมสัดุองักูร 
ที่อยู ่   306/49 – 50 ถนนริมคลองประปาฝ่ังขวา แขวงบางซ่ือ 
   เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
ที่ท  างาน  โรงเรียนสมุทรปราการ  ต  าบลปากน ้ า 
   อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมศึกษา 
   คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 
   ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    โรงเรียนสมุทรปราการ อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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