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บทคัดย่อภาษาไทย 

58262302 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์, ความสามารถทางภูมิศาสตร์, วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นางสาว คณัฏพัส บุตรแสน: การศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถทางภูมิศาสตร์ เร่ือง เรียนรู้  ร่วม
คิด  แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. เพ็ญพนอ พ่วงแพ 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้สังคมศึกษา เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้

วิกฤตสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ 2) ศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 30 คน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม แบบวัดความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือที่
ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หน่วยที ่4 เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อมจ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรียนรู้ และ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

2. ความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางภูมิศาสตร์มีพัฒนาการสูงข้ึน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58262302 : Major (TEACHING  SOCIAL  STUDIES) 
Keyword : Geographic ability, Learning collaboration through the geographic inquiry process 

MISS KHANATPHAT BUTSAEN : THE STUDY OF MATHAYOMSUKSA FIVE 
STUDENTS' LEARNINGACHIEVEMENT AND GEOGRAPHIC ABILITY ON LEARNING 
COLLABORATIONFOR SOLVING ENVIRONMENTAL CRISIS THROUGHGEOGRAPHIC INQUIRY 
PROCESS THESIS ADVISOR :  PHENPHANOR PHUANGPHAE, Ph.D. 

This research has 3 objectives as followings 1) To compare the achievement of 
studying in social studies on learning collaboration for solving environmental crisis in pre-study and 
post-study of Mathayomsuksa Five Students' through geographic inquiry process 2) To study the 
progress of geographic ability of Mathayomsuksa Five Students' through geographic inquiry process 
3) To study the opinion of Mathayomsuksa Five Students' for geographic inquiry process. 
Representative sample to use in this research is thirty Mathayomsuksa Five Students' in semester 
2 of 2018 at Kunnatee Ruttharam Wittayakhom School in Bangkok. Data collection instrument is 
the achievement test on learning collaboration for solving environmental crisis, the geographic 
ability test on learning collaboration for solving environmental crisis and the opinion questionnaire 
of Mathayomsuksa Five Students' on learning collaboration for solving environmental crisis through 
geographic inquiry process instrument of experiment is the three scheme of learning collaboration 
through geographic inquiry process for solving environmental crisis analyzed the data by finding 
the average, standard deviation, and test the rate of dependence. 

The research findings of the study were as follows : 

1. The achievement of study on learning collaboration for solving environmental crisis 
in post-study of  Mathayomsuksa Five Students' after learning through the geographic 
inquiry  process is higher than pre-study in the statistic significance at .05 

2. The geographic ability of  Mathayomsuksa Five Students' during obtaining the 
learning collaboration by geographic inquiry process is higher. 

3. The opinion of  Mathayomsuksa Five Students' through the geographic inquiry 
process has the average rate at the excellence level. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความเอาใจใส่จากอาจารย์  ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ผู้คอยสนับสนุนการเรียนรู้ ช่วยเหลือ ช้ีแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยหลายประการ และสละเวลาอันมี
ค่าเพ่ือให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้วิจัย ตลอดจนเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยด้วยความปรารถนาดีเสมอมา กระทั่งวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์อนงค์พร  สมานชาติ และอาจารย์ ดร. วินัยธร  วิชัยดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
แก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกต้องและสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาแนะน าแนวทางการเรียนการ
ท างานและการใช้ชีวิตให้แก่ผู้วิจัยด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กัลยา เทียน
วงศ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าข้อมูลประเด็นส าคัญทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในงานวิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลยเมธาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา และอาจารย์ ดร.อัญชลี  สุขในสิทธ์ิศิลา ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตรวจพิจารณาเคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานวิจัยและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้วิจัยในการ
ทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และขอขอบพระคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเพ่ือนครูของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการวิจัยคร้ังน้ี และที่ส าคัญขอขอบคุณนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต้ังใจ 

ขอขอบคุณเพ่ือน 611 ศรีสะเกษวิทยาลัย, พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ สาขาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยรับฟังให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้เขียนหนังสือ ต ารา วารสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ ผู้วิจัยน ามาใช้อ้างอิงใน
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 

สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณความรักและก าลังใจที่ส าคัญที่สุดจากคุณแม่สุวารี บุตรแสน คุณพ่อบุญ
ธรรม บุตรแสน และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ผู้ให้ความรักความห่วงใย อบรมเลี้ยงดู วางรากฐานและให้ความส าคัญ
กับศึกษาของลูกเสมอมา 

  
  

คณัฏพัส  บุตรแสน 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ภูมิศำสตร์เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับ ท่ีต้ัง สถำนท่ี ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นผิวโลก 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ รวมท้ังอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมของมนุษย์ท่ีกระจำยในพื้นท่ีต่ำง ๆ ของโลก (Jaszewski and Teng. et al, 
2011) ท้ังนี้มนุษย์ได้สร้ำงสรรค์เครื่องมือมำใช้ในกำรศึกษำภูมิศำสตร์โดยอำศัยวิธีกำรและเทคนิค             
ด้ำนสถิติ แผนท่ี กำรส ำรวจข้อมูลด้วยรูปถ่ำยทำงอำกำศ รูปถ่ำยจำกดำวเทียม ตลอดจนเทคนิคทำง
คอมพิวเตอร์ท่ีให้ข้อมูลรวดเร็ว แสดงรำยละเอียดได้มำกมีประสิทธิภำพในกำรสืบค้นและวิเครำะห์
ข้อมูลหรือสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อคำดกำรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีท ำกำรศึกษำเพื่อให้
ได้มำซึ่งค ำตอบท่ีอธิบำยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติและสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป                  
ตำมกำลเวลำ สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ วำงแผนและแก้ปัญหำในพื้นท่ีตลอดจนปัญหำทำงด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ประเสริฐ วิทยำรัฐ, 2547: 41; รำชบัณฑิตยสถำน, 2549: 258; 
กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560: 93) โดยท่ีหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ .ศ. 2551                      
ได้ก ำหนดให้ภูมิศำสตร์เป็นสำระกำรเรียนรู้ ท่ี 5 ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ                   
และวัฒนธรรม ซึ่งว่ำด้วยกำรอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีควำมเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงหลำกหลำย เพื่อช่วยให้สำมำรถปรับตัวกับบริบทสภำพแวดล้อม เป็นพลเมืองดีมีควำม
รับผิดชอบ มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551: 1)  

ปัจจุบันกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์มีแนวทำงกำรศึกษำท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกเดิมท่ีมุ่งเน้น
กำรบรรยำยเนื้อหำโดยเฉพำะเรื่องรำวเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและปรำกฏกำรณ์ทำงกำยภำพท่ีเกิดขึ้น        
บนพื้นโลกเท่ำนั้น มำเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อกำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์และกำรเปล่ียนแปลงของธรรมชำติอันเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์และจำก
ธรรมชำติเอง โดยมีกำรน ำเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศท่ีทันสมัยมำช่วย              
ในกำรศึกษำภูมิศำสตร์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น (วิภำพรรณ พินลำ และวิภำดำ พินลำ, 2561: 
157) ดังท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ปรับปรุงตัวช้ีวัด     
และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ                       
และวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)               
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และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 อันเป็นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน                 
เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจำกประเทศไทยและพื้นท่ี
ต่ำง ๆ ของโลกเกิดภำวะวิกฤตกำรณ์ด้ำนกำยภำพ ด้ำนส่ิงแวดล้อม และมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง             
มำกขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560: 93) 

แม้ว่ำครูผู้สอนภูมิศำสตร์จะมีแนวทำงในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ให้แก่นักเรียนผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์
โดยใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ ตำมท่ีระบุไว้ในตัวช้ีวัด และสำระกำร
เรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 นั้น แต่จำกกำรศึกษำสภำพกำรณ์
ของกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ในปัจจุบันพบว่ำ ครูผู้สอนภูมิศำสตร์ยังคงเน้นกำรสอนด้วยวิธีกำร
บรรยำยและไม่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงควำมรู้ ด้วยตนเองผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติกิจกรรม                         
ทำงภูมิศำสตร์ เช่น กำรส ำรวจ กำรสืบค้น และกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์และเทคโนโลยี                    
ภูมิสำรสนเทศ เหตุดังกล่ำวนี้ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนผลกำรเรียนภูมิศำสตร์โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 50 จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน (แก้วใจ สุวรรณเวช, 2559: 
2104- 2105) ท้ังนี้ จำกข้อมูลผลกำรทดสอบผลกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2559 และ 2560 วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระท่ี 
5 ภูมิศำสตร์ พบว่ำนักเรียนมีคะแนนผลกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์เฉล่ียเท่ำกับ 41.16 และ 40.97 
ตำมล ำดับ จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถำบันกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ, 2561: 
ออนไลน์) เมื่อพิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวท ำให้เห็นว่ำ ผลกำรเรียนภูมิศำสตร์โดยเฉล่ียของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ยังอยู่ในระดับต่ ำ ด้วยเหตุนี้จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้                  
ควำมเข้ำใจทำงภูมิศำสตร์โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกำสลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกำรศึกษำควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์             
ท่ีสูงขึ้น  

นอกจำกกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีระดับผลกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ท่ีสูงแล้ว กำรจัดกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถ ทักษะ และกระบวนกำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำ
ภูมิศำสตร์ เช่น กำรต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีชัดเจน กำรวำงแผนในกำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม                 
กำรอ่ำน กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ กำรตีควำม กำรประเมิน และสังเครำะห์ข้อมูล
จำกกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ได้แก่ แผนท่ี กรำฟ ชุดข้อมูล และแหล่งสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 
ตลอดจนกำรคิดและกำรเรียนรู้มโนทัศน์ทำงภูมิศำสตร์ (Danaher, 2012: 7,13;  อรรถพล อนันตวร
สกุล, 2561: 10, 12) คุณลักษณะดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ (Geo-literacy)        
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และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนพึงจะมี เนื่องจำกจะช่วยให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ
ลักษณะทำงกำยภำพและควำมเช่ือมโยงระหว่ำงส่ิงต่ำง ๆ ในโลกกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน                
ของมนุษย์อย่ำงมีเหตุผลด้วยมุมมองทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถแก้ปัญหำและตัดสินใจทำงภูมิศำสตร์          
ตำมบริบทสถำนกำรณ์ท่ีมนุษย์เผชิญ ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเป็นระบบและมีควำมเหมำะสม                  
รวมท้ังตระหนักถึงควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ อันจะน ำไปสู่
ควำมเข้ำใจตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนสำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมีจริยธรรม (ESRI Schools and 
Libraries Program, 2003: 1; National Geographic, 2012; กิตติคุณ รุ่งเรือง, 2556: 17-22)  

กำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์จ ำเป็นต้องใช้ทรัพยำกรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนในกำร
ด ำรงชีวิตด้ำนควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำย และควำมต้องกำรในกำรใช้พลังงำน ก่อให้เกิดของ
เสียท่ีมีปริมำณมำกขึ้นตำมพื้นท่ีท่ีมีประชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น ยิ่งไปกว่ำนั้นแต่ละประเทศ
ต้องกำรสร้ำงงำนและพัฒนำเศรษฐกิจด้วยกำรพัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และคมนำคม          
ซี่งส่งผลเสียและก่อให้เกิดมลพิษรุนแรงในเวลำเดียวกัน ส่งผลให้วิกฤตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมขยำยตัว
ออกไปจำกเมืองใหญ่เข้ำสู่ชนบท พื้นท่ีป่ำ ด้วยกำรคมนำคมท่ีส่งถึงกัน กิจกรรมเหล่ำนี้ได้ปรับเปล่ียน
พื้นผิวโลก บรรยำกำศ น้ ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงปัญหำ
สำรพิษ ของเสีย กำรพังทลำยของหน้ำดิน กำรลดลงของพื้นท่ีและสัตว์ป่ำ กำรเกิดโรคระบำดชนิดใหม่
ท่ีรุนแรงขึ้น ภูมิอำกำศแปรปรวน และกำรเพิ่มอุณหภูมิบรรยำกำศโลกเท่ำนั้น แต่ได้ถูกสะสมจน
กลำยเป็นปรำกฎกำรณ์ภัยพิบัติทำงธรรมชำติครั้งใหญ่ของโลก ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบกลับคืนมำ          
สู่สุขภำวะของมนุษย์ท้ังส้ิน (เกษม จันทร์แก้ว, 2556: 207; พัฒนำ รำชวงศ์, 2561: 321-322; วินัย             
วีระวัฒนำนนท์, 2562: 1) ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำโดยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจและวิถีกำรด ำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นแนวทำงท่ีถูกน ำเสนอ
มำโดยตลอด แต่ในทำงปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติจะเป็นเพียงกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
เพื่อให้ผ่ำนพ้นวิกฤตไปเท่ำนั้น ส ำหรับแนวทำงท่ีหลำกหลำยเป็นขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำส่ิงแวดล้อม 
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกิจกรรมท่ีเป็นสำเหตุของปัญหำ กำรบูรณำกำรควำมรู้ กำรมีปฏิสัมพันธ์                
และกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันของส่ิงต่ำง ๆ บนโลก สำมำรถพัฒนำไปสู่แนวทำงในกำรน ำมำจัดกำร
ปัญหำส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน โดยควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์มีควำมส ำคัญในกำรคำดกำรณ์อนำคต 
วำงแผนและตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ (ประเสริฐ วิทยำ
รัฐ, 2547: 41; เกษม จันทร์แก้ว, 2556: 207-208; กนก จันทรำ, 2561: 5; วินัย วีระวัฒนำนนท์, 
2562: 1) 

ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์เป็นควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอธิบำยเกี่ยวกับ
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ปัจจัยและผลของปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีต่อกำรเปล่ียนแปลง               
ของโลก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพิจำรณำปัญหำและเสนอ
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แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส ำคัญ                 
ของกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ (Geo-literacy) มีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 1) ควำมเข้ำใจ
ระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ เป็นกำรเข้ำใจควำมเป็นไปของโลกผ่ำนปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชำติและระบบมนุษย์ 2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน เป็นกำร
เข้ำใจควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกันของปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น และ 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำม
นัย เป็นควำมสำมำรถขั้นสูงท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้เรื่องกำรมีปฏิสัมพันธ์ และกำรเช่ือมโยง
ระหว่ำงกันของส่ิงต่ำง ๆ มำใช้ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบในกำรแก้ไขปัญหำและวำงแผน 
ในอนำคตได้ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560: 4-5) จำกควำมหมำย ควำมส ำคัญ และองค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีครูผู้สอนภูมิศำสตร์จะต้องจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ ท่ีสูงขึ้น                       
และมีควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้นักเรียนได้สืบสอบ                
หำควำมรู้ ฝึกคิดวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในประเด็นทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น และน ำไปสู่            
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560: 5; กนก จันทรำ, 2561: 
1) ท้ังนี้จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมสำมำรถ
ดังกล่ำว พบว่ำกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรต้ังค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ เป็นกำรระบุประเด็นต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนน ำมำพิจำรณำประกอบกำรหำค ำตอบ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำในรูปแบบประโยคค ำถำม ท่ีกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น 2) กำรค้นคว้ำ                 
และรวบรวมข้อมูล เป็นกำรรวบรวม ข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และคำดว่ำจะน ำไปใช้
ประกอบกำรศึกษำ 3) กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรจัดระเบียบข้อมูลโดยตรวจสอบควำมถูกต้อง               
และครบถ้วนของข้อมูลท่ีได้จำกกำรรวบรวมเพื่อประกอบกำรศึกษำ 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
ควำมรู้ เป็นกำรอธิบำย วิเครำะห์ และแปลผลข้อมูลท่ีศึกษำ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม                 
เป็นกำรสรุปเนื้อหำให้ตรงค ำถำมของกำรศึกษำตำมท่ีระบุไว้ในขั้นต้น (กระทรวงศึกษำธิกำร , 2560: 
4) มีแนวโน้มในกำรช่วยฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมต่ำง ๆ ท่ีสะท้อนถึงควำมสำมำรถ
ทำงภูมิศำสตร์ได้ครบถ้วนท้ัง 3 องค์ประกอบตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงมีผล
กำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน ำขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีควำมรู้และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์      
ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551                
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่ำนหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ใน
มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์ วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตส ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ข้อท่ี 1) วิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ                   
กับกิจกรรมของมนุษย์ในกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิตของท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของโลก และเห็นควำมส ำ คัญของ ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อกำรด ำรง ชีวิตของมนุษย์                      
ข้อท่ี 2) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ สำเหตุ และผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก และข้อท่ี 4) วิเครำะห์แนวทำงและมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน มำเป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมสำระส ำคัญ
ของมำตรฐำนและตัวชี้วัดดังกล่ำว  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษำผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด 
แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร               
ทำงภูมิศำสตร์ อันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและเสนอแนวทำง
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ี
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมต่อไป 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2551 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 1-2) ได้พิจำรณำปรับปรุงตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงสำระ
ภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์โลก ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยและพื้นท่ีต่ำง ๆ ของโลกเกิดภำวะวิกฤตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
อย่ำงรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหำตำมมำ ท้ังนี้ควำมทันสมัยของวิทยำกำรและเครื่องมือเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรศึกษำภูมิศำสตร์มีมำกขึ้น ตลอดจนแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรสร้ำงควำมยั่งยืน ฉะนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำ
ทักษะ กระบวนกำรและควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์และจัดกำรปัญหำส่ิงแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้             
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์ ท่ี สูงขึ้นและพัฒนำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ไ ด้อย่ ำงมีประ สิทธิภำพ  ท้ั งนี้                               
มีสถำบันกำรศึกษำ นักกำรศึกษำ และนักวิชำกำร ได้น ำเสนอแนวคิดและขั้นตอนของกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ตำมกำรแนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทักษะท่ีจ ำเป็นในกำร
คิดและหำเหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ของ  National Geographic (2018:  4 )  ESRI Schools and 
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Libraries Program (2003: 1-4) กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 4-5) กนก จันทรำ (2561: 89-91) 
และอรรถพล อนันตวรสกุล (2561:19-21) มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ ส ำหรับกำรศึกษำภูมิศำสตร์จะต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำร
ต้ังค ำถำม ซึ่งเป็นกำรระบุสถำนท่ี ประเด็นหรือหัวข้อท่ีผู้ศึกษำสนใจเพื่อน ำมำพิจำรณำระบุควำม
สนใจหรือส่ิงส ำคัญแล้วเปล่ียนข้อสังเกตดังกล่ำวเป็นรูปแบบของค ำถำม ในกำรต้ังค ำถำมทำง
ภูมิศำสตร์จะมีลักษณะเฉพำะโดยเริ่มจำกค ำถำมท่ีง่ำยไปจนถึงค ำถำมท่ีควำมลึกขึ้น เป็นค ำถำมท่ี
เกี่ยวข้องกับสถำนท่ีว่ำคือสถำนท่ีใดและเพรำะใดสถำนท่ีจึงมีลักษณะเช่นนั้น (where and why 
there) นอกจำกนี้รูปแบบประโยคค ำถำมควรกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น ดังนั้นกำรต้ังค ำถำม
เชิงภูมิศำสตร์จึงเป็นส่ิงส ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีนักเรียนจะต้องพัฒนำและฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรต้ังค ำถำมแล้ว
มุ่งเน้นส ำรวจและศึกษำค้นคว้ำ เพื่อหำค ำตอบน ำไปสู่กำรบรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ  

2) กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล เป็นอีกขั้นตอนส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์                
ในกำรได้มำซึ่งค ำตอบของค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีต้ังไว้ เป็นกำรรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์และคำดว่ำจะน ำไปใช้ประกอบกำรศึกษำ ข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำภูมิศำสตร์ เรียกว่ำ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information) ในกำรรวบรวมข้อมูลจะต้องอำศัยควำมรู้และ
เทคนิคต่ำง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูล กำรออกแบบแบบบันทึกข้อมูล กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูล วิธีกำรแจงนับข้อมูล กำรบันทึกและกำรสังเกต เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลจำก
กำรอ่ำนและแปลควำมหมำยจำกแผนท่ี ภำพถ่ำย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
รวมถึงกำรเก็บข้อมูลจำกกำรสอบถำม กำรอ้ำงอิงจำกเอกสำร  กำรศึกษำค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต  
และกำรออกภำคสนำม ซึ่งกำรออกภำคสนำมถือว่ำมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรศึกษำทำง
ภูมิศำสตร์ เนื่องจำกเป็นกำรฝึกทักษะกำรสังเกตในพื้นท่ีจริงกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ เกิดควำม
เพลิดเพลินช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ในเชิงรุก  

3) กำรจัดกำรข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้วนักเรียนจะต้องจัดระเบียบข้อมูลและน ำเสนอด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อน ำมำประกอบกำรศึกษำและง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล นอกจำกนี้ยังเป็นกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องเนื่องจำกข้อมูลท่ีได้อำจจะกระจัดกระจำยและไม่เพียง
พอท่ีจะน ำมำวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล ฉะนั้นนักเรียนจะต้องน ำข้อมูลมำจ ำแนกและจัดกลุ่มให้อยู่
ในรูปแบบของแผนภำพ แผนผัง แผนท่ี และกรำฟ ท ำให้เห็นภำพสรุปท่ีชัดเจนในกำรจัดกำรข้อมูล       
ซึ่งนักเรียนจะต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบและมีวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
กำรท ำแผนท่ีเป็นวิธีกำรท่ีนิยมมำกในกำรจัดกำรข้อมูล ด้วยกำรเขียนข้อควำมหรือบันทึกรำยละเอียด
จำกกำรส ำรวจท่ีต้องกำรน ำเสนอไว้ในแผนท่ีและใช้สัญลักษณ์แสดงข้อมูลในแผนท่ี เช่น ท่ีต้ังของ
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่บนโลก จุดต้ังถังขยะในโรงเรียน ต ำแหน่งท่ีเกิดแผ่นดินไหว พื้นท่ีท่ีประสบปัญหำ
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ส่ิงแวดล้อม เป็นกำรพัฒนำทักษะในกำรออกแบบสัญลักษณ์ในแผนท่ี กำรค้นหำท ำเล ท่ีต้ังบนแผนท่ี 
กำรก ำหนดทิศทำง และกำรใช้มำตรำส่วน 

4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้  เป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์                
เมื่อข้อมูลผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลให้สะดวกต่อกำรอธิบำย แยกแยะองค์ประกอบของข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลและแปลผลข้อมูลดังกล่ำวด้วยสถิติขั้นพื้นฐำน ศึกษำควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่ำงกัน
ของข้อมูลและเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมโยงท่ีเกิดขึ้นของปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ในเชิงพื้นท่ี  

5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นกำรสรุปเนื้อหำให้ตรงค ำถำมของกำรศึกษำตำมท่ีระบุไว้ใน
กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ จำกข้อมูลท่ีถูกค้นคว้ำและเก็บรวบรวม จัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอควำมรู้ผ่ำนทำงวำจำและข้อเขียน ค ำตอบท่ีได้จะแสดงออกถึงควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล
และควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรท่ีชัดเจน นอกจำกนี้ ผู้ศึกษำต้องวิจำรณ์ผลลัพธ์ ท่ีได้เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยผู้ศึกษำจะต้องรำยงำนผลท่ีได้ในแต่ละกระบวนกำร ตำมวิธีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งอำจจะต้องอ้ำงอิงกรอบแนวควำมคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ 

กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ โดยน ำ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีใกล้ตัวนักเรียนมำกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดต้ังค ำถำมจำกควำมสงสัยเกิดกำร
เช่ือมโยงตำมขั้นตอน มำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้                  
และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ผู้วิจัยได้ท ำกำรสังเครำะห์             
รำยละเอียดภำยในขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2 กำร
ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล 3) กำรจัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุป
เพื่อตอบค ำถำม ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ นักเรียนจะต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์จำกสถำนท่ีหรือประเด็น
ทำงส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนสนใจ โดยนักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มแล้วปรึกษำภำยในกลุ่มเพื่อหำสถำนท่ี
หรือประเด็นวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนสนใจและต้ังค ำถำมทำง
ภูมิศำสตร์ โดยครูมีบทบำทในกำรเตรียมข่ำวสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมมำเสนอให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ ใช้ค ำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสงสัยเกิด
ควำมคิด สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักเรียน  

2) กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล เมื่อนักเรียนได้ต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ นักเรียนจะได้
ร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ ในกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลนักเรียนจะสืบค้นจำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ แล้วน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรสืบค้นมำรวบรวมเพื่อ
จัดท ำเป็นช้ินงำนในขั้นท่ี 3 ต่อไป โดยครูมีบทบำทในกำรแนะน ำวิธีกำรในกำรสืบค้นข้อมูลจำก



  8 

แหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ เสนอแนะแนวทำงในกำรรวบรวมข้อมูล และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนรู้ของนักเรียน   

3) กำรจัดกำรข้อมูล นักเรียนจะน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำและรวบรวมมำจัดท ำเป็น
ช้ินงำนกลุ่มในรูปแบบแผนผังควำมคิด สร้ำงช้ินงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์มีเนื้อหำสำระครบถ้วนและมี
องค์ประกอบท่ีสวยงำมน่ำสนใจ สำมำรถเขียนตอบค ำถำมและอธิบำยควำมคิดได้อย่ำงมีเหตุผล               
โดยครูมีบทบำทในกำรสนับสนุนในกำรสร้ำงช้ินงำนและเสนอแนะในส่วนท่ีเห็นว่ำควรเพิ่มเติม  

4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ ในขั้นนี้เมื่อนักเรียนสร้ำงช้ินงำนกลุ่มเสร็จ นักเรียนจะมี
โอกำศในกำรแลกเปล่ียนควำมรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ โดยนักเรียนจะเวียนศึกษำช้ินงำนของกลุ่มเพื่อน 
ท่ีศึกษำในประเด็นท่ีแตกต่ำงกัน ซึ่งนักเรียนสำมำรถเขียนเพิ่มเติมควำมรู้ท่ีนักเรียนเห็นว่ ำควรเพิ่ม
เพื่อให้เนื้อหำสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้  เมื่อศึกษำจนครบและได้รับช้ินงำนกลับคืนมำยังกลุ่มตนเองนักเรียนจะ
ได้พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเพื่อนได้เขียนเพิ่มเติม และภำพรวมของวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีกลุ่มต่ำง ๆ ได้ศึกษำว่ำมีควำมเช่ือมโยงกันอย่ำงไร โดยครูมี
บทบำทในกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสงสัย เกิดควำมคิด และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้
ของนักเรียน  

5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นขั้นสุดท้ำยท่ีนักเรียนจะได้ออกมำน ำเสนอช้ินงำนกลุ่มหน้ำ
ช้ันเรียนและตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ นักเรียนท่ีไม่ได้น ำเสนอสำมำรถถำมค ำถำม
หรือแสดงควำมคิดเห็นได้เมื่อกลุ่มเพื่อนได้น ำเสนอเสร็จ โดยครูมีบทบำทในกำรควบคุมเวลำ               
ต้ังค ำถำมกลุ่มท่ีน ำเสนอและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้น ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เพื่อศึกษำผลกำรเรียนรู้
และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังกรอบ
แนวคิดในกำรวิจัยตำมแผนภำพท่ี 1 ดังนี้ 
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แผนภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ผลการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด  
แก้วกิฤตสิ่งแวดล้อม 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร์ 

ตัวแปรตาม 

กระบวนการทางภูมิศาสตร์  
1. การตัง้ค าถามเชิงภมูศิาสตร์  
2. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู  
3. การจดัการข้อมลู  
4. การวเิคราะห์และน าเสนอความรู้  
5. การสรุปเพ่ือตอบค าถาม 

ตัวแปรต้น 

แนวคดิการจดัการเรียนรู้ภมูศิาสตร์ เพ่ือศกึษาผล
การเรียนรู้และความสามารถทางภมูิศาสตร์ เร่ือง เรียนรู้ ร่วม
คดิ แก้วกิฤตสิง่แวดล้อม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ด้วยกระบวนการทางภมูศิาสตร์ ดงันี ้

National Geographic (2018: 4) 
ESRI Schools and Libraries Program (2003: 1-4)  
กระทรวงศกึษาธิการ (2560: 4-5) 
กนก จนัทรา (2561: 89-91) 
และอรรถพล อนนัตวรสกลุ (2561: 19-21)  

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
5 ขัน้ตอน 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. ผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์                  
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. พัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์เป็นอย่ำงไร 
 3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม             
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 
 2. เพื่อศึกษำพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5        
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
 3. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียน                      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ หลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียน 
 2. พัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 สูงขึ้น  
 3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ อยู่ในระดับมำก   
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ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัย 
 1.1 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนกุนนที-              
รุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 5 ห้องเรียน มีจ ำนวน 128 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 โรงเรียนกุนนที-              
รุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ ำนวน 30 คน ซึ่งได้มำด้วยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Sample Random 
Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำกโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
ส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ 
2.1 ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
2.2 ตัวแปรตำม คือ 

2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  
2.2.2 ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  
2.2.3 ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

3. ระยะเวลำ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรทดลองในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้เวลำ ในกำร
ทดลอง จ ำนวน 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 

4. เนื้อหำทีใ่ช้ในกำรท ำกำรวิจัย 
 เนื้อหำท่ีใช้ในกำรวิจัยได้ครั้งนี้ได้จำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                  
รำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน รหัสวิชำ ส 32102 สำระท่ี 5 ภูมิศำสตร์ หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี 4 เรื่อง 
เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551                  
สำระภูมิศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวม 12 ช่ัวโมง มีรำยละเอียดดังนี้ 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 
                  1. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร   
                  2. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  
                  3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน ผู้วิจัยได้ก ำหนดนิยำมศัพท์ของกำรวิจัยดังนี้ 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์ให้นักเรียนเกิดกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ เข้ำใจ และมีควำมรู้อย่ำงถูกต้อง โดยกระบวนทำง
ภูมิศำสตร์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล 3) กำร
จัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม  
 2. เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม หมำยถึง สถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน อันมีสำเหตุมำจำกกำรกระท ำโดยธรรมชำติและกำรกระท ำจำกมนุษย์                
ส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อระบบธรรมชำติและกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนด
เนื้อหำท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็น หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้  1) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหำนคร 2) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย และ 3) 
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก 

3. ผลกำรเรียนรู้ หมำยถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จำกกำรท ำแบบทดสอบหลังจำกกำรวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน รหัส ส32102 หน่วยกำร
เรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ในด้ำนด้ำนควำมรู้/ควำมจ ำ ด้ำนควำมเข้ำใจ               
ด้ำนกำรน ำไปใช้ ด้ำนกำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรประเมินค่ำ และด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ ซึ่งสำมำรถวัดได้จำก
กำรท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 

4. ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ หมำยถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จำกกำรตรวจให้คะแนน
ตำมเกณฑ์ของแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ในกำรอธิบำยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
ปัจจัยและผลกระทบของปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพิจำรณำปัญหำและเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล จำกองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 1) ควำมเข้ำใจระบบ
ธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน 
และ 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกผลงำนของนักเรียนตำมเกณฑ์ของ
แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ แบบรูบริค (Rubric) 

5. พัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถท่ีได้จำกกำร
ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์ของแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ จำกสถำนกำรณ์วิกฤต
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 3 สถำนกำรณ์ คือ 1) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 2) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประทศไทย 
และ 3) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
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ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกผลงำนของนักเรียนตำมเกณฑ์ของแบบวัด
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ แบบรูบริค (Rubric) 

6. ควำมคิดเห็น หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวน 
กำรทำงภูมิศำสตร์ ในด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ และด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับ 
โดยวัดจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้นตำมแนวคิด มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ             
ของลิเคิร์ท (Likert) 

7. นักเรียน หมำยถึง ผู้เรียนท่ีก ำลัง ศึกษำอยู่ ช้ันมัธยมศึกษำปี ท่ี 5 จ ำนวน 30 คน                         
โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 มีผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำสูงขึ้นจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  ซึ่ ง เป็นพื้นฐำนในกำรฝึกให้นักเรียนท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน                         
เกิดควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำรวบรวมข้อมูล สำมำรถเช่ือมโยงและแยกแยะข้อมูลได้ นอกจำกนี้
นักเรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ยอมรับควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง น ำไปสู่กำรเรียนรู้ในสำระอื่น ๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนเกิดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ และมีพัฒนำกำรท่ีดีด้ำนควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

3. ครูผู้สอนได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ีสำมำรถใช้เป็นแนวทำงส ำหรับครู  
ศึกษำนิเทศก์ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำครูสังคมศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน                
ท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถของนักเรียน 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ในกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้            
ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน ำเสนอตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
2. กำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์  

      2.1 ควำมหมำยของภูมิศำสตร์  
      2.2 มโนทัศน์และควำมส ำคัญของภูมิศำสตร์  
      2.3 เป้ำหมำยของกำรศึกษำสำระภูมิศำสตร์  
      2.4 พัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์  

2.5 ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
      2.6 กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
    2.7 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ 

3. ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
3.1 ลักษณะของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
3.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ 

4. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 งำนวิจัยในประเทศ 
 4.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
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1. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
หลักสูตรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 

พุทธศักรำช  2559 – 2561 
      1.1 ควำมน ำ 

โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคมได้ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักรำช 2560) ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                   
เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในกำรวำงแผนและพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ                       
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ท้ังนี้ ให้มี
กระบวนกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย สมรรถนะส ำคัญ               
ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ตลอดจนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสให้โรงเรียน
สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับตำมควำมพร้อม                 
และจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลำงเป็นแนวทำงท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 มี
ควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 พร้อมเข้ำสู่สังคมคุณภำพอย่ำงแท้จริง 

     1.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม เป็นโรงเรียนวิถีธรรม น ำ
ควำมรู้สู่อำชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลโลกอย่ำงมีศักยภำพ 

     1.3 อัตลักษณ์โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม คือ ลูกกุนนทีฯ มีสัมมำคำรวะ รักษำระเบียบ
วินัย ใส่ใจสังคม 

     1.4 เอกลักษณ์ของโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม คือ นักเรียนกุนนทีฯ เป็นผู้มีจิตสำธำรณะ 

     1.5 พันธกิจโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
1) จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักวิถีธรรมและหลักธรรมของศำสนำเพื่อพัฒนำนักเรียน

สู่ศตวรรษท่ี 21 อย่ำงมีคุณภำพ 
2) พัฒนำครูและบุคลำกรของโรงเรียนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

และกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ 
3) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                   

และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
4)  โรงเรียนยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมท้ังผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีคุณภำพ 
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     1.6 เป้ำประสงค์โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
1) นักเรียนยึดมั่นและศรัทธำในสถำบันชำติ ศำสนำ และ พระมหำกษัตริย์ และปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีในสังคมประชำธิปไตย 
2) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นักเรียนมีสุขภำพกำย  สุขภำพจิตท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
4)  นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนำศักยภำพและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ตลอดจนทักษะด้ำนกำร

ประกอบอำชีพ และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
5) นักเรียนพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีภูมิคุ้มกันตนเองและใช้

เทคโนโลยีเพื่อกำรสืบค้นควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
6) ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรของโรงเรียน มีพัฒนำกำรขีดควำมสำมำรถในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7) โรงเรียนจัดหลักสูตรได้อย่ำงหลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร  ควำมถนัด             

และตำมศักยภำพของนักเรียน 
8) โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพโดยยึดหลักวิถีธรรมและหลักธรรมของศำสนำมำ

บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
9) มีระบบประกันคุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็ง และ มีกำรติดตำม ประเมินผลและตรวจสอบ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

     1.7 จุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
1) นักเรียนทุกคนแสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเอง มี ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ                         

และสร้ำงสรรค์ ด ำรงชีวิตตำม หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2) นักเรียนทุกคนมีควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย ศรัทธำและยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
3) นักเรียนเรียนรู้ตำมศักยภำพของตนเองและมีผลสัมฤทธิ์กำรเรียน 5 กลุ่มสำระฯ วิชำหลัก

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 
4) สร้ำงทำงเลือกในกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเพื่อลดอัตรำกำรออกกลำงคันเน้นศึกษำต่อ                           

และกำรน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ 
5) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกด้ำน ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำวิ จัย                   

ในช้ันเรียน และพัฒนำนวัตกรรมน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นสำกล 
6) ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้เข้มแข็ง ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ                      

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 ของ สมศ. 
7) พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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     1.8 หลักกำร 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม พุทธศักรำช  25 61 – 2563                    
มีหลักกำรท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
 1) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติ มีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้                  
เป็นเป้ำหมำยส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐำน                        
ของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล 
 2) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อปวงชน ท่ีประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำง              
เสมอภำคและมีคุณภำพ 
 3) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีสนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ                   
ให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 4)  เป็นหลักสูตรกำร ศึกษำ ท่ีมี โครงสร้ ำงยื ดหยุ่น ท้ัง ด้ ำนสำระกำรเรี ยนรู้  เวลำ                                             
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 5) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
 6) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ 

     1.9 จุดมุ่งหมำย 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม พุทธศักรำช 2561 – 2563 มุ่งพัฒนำ
นักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงก ำหนด
เป็นจุดหมำย เพื่อให้เกิดกับนักเรียน เมื่อจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ดังนี้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่ำของตนเอง  มีวินัย และปฏิบัติ 
ตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง             

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต 
 3) มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 

4) มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต                  
และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5) มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์ และพัฒนำส่ิงแวดล้อม                    
มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
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     1.10 สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม พุทธศักรำช 2561 – 2563 มุ่งพัฒนำนักเรียน                      
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ซึ่งกำรพัฒนำนักเรียนให้บรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีก ำหนด                    
นั้นจะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
 1) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำรมีวัฒนธรรมในกำร
ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ำวสำร และประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมท้ังกำรเจรจำ
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล
และควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 
 2) ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์   
กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 3) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ                
ท่ีเผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ                           
เข้ำใจควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์
ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและมีกำรตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4) ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ                    
ไปใช้ ในชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล  กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้ง              
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำร
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          5) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำน
ต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรส่ือสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้องเหมำะสมและมีคุณธรรม 

ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำร
พัฒนำคุณภำพนักเรียน มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่ำนิยม  ท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องกำรให้เกิดแก่นักเรียนเมื่อจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
นอกจำกนั้นมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ยังเป็นกลไกส ำคัญ ในกำรขับเคล่ือนพัฒนำกำรศึกษำท้ังระบบ
เพรำะมำตรฐำนกำรเรียนรู้จะสะท้อน ให้ทรำบว่ำต้องกำรอะไร จะสอนอะไร และประเมินอย่ำงไร  
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รวมท้ังเป็นเครื่องมือ ในกำรตรวจสอบ  เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ระบบกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
และกำรทดสอบระดับชำติ ระบบกำรตรวจสอบ  เพื่อประกันคุณภำพดังกล่ำวเป็นส่ิงส ำคัญท่ีช่วย
สะท้อนภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำสำมำรถพัฒนำนักเรียน ให้มีคุณภำพตำมท่ีมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ก ำหนดเพียงใด 

     1.11 ระดับกำรศึกษำ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม  พุทธศักรำช 2559 – 2561 จัดระดับ
กำรศึกษำออกเป็น  2  ระดับ ดังนี้ 
 1) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3)  

เป็น ช่วง สุดท้ำยของกำรศึกษำภำคบัง คับมุ่ ง เน้นให้นัก เรียนได้ส ำรวจควำมถนัด                         
และควำมสนใจ ของตนเอง ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลิกภำพส่วนตน  มีทักษะในกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ  คิดสร้ำงสรรค์ และคิดแก้ปัญหำ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมสมดุลท้ังด้ำนควำมรู้ ควำมคิด 
ควำมดีงำม และมีควำมภูมิใจ ในควำมเป็นไทย  ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ                
หรือกำรศึกษำต่อ 

 2) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6)  
กำรศึกษำระดับนี้เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน สนองตอบควำมสำมำรถ 

ควำมถนัด และควำมสนใจของนักเรียนแต่ละคนท้ังด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ มีทักษะในกำรใช้ใน
กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ มุ่งพัฒนำตนและประเทศตำมบทบำทของตน สำมำรถเป็นผู้น ำ 
และผู้ให้บริกำรชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ 
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     1.12 โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม พุทธศักรำช 2559 – 2561 ประกอบด้วย

โครงสร้ำงเวลำเรียนและโครงสร้ำงหลักสูตรช้ันปี 
1) โครงสร้ำงเวลำเรียน  เป็นโครงสร้ำงท่ีแสดงรำยละเอียดในภำพรวม เวลำเรียน               

ของกลุ่มสำระ  กำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระท่ีเป็นเวลำเรียนพื้นฐำน เวลำเรียนเพิ่มเติม และเวลำในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนักเรียน จ ำแนกแต่ละช้ันปี ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงสำระภูมิศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ระดับ
มัธยมศึกษำ 

ตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

ภำษำไทย 120 (3นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศำสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยำศำสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 
840 

(22 นก.) 
840 

(22 นก.) 
840 

(22 นก.) 
1,560 

(39 นก.) 
กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 120 120 120 360 

รำยวิชำ/กิจกรรมที่
สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติม 

ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 

240  ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่ำ 

1,680 ช่ัวโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ป ี
รวม 3 ป ี

ไม่น้อยกว่ำ 

3,600 ช่ัวโมง 
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   1.13 โครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ท ำไมต้อง
เรียนสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

สังคมโลกมีกำรเปล่ียนแปลงรวดเร็วตลอดเวลำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ             
และวัฒนธรรม ช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ว่ำมนุษย์ด ำรงชีวิตอย่ำงไร ท้ังในฐำนะปัจเจก
บุคคลและกำรอยู่รวมกันในสังคม กำรปรับตัวตำมสภำพแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำง
จ ำกัด นอกจำกนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้ำใจถึงกำรพัฒนำกำรเปล่ียนแปลงตำมยุคสมัย กำลเวลำ                  
ตำมเหตุปัจจัยต่ำง ๆ ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในตนเองและผู้อื่น มีควำมอดทน อดกล้ัน ยอมรับในควำม
แตกต่ำงและมีคุณธรรม สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ                 
และสังคมโลก 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมว่ำด้วยกำรอยู่ร่วมกันในสังคม                              
ท่ีมีควำมเช่ือมสัมพันธ์กันและมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงหลำกหลำย เพื่อช่วยให้สำมำรถปรับตนเอง                
กับบริบทสภำพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่ำนิยม               
ท่ีเหมำะสม โดยได้ก ำหนดสำระต่ำงไว้ดังนี้ 

• ศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับศำสนำ ศีลธรรมจริยธรรม หลักธรรม 
ของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือ กำรน ำหลักธรรมค ำสอนไปปฏิบัติในกำรพัฒนำตนเอง            
และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข เป็นผู้กระท ำควำมดี มีค่ำนิยมท่ีดีงำม พัฒนำตนเองอยู่เสมอ รวมท้ัง
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

• หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต ระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน  
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะ และควำมส ำคัญ               
กำรเป็นพลเมืองดี ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ค่ำนิยม ควำมเช่ือ ปลูกฝัง
ค่ำนิยม ด้ำนประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้ำท่ี เสรีภำพกำรด ำเนินชีวิต
อย่ำงสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศำสตร์ กำรผลิต กำรแจกจ่ำย และกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร  กำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกร ท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ และกำรน ำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน   

• ประวัติศำสตร์ เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ พัฒนำกำรของ 
มนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน ควำมสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง  ๆ ผลกระทบ                      
ท่ีเกิดจำกเหตุกำรณ์ส ำคัญในอดีต บุคคลส ำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ในอดีต                                
ควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย แหล่งอำรยธรรมท่ีส ำคัญของโลก  
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• ภูมิศำสตร์ ลักษณะของโลกทำงกำยภำพ ลักษณะทำงกำยภำพ แหล่งทรัพยำกร                         
และภูมิอำกำศ ของประเทศไทย และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก กำรใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 
ควำมสัมพันธ์กันของส่ิงต่ำง ๆ ในระบบธรรมชำติ ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ และส่ิงท่ีมนุษย์ สร้ำงขึ้นกำรน ำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศ  กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที่ 1     ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มำตรฐำน  ส 1.1     รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมส ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ      

หรือศำสนำท่ีตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตำมหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

มำตรฐำน ส 1.2   เข้ ำ ใจ ตระหนักและปฏิบั ติตนเป็นศำสนิกชนท่ี ดี  และธ ำรงรักษำ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือ 

สำระที่ 2     หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มำตรฐำน  ส 2.1      เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำท่ีของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมท่ีดีงำม               

และธ ำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข                       

มำตรฐำน  ส 2.2       เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำ และธ ำรง
รักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

สำระที่ 3   เศรษฐศำสตร์ 
มำตรฐำน ส 3.1    เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคกำรใช้  
 ทรัพยำกรท่ีมีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รวมทั้งเข้ำใจ 
 หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ  
มำตรฐำน ส 3.2    เข้ำใจระบบ และสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ  ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ  

และควำมจ ำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
 
 
 



  23 

สำระที่ 4     ประวัติศำสตร์ 
มำตรฐำน ส 4.1     เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์  

สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็น
ระบบ 

มำตรฐำน ส 4.2     เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
และสำมำรถ  วิเครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มำตรฐำน ส 4.3     เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก                  
ควำมภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย 

สำระที่ 5  ภูมิศำสตร์                                                             
มำตรฐำน ส 5.1     เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล

ต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และ
สรุปข้อมูล ตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

มำตรฐำน ส 5.2    เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิด                   
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ทรัพยำกร และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

คุณภำพนักเรียนสำระภูมิศำสตร์  
จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม            
ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก ควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ                            
เพื่อเตรียมพร้อมกับกำรรับมือภัยพิบัติและกำรจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ ปัญหำทำงกำยภำพ และภัยพิบัติ ซึ่งได้รับ

อิทธิพลจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ กับกำรสร้ำงสรรค์วิถี
กำรด ำเนินชีวิต ควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมในประเทศ และระหว่ำงประเทศ                     
เพื่อเตรียมพร้อมกับกำรรับมือ ต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก และกำรจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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สำระที่ 5  ภูมิศำสตร์                                                             

มำตรฐำน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน 
 ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลตำมกระบวน  
 กำรทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตำรำงที่ 2 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงสำระภูมิศำสตร์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 4 - 6 1. วิ เครำะห์กำรเปล่ียนแปลงทำง
กำยภำพของพื้นท่ีในประเทศไทย        
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ 

 ก ำ ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท ำ ง ก ำ ย ภ ำ พ 
(ประกอบด้วย 1) ธรณีภำค 2) บรรยำกำศ
ภำค 3) อุทกภำค และ4) ชีวภำคของพื้นท่ี
ในประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก  
ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ 
 ควำมสัมพันธ์ของกำรเปล่ียนแปลง               
ทำ ง ก ำยภำพ ท่ี ส่ ง ผล ต่อภูมิ ป ระ เทศ 
ภูมิอำกำศ และทรัพยำกรธรรมชำติ 

2. วิ เครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ               
ซึ่งท ำให้เกิดปัญหำหรือภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติในประเทศไทยและภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของโลก 

 ปัญหำทำงกำยภำพหรือภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติในประเทศและภูมิภำคต่ำง ๆ 
ของโลก 

3 .  ใ ช้ แผน ท่ีและ เครื่ อ ง มื อท ำ ง
ภูมิศำสตร์  ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ 
และสรุปข้อมูลตำมกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ และน ำ ภูมิสำรสนเทศมำ
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 

  แผนท่ีและองค์ประกอบ 
  กำรอ่ำนแผนท่ีเฉพำะเรื่อง 
  กำรแปลควำมหมำยรูปถ่ำยทำงอำกำศ    
และภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
  กำรน ำภูมิสำรสนเทศไปใช้ในชีวิต  
ประจ ำวัน 
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มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิดกำร 
สร้ำงสรรค์ วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)  

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 4 - 6 1.  วิ เครำะห์ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ ำง
ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ ในกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร
ด ำเนินชีวิตของท้องถิ่นท้ังในประเทศ
ไทยและภูมิภำคต่ำง  ๆ ของโลก                  
และเห็นควำมส ำคัญของส่ิงแวดล้อม    
ท่ีมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ 

 ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง ส่ิ ง แ วด ล้อม                    
ทำงกำยภำพกับกิจกรรมของมนุษย์ภำยใต้
กระแสโลกำภิวัตน์ ได้แก่ 
-  ประชำกรและกำรตั้งถิ่นฐำน        
(กำรกระจำย และกำรเปล่ียนแปลง
ประชำกร ชุมชนเมืองและชนบท และกำร
กลำยเป็นเมือง) 
-  ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำง ส่ิงแวดล้อม                  
ทำงกำยภำพกับวิถีชีวิต 
-  กำรกระจำย ตัวของกิ จกรรมทำง
เศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสำหกรรมกำร
ผลิตกำรบริกำร และกำรท่องเท่ียว) 

2. วิ เครำะห์สถำนกำรณ์ สำเหตุ                  
และผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง              
ด้ ำ น ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ                           
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย                           
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 

   สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงด้ำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่  
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ                 
ค ว ำ ม เ ส่ื อ ม โ ท ร ม ข อ ง ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม                 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และภัยพิบัติ 
  สำเหตุ และผลกระทบของกำร 
เปล่ียนแปลงด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติ                
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย                     
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 
   กำรจัดกำรภัยพิบัติ 
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)  

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 4 - 6 3. ระบุมำตรกำรป้องกันและแก้ไข 
ปั ญ ห ำ  ก ฎ ห ม ำย แ ละ น โ ย บ ำย                 
ด้ ำ น ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ                        
และส่ิงแวดล้อม บทบำทขององค์กำร 
ท่ีเกี่ยวข้อง และกำรประสำน ควำม
ร่วมมือท้ังในประเทศและ ระหว่ำง
ประเทศ 

  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ใน 
ประเทศและระหว่ำงประเทศ ตำม 
แนวทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน ควำมมั่นคง 
ของมนุษย์และกำรบริโภคอย่ำงรับผิดชอบ 
  กฎหมำยและนโยบำยด้ำนทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ท้ังในประเทศ        
และระหว่ำงประเทศ 
  บทบำทขององค์กำรและกำรประสำน
ควำมร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ 

4. วิเครำะห์แนวทำงและมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน 

 แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกร- 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ  
และกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำง  
กำรจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ 
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
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   1.14 โครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ตำรำงที่ 3 โครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5  โรงเรียนกุนทีรุทธำรำมวิทยำคม 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ช.ม.) 
รำยวิชำ/กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/ช.ม.) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

รำยวิชำพื้นฐำน 

ส32101  สังคมศึกษำพื้นฐำน 1.5 (60) ส32102 สังคมศึกษำพื้นฐำน 1.5 (60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

ส30231   หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส20232   หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
ส30212   เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) ส30214   โลกศึกษำ 1.0 (40) 

จำกโครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                          
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ดังกล่ำวข้ำงต้น รำยวิชำท่ีน ำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ได้แก่ รำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน รหัสวิชำ ส32102 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ใน
สำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ โดยใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้รวมท้ังส้ิน 60 ช่ัวโมง ประกอบด้วยสำระ
กำรเรียนรู้ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ มำตรฐำนและตัวช้ีวัด ดังท่ีค ำอธิบำยรำยวิชำและโครงสร้ำง
รำยวิชำ สังคมศึกษำพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์ รหัสวิชำ ส32102 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ได้อธิบำยไว้ในค ำอธิบำยรำยวิชำ ดังนี้ 
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   1.15 ค ำอธิบำยรำยวิชำรหัสวิชำ ส32102 รำยวิชำ สังคมศึกษำพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
ภำคเรียนที่ 2/2561  เวลำ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน  จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษำองค์ประกอบทำงธรรมชำติ และควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิงในภูมิภำคต่ำง ๆ                       
ของประเทศไทย และโลก เพื่อศึกษำปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ลักษณะทำงภูมิศำสตร์
ทรัพยำกร ประชำกร กำรประกอบอำชีพ  และกำรปรับตัวให้ด ำรงชีพอยู่ในสภำพแวดล้อมได้อย่ำง
เป็นสุขและมีคุณภำพชีวิตท่ีดี   ศึกษำถึงสภำพทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำประเทศ เข้ำใจ
และสำมำรถค้นคว้ำหำข้อมูลสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์มำใช้ในกำรรวบรวม  วิเครำะห์  และน ำเสนอ
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ศึกษำสภำพทำงภูมิศำสตร์ซึ่งท ำให้เกิดปัญหำทำงกำยภำพหรือภัยพิบัติทำงธรรมชำติใน
ประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก และกำรเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยทำง
ภูมิศำสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่ำง ๆ กำรเปล่ียนแปลงทำงธรรมชำติท่ีเกิดขึ้นในโลก อันเป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรกระท ำของมนุษย์และกำรกระท ำจำกธรรมชำติ  บทบำทขององค์กำรและกำร
ประสำนควำมร่วมมือท้ังในประเทศ  และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมำยส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมรวมถึงกำรอนุรักษ์ กำรใช้ประโยชน์จำกส่ิงแวดล้อมในกำร
สร้ำงสรรค์วัฒนธรรม  รวมทั้งกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน   

ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนนรู้ ท่ีหลำกหลำย กำรบรรยำย  กระบวนกำรเรียนแบบร่วมมือ                
กระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  สอนแบบกระบวนกำรสร้ำงผังควำมคิด  บทบำทสมมติ  
กรณีตัวอย่ำง และกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ กำรสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญนักเรียนศึกษำค้นคว้ำ
และน ำเสนอ  เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคิด มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี เกิดกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ทักษะทำงภูมิศำสตร์                         
และกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  อีกท้ังยังสำมำรถในกำรส่ือสำร และมีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้              
มีควำมรู้เป็นสำกลบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  ปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเองได้อย่ำงดีและท ำงำนกับผู้อื่นได้
อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีจิตสำธำรณะ มีควำมเช่ือมั่นในตนเองอย่ำงมีเหตุผล  มีจิตส ำนึกอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ตระหนักในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย 

รหัสตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 
 ส 5.1 ม.4-6/1 , ส 5.1 ม.4-6/2 , ส 5.1 ม.4-6/3  

ส 5.2 ม.4-6/1 , ส 5.2 ม.4-6/2 , ส 5.2 ม.4-6/3 , ส 5.2 ม.4-6/4  
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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   1.16 โครงสร้ำงรำยวิชำ รหัสวิชำ ส32102 รำยวิชำ สังคมศึกษำพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์                  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2                   
ปีกำรศึกษำ 2561   เวลำ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ตำรำงที่ 4 โครงสร้ำงรำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
(ผลกำรเรียนรู้) 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 รู้โลก เข้ำใจโลก 
ด้วยเทคโนโลยี

ภูมิศำสตร์ 

ส 5.1 ม.4-6/1 
 

- ใช้แผนท่ีและเครื่องมือ
ท ำ ง ภู มิ ศ ำ ส ต ร์ ต ำ ม
ก ร ะ บ ว น  ก ำ ร ท ำ ง
ภูมิศำสตร์ในกำรศึกษำ
กำรเปล่ียน-แปลงทำง
ก ำ ย ภ ำ พ ข อ ง พื้ น ท่ี  
สำมำรถน ำภูมิสำรสนเทศ
มำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

12 20 

2 กำยภำพ
เปล่ียนแปลง 

ภัยพิบัติตำมมำ 

ส 5.1 ม.4-6/2 
ส 5.1 ม.4-6/3 

 

-  ศึ ก ษ ำ ปั จ จั ย ท ำ ง
ภูมิศำสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ก ำร เป ล่ี ยนแปลงทำง
กำยภำพของพื้นท่ีท้ังใน
ประเทศไทย และภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของโลกลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีแตกต่ำง 
กันส่งผลให้เกิดปัญหำและ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติท่ี
แตกต่ำงกัน ท้ังในด้ำน
ประเภท ควำมถี่  และ
ควำมรุนแรง 

12 20 

  



  30 

ตำรำงที่ 4 (ต่อ)  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
(ผลกำรเรียนรู้) 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

3 สำยใยมนุษย์ 
กับส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2 ม.4-6/1 
 

- วิถีกำรด ำเนินชีวิตใน
ท้องถิ่นของประเทศไทย
และภูมิภำคต่ำง ๆ บนโลก
เ กิ ด จ ำ ก ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ำงส่ิงแวดล้อม ทำง
กำยภำพ กับกิ จกรรม   
ขอ งมนุ ษย์ นอกจำกนี้  
กระแสโลกำภิวัตน์ท ำให้
เกิด กำรเป ล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อม ทำงกำยภำพ 
และวิถีกำรด ำเนินชีวิต 

9 10 

4 เรียนรู้ ร่วมคิด 
แก้วิกฤต

สิ่งแวดล้อม 
* 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 

 

กิจกรรมของมนุษย์ เป็น
สำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิด                       
กำรเปลี่ ยนแปลงด้ำน
ทรัพยำกร ธรรมชำ ติ  
และสิ่ ง แ วดล้ อมขอ ง
ประเทศไทยและภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของโลก ซ่ึงส่งผล
ก ร ะ ท บ  ทั้ ง ใ น ร ะ ดับ 
ประเทศ ภูมิภำค 
และโลก 

12 20 

* เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ)  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
(ผลกำรรียนรู้) 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

5 รู้ค่ำ รู้ใช้ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อกำรพัฒนำท่ี

ยั่งยืน 

ส 5.2 ม.4-6/4 กำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ ก ำ ร
พัฒนำ ท่ียั่งยืนต้องอำศัย
ควำมร่วมมือ จำกทุก
ภำคส่วน และกำรมีส่วน
ร่วมของ ทุกคนในฐำนะ
สมำชิกของพลเมืองโลก 

9 15 

6 กฎหมำย องค์กร
ควำมร่วมมือทำง

ส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2 ม.4-6/3 
 

กำรแก้ไขสถำนกำรณ์                 
ด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติ               
และ ส่ิ ง แวด ล้อม ต้อ ง
อ ำ ศั ย ก ำ ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมำย กำรก ำหนด
น โ ย บ ำย  แ ละ คว ำ ม
ร่ ว ม มื อ  ท้ั ง ใ น                  
และระหว่ำงประเทศ 

6 15 

รวม 60 100 
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   ตำรำงที่ 5 มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดรำยวิชำโครงสร้ำงรำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน 

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 
รู้โลก เข้ำใจ

โลก 
ด้วยเทคโนโลยี

ภูมิศำสตร์ 

     ม ำตร ฐำน  ส  5 . 1 
เ ข้ ำ ใ จ ลั ก ษ ณ ะ ท ำ ง
กำยภำพของโลกและ
ควำมสัมพันธ์ของสรรพ
ส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผน
ท่ี แ ละ เ ค รื่ อ ง มื อ ท ำ ง
ภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ 
วิเครำะห์ และสรุปข้อมูล 
ตำมกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   ส 5.1 ม.4-6/1 วิเครำะห์
ก ำ ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท ำ ง
ก ำ ย ภ ำ พ ข อ ง พื้ น ท่ี ใ น
ประเทศไทยและภูมิภำค 
ต่ำง ๆ ของโลก ซึ่ ง ไ ด้รับ
อิ ทธิ พล  จำกปั จ จั ยทำ ง
ภูมิศำสตร์ 

12 20 

2 
กำยภำพ

เปล่ียนแปลง 
ภัยพิบัติตำมมำ 

     ม ำตร ฐำน  ส  5 . 1 
เ ข้ ำ ใ จ ลั ก ษ ณ ะ ท ำ ง
กำยภำพของโลกและ
ควำมสัมพันธ์ของสรรพ
ส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผน
ท่ี แ ละ เ ค รื่ อ ง มื อ ท ำ ง
ภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ 
วิเครำะห์ และสรุปข้อมูล 
ตำมกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   ส 5.1 ม.4-6/2 วิเครำะห์
ลักษณะทำงกำยภำพซึ่งท ำ
ให้เกิดปัญหำหรือภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติในประเทศ
ไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของ
โลก 
   ส 5.1 ม.4-6/3 ใช้แผนท่ี
และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 
ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และ
สรุปข้อมูลตำมกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ และน ำภูมิ
สำรสนเทศมำใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ ำวัน 

12 20 
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) 

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

3 

สำยใยมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม 

     มำตรฐำน ส 5.2 
เ ข้ ำ ใ จ ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ ำ ง ม นุ ษ ย์ กั บ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท ำ ง
กำยภำพท่ีก่อให้ เกิด 
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร
ด ำเนินชีวิต มีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรทรัพยำกรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่ อกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

     ส 5.2 ม.4-6/1วิเครำะห์
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง
ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
กิจกรรมของมนุษย์ ในกำร
สร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 
และ เห็นควำมส ำ คัญของ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลต่อกำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์ 

9 10 

4 

เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

* 

     มำตรฐำน ส 5.2 
เ ข้ ำ ใ จ ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ร ะห ว่ ำ งมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท ำ ง
กำยภำพที่ ก่อให้เกิด 
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร
ด ำเนินชี วิต มีจิตสำ
นึกและมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรทรัพยำกร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

   ส 5.2 ม.4-6/1 วิเครำะห์
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
กิจกรรมของมนุษย์ ในกำร
สร้ำงสรรค์ วิ ถีกำรด ำ เนิน
ชี วิ ต ข อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ทั้ ง ใ น
ประเทศไทยและภูมิภำค 

ต่ำง ๆ ของโลก และเห็น
ควำมส ำคัญของสิ่ งแวด-
ล้อม ที่มีผลต่อกำรดำรงชีวิต
ของมนุษย์ 
 

12 20 

* เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

* 

ม ำ ต ร ฐ ำ น  ส  5 . 2 
เ ข้ ำ ใ จ ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ร ะห ว่ ำ งมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท ำ ง
กำยภำพที่ ก่อให้เกิด 
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร
ด ำเนินชี วิต มีจิตสำ
นึกและมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรทรัพยำกร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

   ส 5.2 ม.4-6/2 วิเครำะห์
สถำนกำรณ์ สำเหตุ  และ
ผลกระทบของกำรเปลี่ยน-
แ ป ล ง ด้ ำ น ท รั พ ย ำ ก ร -
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของโลก 

  ส 5.2 ม.4-6/4 วิเครำะห์
แนวทำง และมีส่วนร่วม ใน
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

  

5 
รู้ค่ำ รู้ใช้ 

ทรัพยำกรธรรม
ชำติ 

เพื่อกำรพัฒนำ
ท่ียั่งยืน 

 

     มำตรฐำน ส 5.2 
เ ข้ ำ ใ จ ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ ำ ง ม นุ ษ ย์ กั บ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท ำ ง
กำยภำพท่ีก่อให้ เกิด 
กำรสร้ำง-สรรค์วิถีกำร
ด ำเนินชีวิต มีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรทรัพยำกร และ
ส่ิงแวดล้อมเพื่ อกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

   ส 5.2 ม.4-6/4 วิเครำะห์
แนวทำงและมีส่วนร่วม ใน
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร 
ธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

9 15 

* เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

6 

กฎหมำย องค์กร
ควำมร่วมมือ 

ทำงส่ิงแวดล้อม 

        มำตรฐำน ส 5.2 
เ ข้ ำ ใ จ ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ ำ ง ม นุ ษ ย์ กั บ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท ำ ง
กำยภำพท่ีก่อให้ เกิ ด 
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร
ด ำเนินชีวิต มีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรทรัพยำกรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่ อกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

     ตัวช้ีวัดท่ี ส 5.2 ม.4-
6/3 ระบุมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกฎหมำย 
แ ล ะ น โ ย บ ำ ย  ด้ ำ น
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม บทบำทของ
องค์กำร ท่ีเกี่ยวข้อง และ
กำรประสำน ควำมร่วมมือ
ท้ังในประเทศและ ระหว่ำง
ประเทศ 

6 15 

รวม 60 100 

 
 จำกโครงสร้ำงและขอบข่ำยเนื้อหำรำยวิชำ สังคมศึกษำพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์  รหัสวิชำ              
ส32102 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียน         
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม ดังกล่ำวข้ำงต้น เนื้อหำท่ีน ำมำจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ได้แก่ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเนื้อหำเกี่ยวกับ 1) 
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร   2) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย และ 3) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในโลก ใช้ระยะเวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง มีรำยละเอียดสำระส ำคัญดัง
ตำรำงท่ี 6 



  36 

   1.17 สำระส ำคัญ หน่วยที่ 4 เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม 
ตำรำงที่ 6 สำระส ำคัญ หน่วยที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 

หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 
4 

เรียนรู้ ร่วมคิด  
แก้วิกฤต

สิ่งแวดล้อม 

1. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 
กรุงเทพมหำนคร 

 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ                       
และสิ่งแวดล้อม       
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรำกฏกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
- ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
- ควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อปรำกฎกำรณ์
ทำงธรรมชำติ 
- ภัยพิบัติทำงธรรมชำติและภัยพิบัติท่ี
เกิดจำกมนุษย์ 
2. ควำมสัมพันธ์ทำงกำยภำพกับกำร
เกิดปรำกฎกำรทำงธรรมชำติใน
กรุงเทพมหำนคร 
 2.1 ลักษณะภูมิประเทศและกำรใช้
ประโยชน์จำกพื้นท่ีของกรุงเทพมหำ-
นคร (ภูมิประภูมิประเทศ ควำมสูงต่ ำ
ของพื้นท่ี ปำกแม่น้ ำ กำรใช้ประโยชน์
จำกท่ีดิน) 
 2.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมทำงธรณีภำค อุทกภำค 
บรรยำกำศภำค และชีวภำคใน
กรุงเทพมหำนคร 
3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                   
และสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร
ศึกษำ 1) สำเหตุ 2) ผลกระทบ                  
3) ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์                        
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด  

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

1. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 
กรุงเทพมหำนคร 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

และ 4) แนวทำงกำร (สงวน คุ้มครอง 
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร) 
- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร อันเกิด
จำกธรรมชำติและจำกกำรกระท ำของ
มนุษย ์
 ด้ำนธรณีภำค 
- ขยะ/ของเสียอันตรำยบนพื้นดิน 
- ดินเส่ือมคุณภำพ 
- ดินท่ีมีกำรปนเป้ือน 
- แผ่นดินถล่ม/แผ่นดินยุบ 
 ด้ำนอุทกภำค  
- น้ ำเสีย 
- น้ ำบำดำล 
- ท่อระบำยน้ ำอุดตัน 
- น้ ำทะเลหนุน  
- น้ ำท่วม 
- กำรกัดเซำะ 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค   
- มลพิษทำงอำกำศ/หมอกปนควัน 
- กำรเปล่ียนแปลงของภูมิอำกำศ 
- เกำะควำมร้อนในเขตเมือง  
 ด้ำนชีวภำค 
- หนูท่อ 
- ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน 
- กำรบุกรุกของพืชและสัตว์ต่ำงถิ่น 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด  

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 

ประเทศไทย 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
- ลักษณะทำงกำยภำพของประเทศ
ไทยในแต่ละภูมิภำค (ลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอำกำศ) 
- ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ในแต่ละภูมิภำค 
2. ควำมสัมพันธ์ทำงกำยภำพกับกำร
เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติใน
ประเทศไทย 
 - สถำนกำรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในด้ำนธรณีภำค อุทก
ภำค บรรยำกำศภำค และชีวภำค ใน
ประเทศไทย 
3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                   
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
ศึกษำ 1) สำเหตุ 2) ผลกระทบ                   
3) ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์                          
และ 4) แนวทำงกำร (สงวน คุ้มครอง 
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย) 
- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย อันเกิดจำก
ธรรมชำติและจำกกำรกระท ำของ
มนุษย ์

 

 
 

 



  39 

ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

 ภำคเหนือ  
 ด้ำนธรณีภำค  
- ดินถล่ม/ดินยุบ 
- กำรพังทลำยของหน้ำดิน 
- แผ่นดินไหว 
 ด้ำนอุทกภำค 
- น้ ำป่ำไหลหลำก 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- ภัยแล้ง 
- พำยุฝนฟ้ำคะนอง 
 ด้ำนชีวภำค 
- กำรท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ 
- ล่ำสัตว์ป่ำหำยำก 
- ไฟป่ำ 
 ภำคกลำง 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ดินเปรี้ยว/ดินเค็ม 
- กำรพังทลำยของหน้ำดิน 
 ด้ำนอุทกภำค 
- น้ ำเสีย 
- น้ ำท่วม 
- น้ ำทะเลหนุน 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- ฝนกรด 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

 ด้ำนชีวภำค 
- กำรท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ 
- ล่ำสัตว์ป่ำหำยำก 
 ภำคตะวันตก 
 ด้ำนธรณีภำค 
- แผ่นดินถล่ม/แผ่นดินยุบ 
- กำรพังทลำยของหน้ำดิน 
- มลพิษจำกเหมืองแร่ 
 ด้ำนอุทกภำค  
- น้ ำป่ำไหลหลำก  
- กำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 
- น้ ำท่วม  
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
 ด้ำนชีวภำค 
- กำรท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ 
- ล่ำสัตว์ป่ำหำยำก 
 ภำคตะวันออก 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ขยะ/เสียอันตรำยในดิน 
- กำรพังทลำยของหน้ำดิน 
 ด้ำนอุทกภำค  
- กำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 
- น้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

 ด้ำนชีวภำค 
- แนวชำยหำด/ปะกำรังถูกท ำลำย 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ดินเส่ือมคุณภำพ/ดินเค็ม 
 ด้ำนอุทกภำค  
 - ขำดแคลนน้ ำ 
 - น้ ำท่วม 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- พำยุฤดูร้อน/พำยุฝนฟ้ำคะนอง 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
 ด้ำนชีวภำค 
- กำรท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ 
- กำรล่ำสัตว์ป่ำหำยำก 
- พื้นท่ีชุ่มน้ ำ 
 ภำคใต้ 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ดินเส่ือมคุณภำพ 
- ดินถล่ม/ดินยุบ 
 ด้ำนอุทกภำค  
- กำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 
- ขยะของเสียในทะเล 
- น้ ำท่วม 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
 ด้ำนชีวภำค 
- แนวชำยหำด/ปะกำรังถูกท ำลำย 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึ้นในโลก 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 
- ลักษณะทำงกำยภำพของโลกในแต่
ละภูมิภำค (ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอำกำศ) 
- ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ในแต่ละภูมิภำค 
2. ควำมสัมพันธ์ทำงกำยภำพกับกำร
เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
 - สถำนกำรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในด้ำนธรณีภำค อุทก
ภำค บรรยำกำศภำค และชีวภำค               
ท่ีเกิดขึ้นในโลก 
3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                   
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 
ศึกษำ 1) สำเหตุ 2) ผลกระทบ                    
3) ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์                          
และ 4) แนวทำงกำร (สงวน คุ้มครอง 
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก) 
- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในโลกอันเกิดจำกธรรมชำติ
และจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นในโลก 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 

 

3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                   
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโลก 
 ทวีปเอเชีย 
 ด้ำนธรณีภำค  
- แผ่นดินไหว/สึนำมิ 
- แผ่นดินยุบ/ดินถล่ม 
 ด้ำนอุทกภำค 
- ภัยแล้ง 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
-  คล่ืนควำมร้อน 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
- พำยุหมุนเขตร้อน 
- พำยุฝุ่น/พำยุทรำย 
 ด้ำนชีวภำค 
- กำรท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ 
- กำรรุกรำนของพืชและสัตว์ต่ำงถิ่น 
 ทวีปยุโรป 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ขยะและของเสียอันตรำย 
- กสนสลำยของดินเยือกแข็ง 
 ด้ำนอุทกภำค 
- ฝนกรด 
- อุทกภัย 
- พลำสติกขนำดเล็กในทะเล 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ  
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- คล่ืนควำมร้อน 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นในโลก 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 

 

- ลมหมุนวนขั้วโลก 
- พำยุฝุ่น/พำยุทรำย 
 ด้ำนชีวภำค  
- กำรล่ำวำฬ 
- กำรรุกรำนของพืชและสัตว์ต่ำงถิ่น  

 ทวีปแอฟริกำ 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ขำดท่ีดินท ำกิน 
- แห้งแล้ง 
 ด้ำนอุทกภำค 
- ขำดแคลนน้ ำ/ภัยแล้ง 
- สำรปนเป้ือนในอำหำร 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- คล่ืนควำมร้อน 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- พำยุหมุนเขตร้อน 
- พำยุฝุ่น/พำยุทรำย 
 ด้ำนชีวภำค 
- ขำดแคลนอำหำร/น้ ำ 
- กำรระบำดของแมลง 
- ขำดแคลนพลังงำน 
 ทวีปอเมริกำเหนอื 
 ด้ำนธรณีภำค 
- แผ่นดินไหว/สึนำมิ 
- ขยะและของเสียอันตรำย 
- กำรละลำยของดินเยือกแข็ง   
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นในโลก 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 

 

 ด้ำนอุทกภำค 
- อุทกภัย 
- น้ ำปนเป้ือนสำรเคมี 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
- พำยุสุริยะ 
- พำยุหมุนเขตร้อน/พำยุทอร์นำโด 
- ลมหมุนวนขั้วโลก 
- เกำะควำมร้อนในเขตเมือง 
 ด้ำนชีวภำค 
- ไฟป่ำ 
- กำรรุกรำนของพืชและสัตว์ต่ำงถิ่น 
 ทวีปอเมริกำใต้ 
 ด้ำนธรณีภำค 
- แผ่นดินไหว/สึนำมิ 
 ด้ำนอุทกภำค 
- อุทกภัย 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- หมอกปนควัน/มลพิษทำงอำกำศ 
- พำยุหมุนเขตร้อน 
 ด้ำนชีวภำค 
- กำรท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ 
- กำรขำดแคลนพลังงำน 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ)  
หน่วยที่ เร่ือง ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ 

4 
เรียนรู้ ร่วมคิด 

แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นในโลก 
(ต่อ) 

ส 5.2 ม.4-6/1 
ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 

 

 ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกำะใน
มหำสมุทรแปรซิฟิก 
 ด้ำนธรณีภำค 
- แผ่นดินไหว/สึนำมิ 
 ด้ำนอุทกภำค 
- อุทกภัย 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
- เอลนีโญ 
- ลำนีญำ 
 ด้ำนชีวภำค 
- ส่ิงแวดล้อมทำงทะเล 
- ปะกำรังฟอกขำว 
- ไฟป่ำ 
- กำรขำดแคลนพลังงำน 
 ทวีปแอนตำร์กติกำ 
 ด้ำนธรณีภำค 
- ภัยแห้งแล้ง 
 ด้ำนอุทกภำค 
- กำรละลำยของธำรน้ ำแข็ง 
 ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- อุณหภูมิสูงขึ้น 
 ด้ำนชีวภำค 
- กำรรุกรำนของพืชและสัตว์ต่ำงถิ่น 

จำกสำระส ำคัญของหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม รำยวิชำ 
สังคมศึกษำพื้นฐำน รหัสวิชำ ส32102 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 สำระภูมิศำสตร์ ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็น
เนื้อหำสำระส ำคัญท่ีน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้
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สำระภูมิศำสตร์มีควำมหมำย ควำมส ำคัญ เป้ำหมำยของกำรศึกษำ และพัฒนกำรของกำรจัด                       
กำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ 
 ภูมิศำสตร์เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับสถำนท่ี ลักษณะทำงกำยภำพท่ีปรำกฏบนพื้นผิวโลก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมของ
มนุษย์ และกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมอันเกิดจำกกำรกระท ำของธรรมชำติและมนุษย์ ดังนั้น
กำรศึกษำภูมิศำสตร์จึงควรมีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ ตำมท่ีนักกำรศึกษำได้ให้
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ ตลอดจนแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

     2.1 ควำมหมำยของภูมิศำสตร์ 

 สถำบันกำรศึกษำและนักกำรศึกษำด้ำนภูมิศำสตร์ได้ให้ควำมหมำยของภูมิศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 (รำชบัณฑิตยสถำน, 2549; วิภำพรรณ พินลำ และวิภำดำ พินลำ, 2561)รำชบัณฑิตยสภำน 
(2549: 258) ได้ให้ควำมหมำยของภูมิศำสตร์ว่ำเป็นศำสตร์ว่ำด้วยกำรจัดกำรพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ี
มนุษย์อำศัยอยู่ตลอดจนองค์ประกอบด้ำนสังคมมนุษย์ โดยศึกษำถึงลักษณะ ควำมหมำย รูปแบบ กำร
กระจำย กระบวนกำรเกิด กำรเปล่ียนแปลง วิวัฒนำกำร ไปจนถึงควำมสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม                  
ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556: 91) กล่ำวว่ำ ภูมิศำสตร์เป็นศำสตร์ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องทำงด้ำนพื้นท่ี                    
และบริเวณต่ำง ๆ บนพื้นผิวโลก เป็นกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นทำงกำยภำคของพื้น ท่ี                    
และปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ ณ บริเวณท่ีท ำกำรศึกษำ รวมไปถึงส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณ
โดยรอบ และเป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ สถำนท่ี และส่ิงแวดล้อมโดยกำรใช้ข้อมูลทำง
แผนท่ีในกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนพื้นท่ี กำรต้ังถิ่นฐำน และกำรอยู่อำศัยของ มนุษย์                    
ในภำพรวมภูมิศำสตร์เป็นรำกฐำนในกำรเลือกสถำนท่ี กำรต้ังถิ่นฐำนตำมโครงสร้ำงของผิวโลก กำร
สร้ำงสังคมมนุษย์ในดินแดนต่ำง ๆ และมีควำมสัมพันธ์กับชีวิตของพืชและสัตว์ในกำรเกิด กำร
ด ำรงชีวิต และกำรเปล่ียนแปลงระบบนิเวศวิทยำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 93) ได้อธิบำยว่ำ ภูมิศำสตร์ เป็นวิชำท่ีเช่ือมระหว่ำงวิชำ
วิทยำศำสตร์กับสังคมศำสตร์  นักภูมิศำสตร์ศึกษำลักษณะของพื้นผิวโลก และผลท่ีมีต่อมนุษย์ โดย
เน้นท่ีต้ัง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพ 
ควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยใช้เทคนิคทำงภูมิศำสตร์ช่วยในกำรศึกษำ สืบค้น วิเครำะห์และอธิบำย
สำเหตุกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ทำงพื้นท่ี หรือสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อคำดกำรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
ศึกษำเมื่อก ำหนดลักษณะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพหรือทำงสังคมให้กับพื้นท่ีนั้น ๆ  
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ESRI Schools and Libraries Program (2003: 1) กล่ำวว่ำ ภูมิศำสตร์  คือ กำรศึกษำ
เกี่ยวกับโลกและส่ิงต่ำง ๆ ท่ีอยู่บนโลก สภำพภูมิอำกำศ แหล่งน้ ำ มนุษย์ พืชพรรณ และสัตว์ในพื้นท่ี
ต่ำง ๆ และกำรควำมเช่ือมโยงของสรรพส่ิงท่ีอยู่บนโลก เพื่อศึกษำเกี่ยวกับโลกและสถำนกำรณ์กำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทำงภูมิศำสตร์ กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับ
ภูมิศำสตร์ กำรสังเกต กำรโต้ตอบ และกำรตัดสินใจทำงภูมิศำสตร์ตำมสถำนกำรณ์ท่ีมนุษย์ได้เผชิญใน
ชีวิตประจ ำวัน 

จำกกำรศึกษำควำมหมำยของภูมิศำสตร์  สำมำรถสรุปได้ว่ำภูมิศำสตร์เป็นวิชำท่ีศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน อธิบำยถึงลักษณะของพื้นท่ี
ทำงด้ำนกำยภำพ ภูมิภำคของโลก ลักษณะของส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ อันได้แก่ ลักษณะทำง             
ธรณีภำค อุทกภำค บรรยำกำศภำค และชีวภำค ตลอดจนกำรอำศัยภูมิศำสตร์ในกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมของมนุษย์ เช่น กำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัย อำชีพ และกำรด ำรงชีวิตตำมพื้นท่ีท่ีอำศัยอยู่ และกำร
จัดกำรทรัพยำกร  

     2.2 มโนทัศน์และควำมส ำคัญของภูมิศำสตร์ 

 สำระภูมิศำสตร์แสดงให้เห็นถึงปรำกฎกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นตำมธรรมชำติ และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์ ฉะนั้นภูมิศำสตร์จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีศึกษำ ดังท่ีนักกำรศึกษำ                 
ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของภูมิศำสตร์ ไว้ดังนี้ 

อรรถพล อนันตวรสกุล (2561: 10) กล่ำวถึงมโนทัศน์หลักในสำระภูมิศำสตร์ประกอบด้วย              
5 เรื่อง คือ 1) ท่ีต้ัง (Location) เน้นกำรท ำควำมเข้ำใจปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดกำรต้ังถิ่นฐำน                 
2) พื้นท่ี (Place) เน้นกำรท ำควำมเข้ำใจลักษณะเฉพำะของแต่ละพื้นท่ี และเป็นพื้นฐำนในกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นท่ีท่ีถูกท ำให้เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกัน ( Interconnectedness)                  
3) ภูมิภำค (Region) ลักษณะร่วมของภูมิภำค และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ภำยในภูมิภำคหนึ่ง ๆ 
และระหว่ำงภูมิภำค 4) กำรเปล่ียนแปลงและควำมเคล่ือนไหว (Change and Movement) เน้นกำร
ท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ท้ังทำงกำยภำพ และสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลำตำมเงื่อนไขปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ5) ปฏิ สัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                    
(Man - Environment Interaction) เน้นกำรท ำควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันระหว่ำงกิจกรรม
ของมนุษย์และปัจจัยทำงส่ิงแวดล้อม 

กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556: 17-22) กล่ำวถึงควำมส ำคัญของภูมิศำสตรว์่ำ เป็นวิชำท่ีมีพื้นฐำนมำ
จำกกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีอำศัยควำมเป็นเหตุเป็นผลระหว่ำงกัน เพื่อน ำควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้อธิบำย
ถึงควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงธรรมชำติ มนุษย์ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น และหำกนักเรียนได้ศึกษำ
วิชำภูมิศำสตร์โดยสมบูรณ์นักเรียนจะมีคุณลักษณะท่ีดี เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อเท็จจริง               
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชำติแวดล้อม ว่ำมีควำมสัมพันธ์ท่ีมีควำมส ำคัญต่อกันอย่ำงไรบ้ำง         
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เป็นผู้ท่ีมีทักษะในกำรน ำควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจ                
และสำมำรถอธิบำยหรือคำดกำรณ์ และเสนอแนะวิธีหลีกเล่ียงหรือบรรเทำควำมรุนแรงจำก
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดขึ้นได้ สำมำรถน ำประโยชน์ท่ีได้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ในกำร
วำงแผนด ำเนินกำรกำรตัดสินใจ หรือน ำมำใช้แก้ไขปัญหำวิกฤตกำรณ์ต่ำง ๆ อันเนื่องมำจำก
ภูมิศำสตร์ 

กนก  จันทรำ (2561: 1, 5) กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ ว่ำสำมำรถช่วยให้
นักเรียนเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลก ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับท่ีต้ัง เข้ำใจระบบธรรมชำติ และกำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้จะช่วยให้เกิดกำรตัดสินใจ
อย่ำงมีเหตุผลในชีวิตประจ ำวันโดยค ำนึงถึงบริบทโดยรอบ ส ำหรับในกำรท ำงำนจะช่วยให้เกิดกำร
วำงแผนและกำรสร้ำงกลยุทธ์ท่ีลดต้นทุนส่ิงแวดล้อมและสังคม ส ำหรับกำรเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนได้ นอกจำกนี้ยังเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน ลดควำมขัดแย้ง             
และควำมรุนแรง พัฒนำคุณภำพชีวิตในชุมชนรอบโลก 
 จำกกำรศึกษำควำมส ำคัญของสำระภูมิศำสตร์สำมำรถสรุปได้ว่ำ สำระภูมิศำสตร์สร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนโลกตำมระบบของธรรมชำติ โดยอำศัยปัจจัยจำก
ภำยในโลก บนพื้นผิวโลก และจำกภำยนอกโลก อำศัยหลักเหตุและผลในกำรอธิบำยปรำกฎกำรณ์ท่ี
เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อกันและกัน ส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นผู้ใช้เหตุผล สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำยและน่ำเช่ือถือในกำรอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ทำงภูมิศำสตร์  สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน ตลอดจนคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำทำงภูมิศำสตร์อันเนื่องมำจำกกำรเปล่ียนแปลง
สภำพแวดล้อมของโลก  

     2.3 เป้ำหมำยของกำรศึกษำสำระภูมิศำสตร์ 

 ในกำรศึกษำสำระภูมิศำสตร์มีเป้ำหมำยท่ีส ำคัญตำมท่ีนักกำรศึกษำได้กล่ำวไว้ ดังนี้ 
อำรมณ์ ฉนวนจิตร (2539:139-140) กล่ำวถึงกำรศึกษำภูมิศำสตร์มีจุดมุ่งหมำย ดังนี้ 
1) เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมท่ีมี

ควำมสัมพันธ์และมีควำมส ำคัญต่อกัน ท้ังนี้เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติท่ีถูกต้องต่อส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
และส่ิงทีมนุษย์สร้ำงขึ้น 

2) เป็นกำรฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในกำรท่ีจะน ำควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ไปใช้ประโยชน์             
ในกำรท ำควำมเข้ำใจและตีควำมหมำยจำกปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นตำมธรรมชำติในอดีต และส่ิงท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน สำมำรถท ำนำยเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตได้ ดังนั้นกำรเรียนรู้ทำงภูมิศำสตร์
จะท ำให้เกิดกำรเตรียมกำร ระวังตัว และหำวิธีกำรแก้ไขส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตได้ 
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3) เพื่อควำมเข้ำใจหรือมีเจตคติท่ีดีต่อคุณค่ำของธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยำกร-
ธรรมชำติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้นมำ เพื่อมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงเหล่ำให้อยู่ควบคู่ไปกับโลก 

4) วิชำภูมิศำสตร์เป็นวิชำพื้นฐำนส ำหรับคนทุกคน ถ้ำส่งเสริมให้คนท ำควำมเข้ำใจวิ ชำ
ภูมิศำสตร์มำกขึ้น คนในแต่ละสังคมหรือในภูมิภำคจะเกิดควำมรู้สึกท่ีดีต่อกัน มีควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันตำมแนวคิดโลกเดียวกัน 

5) กำรเรียนภูมิศำสตร์ต้องอำศัยกำรสังเกตเป็นหลัก ซึ่งวิธีกำรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีควำม
รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ปล่อยให้เรื่องรำวรอบตัวผ่ำนไปโดยไม่มีกำรสังเกต พินิจพิจำรณำ วิเครำะห์ 
วิจัย และศึกษำหำควำมรู้ กระบวนกำรเช่นนี้จะช่วยให้คนมีชีวิตอยู่ในโลกอย่ำงไม่ประมำท 

6) ภูมิศำสตร์ช่วยให้คิดหำเหตุผล วิธีกำรสอนทำงภูมิศำสตร์ประกำรท่ีส ำคัญ คือกำรสอนให้
คนรู้จักคิดหำเหตุผลว่ำปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นมำได้อย่ำงไร  

Geography for Life, Second Edition (2012: online) กล่ำวถึงเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
เรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ คือ กำรจัดให้นักเรียนมีควำมรู้ เกิดทักษะ และมุมมองในกำรศึกษำภูมิศำสตร์ 
ซึ่งสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ได้นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้วิธีกำรคิด 
สำมำรถน ำข้อมูลทำงภูมิศำสตร์มำใช้ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหำตนเอง
และชุมชน นอกจำกนี้นักเรียนยังสำมำรถใช้ควำมรู้  มุมมองทำงภูมิศำสตร์เช่ือมโยงนักเรียนกับ
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลก รวมท้ังตระหนักถึงควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติ อันจะน ำไปสู่ควำมเข้ำใจตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนสำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
จริยธรรม 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 2-3) ระบุถึงเป้ำหมำยของกำรศึกษำสำระภูมิศำสตร์ว่ำ                  
สำระภูมิศำสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถเข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่ำทันสำมำรถปรับตัวตำม
กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อม ตลอดจนสำมำรถใช้ทักษะกระบวนกำร ควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์น ำมำจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมตำมสำเหตุและปัจจัย  
อันจะน ำไปสู่กำรปรับตัวเพื่อใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้ กำร เรี ยน รู้ ส ำระภูมิ ศ ำสตร์ บรร ลุผลตำม เป้ ำหมำย ท่ีก ำหน ด ไ ว้
กระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ก ำหนดทิศทำงส ำหรับครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำร จัดกำรเรียนรู้ ท่ี
ส่งผลให้นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและทักษะกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท่ีสะท้อน
สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนำให้เป็นคนดี  มีปัญญำ                     
มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงภูมิศำสตร์ 2) ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 3) กระบวนกำร
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ทำงภูมิศำสตร์  และ 4) ทักษะทำงภูมิศำสตร์ จำกเป้ำหมำยของกำรศึกษำสำระภูมิศำสตร์ท่ีกล่ำวมำ
ข้ำงต้นสำมำรถสรุปเป็นแผนภำพท่ี 2 ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ 2 เป้ำหมำยของกำรเรียนสำระภูมิศำสตร์ 

ท่ีมา : กระทรวงศกึษาธิการ (2560: 3) 
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ควำมรู้

ลักษณะทำงกำยภำพของโลก

กำรใช้แผนที่และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์

กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์

กำรใช้ภูมิสำรสนเทศ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              

ทำงกำยภำพ

กระบวนกำร

กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์

กำรรวบรวมข้อมูล

กำรจัดกำรข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

กำรสรุปเพ่ือตอบค ำถำม

คุณ
ลัก

ษณ
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ันพ
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ระ
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ค์

ควำมสำมำรถ

ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์

กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์

กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ

ทักษะ

กำรสังเกต

กำรแปลควำมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์

กำรใช้เทคนิคและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์

กำรคิดเชิงพ้ืนที่

กำรคิดแบบองค์รวม

กำรใช้เทคโนโลยี

กำรใช้สถิติพ้ืนฐำน
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     2.4 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์  

 สำระภูมิศำสตร์ได้พัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปล่ียนแปลง
ของธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในโลก กำรด ำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำภูมิศำสตร์ ดังจะเห็นได้จำกนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงพัฒนำกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556: 98-102) กล่ำวถึง พัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำระภูมิศำสตร์          
ในบริบทสังคมศึกษำในประเทศไทย เริ่มเมื่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี 5) 
ได้ทรงปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำจัดต้ังโรงเรียนหลวงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย กำรเรียนกำรสอน
สำระภูมิศำสตร์ได้เริ่มเมื่อมีหลักสูตรประโยคต่ำง ๆ ออกใช้ใน พ.ศ.2438 โดยรับเอำแบบฉบับของ
โรงเรียนในประเทศอังกฤษ กำรจัดกำรเรียนรู้แบ่งเป็นประโยค คือ 1 ประโยค 2 ประโยค และ 3 
ประโยค ในประโยค 3 มีวิชำแยกออกเป็น 1 วิชำ คือ วิชำภูมิศำสตร์ โดยก ำหนดให้เรียนภูมิศำสตร์           
ฟิสิกัลป์ แปลน แผนท่ี เบื้องต้น แล้วจึงเรียนภูมิศำสตร์สยำมและเมืองใกล้เคียงขั้นต่อไปจึงเรียนทวีป
เอเชียและยุโรปโดยให้เขียนแผนท่ีด้วย ในปีท่ี 3 เรียนภูมิศำสตร์ของโลกและให้เขียนแผนท่ีจำก
ควำมจ ำ ในปีท่ี 4 เรียนภูมิศำสตร์ทำงกำรค้ำขำย เช่น ลม มหำสมุทร สำยน้ ำ เหตุของฤดู น้ ำขึ้นน้ ำลง 
เป็นต้น และให้เขียนแผนท่ีจำกควำมจ ำ  
 เมื่อเปล่ียนกำรเรียนแบบประโยคมำเป็น ประถม มัธยม และมัธยมสูงใน พ.ศ.2445                     
ในหลักสูตรปรำกฏว่ำมีวิชำจรรยำและภูมิศำสตร์ ในวิชำภูมิศำสตร์ได้มีกำรแต่งหนังสือภูมิศำสตร์ขึ้น            
2 เล่ม เพื่อใช้ในปีท่ี 2 และ 3 ปีสุดท้ำยคือประถม 4 ให้เรียนภูมิศำสตร์สยำมโดยสังเขป คือให้รู้ภูเขำ 
แม่น้ ำ เมืองส ำคัญ กำรค้ำขำย กำรปกครอง ต้องมีควำมรู้ประเทศใกล้เคียง และให้หัดเขียนแผนท่ี
สยำมในส่วนของหลักสูตรมัธยมศึกษำ ก ำหนดว่ำปีท่ี 1 เรียนภูมิศำสตร์สยำมโดยละเอียด และหัด
เขียนรูปประเทศสยำม ในปี 2 ให้เขียนรูปประเทศสยำมไม่ต้องดูแบบ สอนประเทศท่ีอยู่ใกล้เคียง                       
อำณำเขตสยำมโดยละเอียด และสอนประเทศและเมืองส ำคัญในโลกโดยสังเขป ส่วนในปีท่ี 3 ทบทวน
บทเรียนท่ีเรียนไปแล้ว พร้อมท้ังให้ฝึกหัดเขียนแผนท่ีต่ำง ๆ ในโลกจำกสมุดแผนท่ี 
 ต่อมำใน พ.ศ.2452 กรมศึกษำธิกำรออกหลักสูตรประโยคมูลศึกษำ มีกำรก ำหนด                       
วิชำควำมรู้เรื่องเมืองไทย หรือวิชำภูมิศำสตร์และพงศำวดำร โดยส่วนของวิชำภูมิศำสตร์ ให้เรียนเรื่อง
ภูมิศำสตร์ประเทศไทย ในประโยคประถมศึกษำได้ก ำหนดให้เรียนเรื่องโลกภูมิศำสตร์สยำมโดย
ละเอียด  ภูมิศำสตร์ประเทศใกล้เคียงกับรำชอำณำจักรสยำม ในประโยคมัธยมวิชำภูมิศำสตร์มีเนื้อหำ
กว้ำงกว่ำระดับประถม ได้ก ำหนดกำรสอนเนื้อหำภูมิศำสตร์หัวข้อประเทศสยำมโดยละเอียด ควำมรู้
เกี่ยวกับทวีปต่ำง ๆ และเรียนเกี่ยวกับพระอำทิตย์กับบริวำร กลำงวันกลำงคืน น้ ำขึ้นน้ ำลง เป็นต้น         
ในช้ันมัธยมสูงขึ้นมีกำรก ำหนดให้เรียนประเทศสยำมกับดินแดนใกล้เคียง เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป 
และทวีปอื่น ๆ 
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 ใน พ.ศ. 2456 ได้ประกำศใช้หลักสูตรหลวงโดยก ำหนดเป็นระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น กลำง และปลำยตำมล ำดับ วิชำภูมิศำสตร์ไ ด้น ำหลักสูตรเ ดิมมำปรับ ย่อ เนื้ อหำ                           
ลงและต่อมำใน พ.ศ.2464 มีกำรปรับปรุงหลักสูตร แต่ยังคงเนื้อหำวิชำภูมิศำสตร์ตำมหลักสูตรเดิม       
 ภำยหลังกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 หลักสูตรสังคมศึกษำได้มีกำรเปล่ียนแปลง 
เนื่องจำกต้องสอนให้เข้ำใจในระบอบกำรปกครองใหม่  วิชำจรรยำเดิมจึงขยำยเป็นหน้ำท่ีพลเมือง     
และศีลธรรม ส่วนวิชำภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ยังคงมีอยู่เดิม จำกหลักสูตร พ.ศ. 2480                      
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษำได้รู้วิชำภูมิศำสตร์ในเรื่อง ทิศ ภูเขำ ท่ีรำบ ทะเล เกำะ มหำสมุทร 
แผ่นดิน รูปพรรณสัณฐำนของโลก ทวีป กลำงวัน กลำงคืน ฤดูกำล และภูมิศำสตร์สยำมกับประเทศ
ใกล้เคียง ส่วนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเน้นหนักวิชำภูมิศำสตร์มำกยิ่งขึ้น โดยให้เรียนวิชำภูมิศำสตร์          
ฟิสิกัลป์ ภูมิศำสตร์ภูมิภำค และภูมิศำสตร์กำรค้ำเพิ่มขึ้น ในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 5 และ 6 เรียน 
เรื่องเขตมรสุม ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกำ อเมริกำใต้ อเมริกำเหนือ และยุโรป 
 ในระยะต่อมำมีกำรประกำศใช้หลักสูตรใหม่ ใน พ.ศ.2491 และ พ.ศ.2493 เนื้อหำภูมิศำสตร์
ให้เรียนตำมหลักสูตร พ.ศ.2480 ในหลักสูตร พ.ศ.2493 ได้เพิ่มในหัวข้อภูมิศำสตร์ท่ัวไปเรื่องของโลก 
และระบบสุริยะ กำรวัดระยะทำง และก ำหนดพื้นท่ีต่ำง ๆ ของโลก กำรคมนำคมให้นักเรียนศึกษำ
ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย ภูมิศำสตร์ภูมิภำค และบริเวณมรสุม ใน พ.ศ. 2498 ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเฉพำะช้ันเตรียมอุดมศึกษำ โดยก ำหนดให้เรียนภูมิศำสตร์สำกล ภูมิศำสตร์ของเอเชียอำคเนย์ 
 ใน พ.ศ. 2503 ได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดหลักสูตรสังคมศึกษำ ให้เป็นหมวดวิชำสังคม
ศึกษำ แยกสอนตำมขอบเขตเนื้อหำเป็น 4 วิชำ คือ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง                  
และศีลธรรม โดยวิชำภูมิศำสตร์เน้นขอบข่ำยวิชำ 3 ด้ำน ได้แก่ ภูมิศำสตร์กำยภำพ ภูมิศำสตร์ภูมิภำค 
และภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2545) 
 ต่อมำมีกำรประกำศใช้หลักสูตร พ.ศ.2521 หลักสูตรสังคมศึกษำได้จัดให้มีท้ังแบบบูรณำกำร 
และจัดสอนแยกตำมรำยวิชำ เน้นสำระของวิชำต่ำง ๆ ในสำขำสังคมศำสตร์ ซึ่งควบคุมเนื้อหำ                    
7 วิชำ มำจัดกลุ่มเข้ำเป็นวิชำสังคมศึกษำ ส่วนของหลักสูตรสังคมศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                
ได้มีกำรจัดเนื้อหำสำระให้แก่นักเรียนในสองลักษณะ คือส่วนท่ีเป็นวิชำบังคับและวิชำเลือก                     
ส ำหรับเนื้อหำสำระภูมิศำสตร์จัดไว้ท้ังลักษณะบูรณำกำรในวิชำบังคับท้ัง 6 รำยวิชำ (3 ช้ันปี)                       
และส่วนท่ีเป็นวิชำเลือกได้จัดแยกไว้เป็นเนื้อหำสำระภูมิศำสตร์เป็นวิชำหนึ่งต่ำงหำก คือ ส071 
ภูมิศำสตร์เบื้องต้น ส ำหรับช้ันมัธยมศึกษำตนปลำยได้จัด 2 ลักษณะ คือ วิชำ ส 503 ซึ่งมีเนื้อหำ
เฉพำะเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ เป็นรำยวิชำบังคับพื้นฐำนส ำหรับกำรเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเนื้อหำ
ของรำยวิชำดังกล่ำวเน้นเรื่องของภูมิศำสตร์ในประเทศไทย และส่วนของวิชำเลือกได้จัดเนื้อหำของ
ภูมิศำสตร์เป็นวิชำต่ำง ๆ 5 รำยวิชำด้วยกันได้แก่ วิชำภูมิศำสตร์มนุษย์ วิชำภูมิศำสตร์เศรษฐกิจโลก 
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วิชำภูมิศำสตร์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรเมือง วิชำกำรส ำรวจท้องถิ่นเชิงภูมิศำสตร์ และวิชำควำมรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกำรเมือง 
 หลักสูตรช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น พ.ศ.2521 กลุ่มสังคมศึกษำ ประกอบด้วย ภูมิศำสตร์ 
ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง และศีลธรรม ในหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยใช้ตำมหลักสูตร            
พ.ศ.2518 ซึ่ งแยกเป็นรำยวิชำต่ำง ๆ และได้มีกำรจัดท ำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย                   
พ.ศ.2524  แบ่งกลุ่มรำยวิชำในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พ.ศ. 2521 
 หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พ.ศ.2524 และหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พ.ศ. 2521      
มีรำยกำรมโนมติในวิชำภูมิศำสตร์ คือ 1) สภำพของพื้นผิวของโลก ประชำกร และแหล่งทรัพยำกร               
2) ท่ีต้ังและควำมสัมพันธ์ของท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์ 3) ควำมเปล่ียนแปลงในชีวิตควำมเป็นอยู่ 4) สภำพ
ของภูมิภำคต่ำง ๆ 5) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับพื้นท่ีในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก ซึ่งมีเนื้อหำ              
คือ ลักษณะทำงกำยภำพ ลักษณะทำงวัฒนธรรม และลักษณะทำงรูปองค์กำร 
 ใน พ.ศ. 2533 ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2521 และประกำศใช้หลักสูตรพุทธศักรำช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วิชำภูมิศำสตร์ก็มีกำรปรับปรุงและเปล่ียนแปลง โดยปรับปรุง
ค ำอธิบำยรำยวิชำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บอกถึงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เรื่องท่ีสอนและวัตถุประสงค์                
แต่ยังแบ่งกลุ่มวิชำเช่นเดิม 
 ใน พ.ศ. 2544 ได้มีกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 วิชำภูมิศำสตร์ถูก
จัดเป็นสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  นับเป็นสำระหนึ่งในหลักสูตรท่ีก ำหนดให้
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับช้ันปีต้ังแต่ประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 โดยจัดไว้ใน
สำระท่ี 5 ภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักประกอบด้วยกำยภำพของโลก เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ ของสรรพส่ิงในระบบธรรมชำติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรเรียนรู้ คือ 
 มำตรฐำน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิง       
ท่ีปรำกฏในระวำงท่ี ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
ในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล ภูมิสำรสนเทศ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรใช้และกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์ทำงวัฒนธรรม และมีจิตส ำนึก อนุรักษ์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
 ต่อมำ พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 วิชำภูมิศำสตร์ได้จัดอยู่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
สำระท่ี 5 ภูมิศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะของโลกทำงกำยภำพ ลักษณะทำงกำยภำพ แหล่ง
ทรัพยำกร ภูมิอำกำศของประเทศไทย ภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก กำรใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์  ควำมสัมพันธ์กันของ ส่ิง ต่ำง  ๆ ในระบบธรรมชำติควำมสัมพันธ์ของมนุษย์                                 
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กับสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น กำรน ำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศ                     
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 2 ข้อ คือ 

มำตรฐำน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล            
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำวิเครำะห์                 
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตส ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม           
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
 ปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำร ได้พิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ด้ำนตัวช้ีวัด และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงสำระ
ภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 
– 2579 รวมท้ังกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0  ในประเด็นด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพื่อกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงท่ี
เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเห็นว่ำ ปัจจุบันประเทศไทย และพื้นท่ีต่ำง ๆ ของโลก
เกิดภำวะวิกฤตด้ำนกำยภำพ ด้ำนส่ิงแวดล้อม และมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
นอกจำกนั้น กระแสโลกำภิวัตน์ ควำมทันสมัยของวิทยำกำร และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ท่ีเป็น
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์มีมำกขึ้น ตลอดจนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรสร้ำงควำมยั่งยืน ซึ่งกำรเรียนรู้เพียงสำระส ำคัญของสำระภูมิศำสตร์ไม่เพียงพอต่อ
กำรเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และบำงครั้งเกิดขึ้นโดยคำดกำรณ์ไม่ได้ นักเรียนจึงต้องมี
ทักษะ กระบวนกำรและควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ประกอบกัน 
ดังนั้น จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงสำระภูมิศำสตร์ 

สำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยังคงยึดหลักกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติของกลุ่มสำระ และพัฒนำกำรในกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน ซึ่งได้
ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียน โดยใน
ระดับประถมศึกษำนักเรียนจะได้เรียนรู้จำกส่ิงใกล้ตัวไปไกลตัว ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นนักเรียนจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพของทวีปต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย์ อันจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำท่ียั่งยืน และในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำระภูมิศำสตร์               
ท่ีมีควำมลุ่มลึกและทันสมัยต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก 
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สำระภูมิศำสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์
กับส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต เพื่อให้รู้ เท่ำทันปรับตัวตำมกำร
เปล่ียนแปลง ของส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสำมำรถใช้ทักษะ กระบวนกำร ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์จัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมตำมสำเหตุและปัจจัย อันจะน ำไปสู่กำร
ปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ดังนั้น เพื่อให้กำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์บรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
จึงได้ก ำหนดทิศทำงส ำหรับครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลให้นักเรียน มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถ และทักษะกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท่ีสะท้อนสมรรถนะส ำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนำให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ 
และกำรประกอบอำชีพ จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ควำมรู้ควำม
เข้ำใจทำงภูมิศำสตร์ 2) ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 3) กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 4) ทักษะทำง
ภูมิศำสตร์โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 2 ข้อ คือ 

มำตรฐำน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล            
ต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูล ตำมกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิด                
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

จำกกำรศึกษำพัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ ในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ำ                      
สำระภูมิศำสตร์ได้ปรับเปล่ียนเพื่อให้สอดคล้องสถำนกำรณ์ปัจจุบัน สภำพสังคม กำรเปล่ียนแปลงทำง
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ควำมก้ำวหน้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรศึกษำข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์จึงควรส่งเสริมให้นักเรียน                
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ผ่ำนกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทันต่อกำร
เปล่ียนแปลง ตระหนัก มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
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     2.5 ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

 สถำบันกำรศึกษำและนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงควำมหมำยและองค์ประกอบท่ีส ำคัญของ
ทักษะทำงภูมิศำสตร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ ดังนี้   

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 5-6) กนก จันทรำ (2561: 6-7) อรรถพล อนันตวรสกุล (2561: 
19-21) กล่ำวถึง ทักษะทำงภูมิศำสตร์ได้สอดคล้องกันว่ำ เป็นทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนเพื่อกำร
เรียนรู้ภูมิศำสตร์ โดยสำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อระดับกำรเรียนรู้ในแต่ละช่วง
ช้ัน และกำรจัดกิจกรรมภำคสนำมเป็นอีกวิธีกำรท่ีช่วยส่งเสริมกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี 
เนื่องจำกเป็นกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ในประเด็นต่ำง ๆ ผ่ำนกระบวนกำรและใช้ทักษะทำง
ภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใช้ตอบปัญหำและแก้ไขประเด็นท่ีผู้สอนได้ต้ังขึ้น โดยมีทักษะท่ี
ส ำคัญ ดังนี้  

1) กำรสังเกต (Observation) เป็นกำรน ำนักเรียนไปสังเกตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมท้ังท่ีเกิดขึ้นเอง 
ตำมธรรมชำติและมนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น กำรสังเกตควำมแตกต่ำงของส่ิงแวดล้อมระหว่ำงบ้ำนกับ
โรงเรียน 

2) กำรแปลควำมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ (Interpretation of Geographic Data) เป็นกำรแปล
ควำมหมำยข้อมูลของส่ิงท่ีปรำกฏอยู่บนพื้นโลกท่ีอ้ำงอิงด้วยต ำแหน่ง ท่ีอำจจะปรำกฏอยู่ในรูป                 
ของแผนภำพ แผนภำพ กรำฟ ตำรำง รูปถ่ำย แผนท่ี ภำพจำกดำวเทียม และภูมิสำรสนเทศ 

3) กำรใช้เทคนิคและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  (Using Geographic Technique and 
Equipment) เป็นกำรใช้วิธีกำร เช่น กำรซักตัวอย่ำง (Sampling) กำรวำดภำพร่ำงในภำคสนำม              
กำรใช้รูปถ่ำย แผนท่ี และเครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 

4) กำรคิดเชิงพื้นท่ี (Spatial Thinking) เป็นกำรคิดท่ีใช้ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ในกำรระบุ 
วิเครำะห์ และท ำควำมเข้ำใจประเด็นเกี่ยวกับท่ีต้ัง ทิศทำง มำตรำส่วน แบบรูป พื้นท่ี และแนวโน้ม
ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรำกฏกำรณ์ทำงภูมิศำสตร์กับเวลำ 

5) กำรคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) เป็นกำรมองภำพรวมของระบบต่ำง ๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิง ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 

6) กำรใช้เทคโนโลยี (Using Technology) เป็นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น กำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ กำรใช้ 
Google Earth กำรใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีประกอบกำรเรียนกำรสอน 

7) กำรใช้สถิติพื้นฐำน (Using Basic Statistics) เป็นกำรใช้สถิติอย่ำงง่ำย เช่น ค่ำเฉล่ีย       
ค่ำมัธยฐำน และค่ำฐำนนิยม ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเข้ำใจลักษณะกำรกระจำย (Dispersion)                       
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และควำมสัมพันธ์ (Correlation) ของข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ และกำรวิเครำะห์แบบรูปของข้อมูลเชิง
พื้นท่ี (Analysis of Spatial Pattern) 

จำกกำรศึกษำทักษะทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถสรุปได้ว่ำ ทักษะทำงภูมิศำสตร์ เป็นทักษะท่ี
จ ำเป็นท่ีควรเสริมสร้ำงให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์  ซึ่งทักษะทำงภูมิศำสตร์ 
ประกอบด้วยทักษะท่ีส ำคัญ 7 ประกำร ดังนี้ 1) กำรสังเกต 2) กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 
3) กำรใช้เทคนิคและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 4) กำรคิดเชิงพื้นท่ี 5) กำรคิดแบบองค์รวม 6) กำรใช้
เทคโนโลยี และ 7) กำรใช้สถิติขั้นพื้นฐำน 

ในกำรศึกษำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ นักกำรศึกษำได้ให้ควำมหมำยและองค์ประกอบ
ส ำคัญของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 5) อรรถพล อนันตวรสกุล (2561: 19-21) กล่ำวอย่ำง
สอดคล้องกันถึงควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ว่ำ เป็นควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลเกี่ยวกับส่ิงต่ำง ๆ 
บนโลกโดยมีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 

1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นกำรเข้ำใจควำม
เป็นไปของโลก ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและระบบมนุษย์ โดยในระบบธรรมชำติจะเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำใจระบบของโลก ส่ิงแวดล้อม และนิเวศวิทยำ ท่ีเน้นหน้ำท่ีและปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ในระบบมนุษย์จะเป็นกำรเข้ำใจกำรประกอบกิจกรรมต่ำง  ๆ ของมนุษย์บน
พื้นผิวโลก เช่น กำรต้ังถิ่นฐำน ลักษณะทำงวัฒนธรรม กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ท่ีก่อให้เกิดกำร
เคล่ือนย้ำยของคน ข้อมูล และข่ำวสำร 

2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน ( Interconnection) เป็นกำร
เข้ำใจกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ในแต่ละสถำนท่ี จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ของระบบกำยภำพและระบบมนุษย์ 
ดังนั้น นอกจำกควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกัน ของท้ังสองระบบแล้ว กำรรู้และเข้ำใจควำมเป็นมำ สภำพ
ทำงภูมิศำสตร์ และสภำพทำงสังคม เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีสำมำรถส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน
ในแต่ละสถำนท่ีได้ 

3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย ซึ่งกำรตัดสินใจตำมนัย (Implication) เป็นควำม 
สำมำรถข้ันสูง ท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้เรื่องกำรมีปฏิสัมพันธ์ และกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันของ
ส่ิงต่ำง ๆ มำใช้ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ ในกำรแก้ไขปัญหำและวำงแผนในอนำคตได้
อย่ำงเหมำะสม 

กนก จันทรำ (2561: 11, 65-69, 98-109) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยและองค์ประกอบส ำคัญ
ของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

1) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจในระบบธรรมชำติและมนุษย์ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อมเป็นกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะดังนี้ 1) มนุษย์ปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อม (Human 
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Adapt to the Environment) มนุษย์ปรับตัว หรือปรับเปล่ียนวิถีกำรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ส่ิงแวดล้อม 2) มนุษย์ปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อม (Human Modify the Environment) มนุษย์เข้ำไป
แก้ไขเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ตนอยู่รอด และ 3) มนุษย์พึ่งพิงส่ิงแวดล้อม (Human Depend 
on the Environment) มนุษย์มีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยส่ิงแวดล้อมเพื่อให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่รอดได้ 
ส่ิงแวดล้อมเกื้อหนุนค้ ำจุนชีวิตของมนุษย์  

ซึ่งในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจในระบบธรรมชำติและมนุษย์
ในพื้นท่ีหรือภูมิภำคต่ำง ๆ นักเรียนต้องสำมำรถอธิบำยลักษณะดังต่อไปนี้ได้ คือ  

   1.1) กำรอธิบำยลักษณะส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกมนุษย์ โดยให้
นักเรียนได้อธิบำยส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีท่ีท ำกำรศึกษำ ระบุได้ว่ำอะไรเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำก
ธรรมชำติ และอะไรเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกมนุษย์  

   1.2) ส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ จะเป็นกำรอธิบำยลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ
และลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติ     

   1.3) ลักษณะภูมิประเทศ นักเรียนสำมำรถอธิบำยได้ว่ำพื้นท่ีท่ีศึกษำอยู่นั้นมีลักษณะภูมิ
ประเทศอะไรบ้ำง และมีสำเหตุกำรเกิดจำกอะไร โดยครูอำจให้นักเรียนอ่ำนสัญลักษณ์ในแผนท่ี              
และแปลควำมหมำยจำกรูปถ่ำยทำงอำกำศและรูปถ่ำยจำกดำวเทียม 

   1.4) ลักษณะภูมิอำกำศ กำรสอนเนื้อหำภูมิอำกำศ นักเรียนต้องเข้ำใจก่อนว่ำ ภูมิอำกำศ
เป็นเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและควำมช้ืน กำรอธิบำยปัจจัยท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิและควำมช้ืนจะ
ช่วยท ำให้เข้ำใจลักษณะภูมิอำกำศได้มำกขึ้น ในขณะเดียวกันลักษณะภูมิอำกำศจะส่งผลต่อลักษณะ
ของพืชพรรณธรรมชำติ และพืชพรรณธรรมชำติจะส่งผลต่อกำรก ำหนดพืชผลทำงเศรษฐกิจ  

   1.5) ทรัพยำกรธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนรู้ในพื้นท่ีหรือภูมิภำคใด นักเรียนต้อง
สำมำรถอธิบำยลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติท้ังทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรน้ ำ ทรัพยำกรป่ำไม้                     
และทรัพยำกรแร่และเช้ือเพลิง โดยชวนให้นักเรียนวิเครำะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยำกรดังกล่ำวเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำกิจกรรมของมนุษย์ต่อไป  

เมื่อนักเรียนเข้ำใจระบบธรรมชำติแล้ว นักเรียนจะสำมำรถอธิบำยลักษณะและระบุต ำแหน่ง
กิจกรรมของมนุษย์ท่ีปรำกฏในพื้นท่ีต่ำง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยวิเครำะห์ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติได้ เนื่องจำกส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีก ำหนดรูปแบบ
และกิจกรรมของมนุษย์ท่ีกระจำยในแต่ละพื้นท่ี ในกำรจัดกำรเรียนรู้ครูควรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 
เช่น แผนท่ีกำยภำพ แผนท่ีเฉพำะเรื่องในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ แผนท่ีจุด แผนท่ีเส้นแสดงกำรเคล่ือนท่ี 
รูปถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม รวมถึงข้อมูลสถิติพื้นฐำนมำให้นักเรียนวิเครำะห์ภำพรวม
ของลักษณะส่ิงแวดล้อมทำงประชำกร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหน้ักเรียนแปลควำมหมำย



  60 

และเปรียบเทียบข้อมูล หำลักษณะร่วมและควำมแตกต่ำง พร้อมท้ังวิเครำะห์สำเหตุ ปัจจัยท่ีส่งผลใน
ด้ำนส่ิงแวดล้อมทำงประชำกร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเชิงภูมิศำสตร์ 
 2) ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ เป็นควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล                     
ต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ดังนั้นกำรสอนให้ท่องจำเพียงอย่ำงเดียวจึงไม่เพียงพอ                 
กำรสอนให้คิดวิเครำะห์จึงเป็นส่ิงส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ ซึ่งกำรคิดวิเครำะห์                            
เป็นควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกแยกแยะส่วนต่ำง ๆ ของเหตุกำรณ์หรือส่ิงต่ำง ๆ ว่ำประกอบด้วย
อะไรบ้ำง มีควำมส ำคัญและสัมพันธ์กันอย่ำงไร ส่ิงใดเป็นสำเหตุเป็นผล และท่ีเป็นอย่ำงนั้นอำศัย
หลักกำรใด กำรคิดวิเครำะห์ยังเป็นพื้นฐำนของกำรคิดระดับท่ีสูงขึ้น ในขั้นแรกนักเรียนจะต้องอำศัย
ควำมเข้ำใจในมโนทัศน์ทำงภูมิศำสตร์เพื่อน ำมำประกอบกำรตอบค ำตอบ กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์
ดังนั้น ครูจะต้องสอนมโนทัศน์และหลักกำรพื้นฐำน เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำมโนทัศน์ไปอธิบำย
ประสบกำรณ์ใหม่ท่ีนักเรียนพบเจอต่อไป  

3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ เป็นควำมสำมำรถท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้เรื่องกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ และกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันของส่ิงต่ำง ๆ มำใช้ประกอบ กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 
หลังจำกท่ีนักเรียนเข้ำใจปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและมนุษย์จะทำให้นักเรียนเห็นภำพกำร
เปล่ียนแปลง ของกำรเกิดภูมิวัฒนธรรมใหม่ในส่ิงแวดล้อม และกำรเล่ือนไหลของประชำกร สินค้ำ 
และควำมคิดระหว่ำงภูมิภำค ซึ่งอำจจะน ำมำสู่วิกฤติปัญหำส่ิงแวดล้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ควร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเครำะห์ปัญหำและแนวโน้มของส่ิงแวดล้อม เพื่อน ำมำสู่กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม
และกำรพัฒนำท่ียั่งยืน เช่น ในกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง วิกฤติปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีส ำคัญ ได้แก่ ปัญหำ
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปัญหำกำรเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ ปัญหำกำรลดลงของ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และปัญหำท่ีเกิดจำกภัยพิบัติ ควรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเห็นถึงทุก
ประเด็นปัญหำมีควำมเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันและมีสำเหตุมำจำกพฤติกรรมกำรของมนุษย์ท่ีท ำให้ระบบ
ธรรมชำติเสียสมดุลจนเกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นวิกฤติปัญหำ ซึ่งครูควรเน้นใหเ้ห็นถึงควำมส ำคัญของ
กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง กำรสร้ำงค่ำนิยมร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ นอกจำกนี้ได้เสนอทักษะท่ี
จำเป็นต่อกำรทำควำมเข้ำใจแนวโน้มและกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำว คือ 
ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงอนำคต และกำรคิดเชิงพื้นท่ี เพื่อให้นักเรียนเกิด
ควำมสำมำรถในกำรมองอนำคตและตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบในกำรแก้ปัญหำทำงภูมิศำสตร์ 

จำกกำรศึกษำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์สำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์
เป็นควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอธิบำยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดขึ้นในโลก                    
จำกปฏิสัมพันธ์ของระบบของธรรมชำติและระบบของมนุษย์  ช่วยให้นักเรียนเห็นถึงปัจจัย                      
และผลกระทบของปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก และควำมส ำคัญของ
ระบบธรรมชำติท่ีมีผลต่อกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรเกื้อหนุนชีวิตมนุษย์ อันจะน ำมำสู่
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กำรปลูกฝังพฤติกรรม สร้ำงค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตท่ีรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
พิจำรณำปัญหำและเสนอแนวทำงกำรแก้ ไขปัญหำทำงภูมิศำสตร์ ไ ด้อย่ ำงสมเหตุสมผล                               
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 
2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน และ 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ         
ตำมนัย ในกำรวัดควำมสำรมำรถทำงภูมิศำสตร์ผู้วิจัยได้น ำเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้เสนอตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงสำระภูมิศำสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ และในกำรประเมินควำมสำมำรถ
ของนักเรียนได้น ำเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 54) 
ได้เสนอไว้มำเป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียน มีรำยละเอียดดัง 
ตำรำงท่ี 7 

ตำรำงที่ 7 เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ควำมสำมำรถ  
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

ควำมเข้ำใจ 
ระบบธรรมชำติ

และมนุษย ์

อธิบำยปัจจัยและ
ผ ล ที่ เ กิ ด จ ำ ก
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ระบบธรรมชำติและ
ระบบมนุษย์ 

อ ธิ บ ำ ย ค ว ำ ม 
สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง
ระบบของธรรม-ชำติ
และระบบมนุษย์ 

อธิบำยระบบของ
ธรรมชำติและระบบ
ของมนุษย์แ ต่แยก
ส่วนกัน 

อธิบำยระบบของ
ธรรมชำติหรือระบบ
ของมนุษย์ได้เพียง
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 

กำรใช้เหตุผล 
ทำงภูมิศำสตร์ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง 
หรือสนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง ข้อโต้แย้ง
ที่ ต่ ำ ง อ อ ก ไ ป
เกี่ ยวกับประ เ ด็น
ปัญหำที่เกี่ยวเน่ือง
กั บภู มิ ศ ำสตร์ ไ ด้  
แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ห้
เหตุผลเสริม เพ่ือท ำ
ให้ข้อโต้แย้ง ที่ต่ำง
อ อ ก ไ ป มี ค ว ำ ม
น่ำเชื่อถือ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง 
หรือสนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง  และข้อ
โต้แย้งที่ต่ำงออกไป
เกี่ ย วกั บปร ะ เ ด็น
ปัญหำที่เกี่ยวเ น่ือง
กับภูมิศำสตร์ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง
แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล
สนับสนุนข้อกล่ำว
อ้ำงเก่ียวกับประเด็น
ปัญหำ ที่เกี่ยวเน่ือง
กับภูมิศำสตร์ 

อธิบำยสิ่งต่ำง ที่พบ
เห็นรอบตัว ด้วยกำร
ให้ข้อมูลสนับสนุนที่
เ กี่ ย ว เ น่ื อ ง กั บ
ภูมิศำสตร์ 
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ตำรำงที่ 7 (ต่อ) 

ควำมสำมำรถ  
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก  

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

กำรตัดสินใจ 
อย่ำงเป็นระบบ 

ระบุประ เ ด็นกำร
ตั ด สิ น ใ จ  แ ล้ ว
น ำ ไปสู่ ก ำรออก -
แบบทำงเลือกเพ่ือ
ใช้ ในกำรตัดสินใจ
ไ ด้ ม ำ ก ก ว่ ำ  2 
ท ำ ง เ ลื อ ก  แ ล ะ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก
ทำงเลือกที่มีควำม
เป็นไปได้ ในทำง
ปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่
ก ำ ร อ อ ก - แ บ บ
ทำงเลือกเพ่ือใช้ ใน
กำรตัดสินใจได้เพียง 
2  ทำง เลื อก  และ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก
ทำงเลือกที่มีควำม
เป็นไปไ ด้  ในทำง
ปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่
ก ำ ร อ อ ก - แ บ บ
ทำงเลือกเพ่ือใช้ใน
กำรตัดสินใจได้เพียง 
1  ทำง เลื อก  และ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก
ทำงเลือกที่มีควำม
เป็นไปไ ด้  ในทำง
ปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้  แ ต่
ทำงเลือกที่ตัดสินใจ
เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย 
ในทำงปฏิบัติ 

  
 จำกเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้เสนอเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรประเมินควำมสำรมำรถทำงภูมิศำสตร์ ผู้วิจัยได้น ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ในหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ 
ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ภำยหลังจำกได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์              
ซึ่งในกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มีควำมหมำย แนวทำง และขั้นตอนของ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

     2.6 กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

นักกำรศึกษำได้ให้ควำมหมำยและขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
ควำมหมำยของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ESRI Schools and Libraries Program (2003: 1) อธิบำยถึงควำมหมำยของกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ว่ำ เป็นรูปแบบกำรศึกษำกำรคิดเกี่ยวกับต ำแหน่งท่ีต้ัง ส่ิงท่ีในพื้นท่ีนั้นมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะของพื้นท่ีบริเวณนั้นอย่ำงไร และมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์อื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นท่ีอย่ำงไร นอกจำกนี้กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์นับว่ำเป็นกำรรำกฐำนควำมคิดทำงภูมิศำสตร์ 
ส่งเสริมให้ผู้ท่ีศึกษำเข้ำใจโลกและส่ิงแวดล้อมบนโลกในเชิงพื้นท่ี เช่นเดียวกับวิธีกำรวิจัยซึ่งใช้กำร
ส ำรวจ วิเครำะห์ และปฏิบัติ 
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NSW education standards authority (2015: 23) กล่ำวถึงกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ว่ำ
เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภูมิศำสตร์อย่ำงลึกซึ้ง เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบของบุคคลหรือกลุ่ม โดยเริ่มต้นด้วยกำรต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ และด ำเนินกำรผ่ำนกำร
รวบรวมกำรประเมินผลกำรตีควำม และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำข้อสรุปและข้อเสนอในกำร
ปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะใช้ทักษะทำงภูมิศำสตร์และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในระหว่ำงขั้นตอนของ
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เพื่อด ำเนินกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ ในกำรรวบรวม
ข้อมูลอำจแตกต่ำงกันตำมบริบททำงภูมิศำสตร์  ส ำหรับแนวทำงด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ครูสำมำรถให้ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนวิเครำะห์นอกเหนือจำกท่ีนักเรียน
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะและได้รับประสบกำรณ์ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 5) จำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กล่ำวถึงกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนภูมิศำสตร์ ซึ่งกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์พัฒนำนักเรียนให้เกิดกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ เข้ำใจ               
และมีควำมรู้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน ผู้สอนอำจจะใช้วิธีกำรแบบแก้ปัญหำ (problem solving 
method) หรือวิธีกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ (inquiry method) เป็นตัวกระตุ้นนักเรียน โดย
ผ่ำนกระบวนกำรจัดกิจกรรมท่ีส ำคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำรรวบรวม
ข้อมูล 3) กำรจัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม 

จำกกำรศึกษำควำมหมำยของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์สำมำรถสรุปได้ว่ำ กระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
เข้ำใจ และมีควำมรู้อย่ำงถูกต้องเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นตำมระบบธรรมชำติของโลก เข้ำใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมชำติและมนุษย์ เกิดกำรควำมสำมำรถในกำรคิด ทักษะทำงภูมิศำสตร์                  
และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกระบวนกำรท้ัง 5 ขั้นของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ คือ ได้แก่     
1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 3) กำรจัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์                   
และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม 
ขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

National Geographic (2018: 4) กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 4-5) อรรถพล อนันตวร
สกุล (2561: 19-21) กล่ำวถึงขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนกำร
ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถ ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรคิดและหำเหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ดังนี้ 

1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ เป็นกำรระบุประเด็นต่ำง ๆ ท่ีผู้ศึกษำน ำมำพิจำรณำประกอบ 
กำรหำค ำตอบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบประโยคค ำถำมท่ี
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กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เช่น “ปัจจัยอะไรบ้ำงท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงลักษณะของ
แม่น้ ำ” 

2) กำรรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนส ำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท่ีกำรรับ
ข้อมูลภูมิศำสตร์มำรวบรวมเป็นข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และคำดว่ำน่ำจะน ำไปใช้
ประกอบกำรศึกษำ กำรรวบรวมข้อมูลจะต้องอำศัยควำมรู้และเทคนิคต่ำง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูล 
กำรออกแบบแบบบันทึกข้อมูลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล วิธีกำรแจงนับข้อมูล กำร
ออกแบบสอบถำม และกำรบันทึกกำรสังเกต เป็นต้น 

3) กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบ
กำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องเพื่อควำมสะดวกในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 

4) กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์เมื่อข้อมูล
ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรแล้วก็จะง่ำยต่อกำรอธิบำย วิเครำะห์ และแปลผลข้อมูลดังกล่ำว 

5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นกำรกำรใช้ข้อมูลเพื่อตอบค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์มำสรุปเนื้อหำ
ให้ตรงค ำถำมของกำรศึกษำตำมท่ีระบุไว้ในขั้นต้น 

จำกกำรศึกษำขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์สำมำรถสรุปได้ว่ำ กระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส ำคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) กำรตัง้ค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำรค้นคว้ำ
และรวบรวมข้อมูล 3) กำรจัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุปเพื่อ
ตอบค ำถำม 

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  
ESRI Schools and Libraries Program (2003: 1-4) กล่ำวถึงกำรใช้กระบวนกำรทำง

ภูมิศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
1) กำรถำมค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ เป็นกำรนึกถึงหัวข้อหรือสถำนท่ี โดยระบุส่ิงท่ีน่ำสนใจ                

หรือส่ิงท่ีส ำคัญ แล้วเปล่ียนข้อสังเกตดังกล่ำวเป็นรูปแบบของค ำถำม เช่น  กำรมุ่งเน้นกำรส ำรวจ                  
ต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ในเรื่องง่ำย ๆ ไปจนถึงค ำถำมท่ีลึกขึ้น 

2) กำรรับทรำบข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจ ำเป็นในกำรตอบค ำถำมควรพิจำรณำ
ประเด็นปัญหำอย่ำงน้อย 3 ประกำร คือ ภูมิศำสตร์ เวลำ และหัวเรื่อง ซึ่งสำมำรถหำข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีจ ำเป็นได้ง่ำยและพบเนื้อหำท่ีหลำกหลำยจำกกำรดำวน์โหลดผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต                 
และสำมำรถสร้ำงหรือแปลงผลข้อมูลออกมำในรูปแบบท่ีเหมำะสมในกำรศึกษำ 

3) กำรส ำรวจข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ กำรศึกษำข้อมูลจำกแผนท่ี ตำรำง แผนภำพ และข้อมูล
ประเภทรูปภำพ เช่น รูปถ่ำยทำงอำกำศ, ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม และข้อมูลทำงคุณลักษณะ เช่น ถนน 
แม่น้ ำ เส้นขอบ ต่ำง ๆ ซึ่งข้อมูลจำกแผนท่ีนั้นมีคุณค่ำมำกเนื่องจำกให้มุมมองกำรเปล่ียนแปลงของ
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พื้นท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้กำรส ำรวจตนเองว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับส่ิงรอบตัวอย่ำงไร เช่น 
ภูเขำ ล ำธำร เมือง แนวชำยฝ่ังหรือแม่น้ ำ เกษตรกรรม และกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

4) กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ หลังจำกส ำรวจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบธรรมชำติ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยเน้นข้อมูล และแผนท่ี แล้วน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล สร้ำงแบบสอบถำม สำมำรถ
เปรียบเทียบข้อควำมส ำคัญ ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันของข้อมูล เพื่อตอบค ำถำม 

5) ปฏิบัติตำมควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ เป็นกำรใช้เทคนิคสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำรรวมข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย แล้วน ำมำรวมรวมให้เป็นองค์ควำมรู้ น ำควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์                       
มำประยุกต์ใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและแบ่งปันควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์แก่ชุมชน ซึ่งจะเป็นกำรจะเป็นกำรสร้ำง
พลเมืองท่ีดีเป็นประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่โลก และหำกผู้น ำในแต่ละประเทศได้ปฏิบัติ
ตำมจะเกิดควำมเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยท ำให้
เข้ำใจถึงปัจจัยและผลกระทบและสำมำรถตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงชำญฉลำด 

กนก จันทรำ (2561: 89-91) กล่ำวถึง กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกำรเรียนรู้แบบสืบสอบและกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน อีกท้ังยัง
เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรสังเกต ทักษะกำรแปลควำมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ กำรใช้
เทคโนโลยีและกำรสถิติพื้นฐำนเพื่อน ำมำสู่ข้อสรุปท่ีเป็นองค์ควำมรู้ท่ีเป็นกำรเรียนรู้ท่ีมีควำมหมำย
ส ำหรับนักเรียน โดยกำรน ำกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ กำรศึกษำภูมิศำสตร์จะต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรต้ัง
ค ำถำม ค ำถำมท่ีใช้ศึกษำในวิชำภูมิศำสตร์จะเป็นค ำถำมท่ีมีลักษณะเฉพำะ โดยเป็นปัญหำเกี่ยวกับ
ค ำถำมท่ีถำมว่ำท่ีไหน และท ำไมจึงต้องเป็นท่ีนั่น (where and why there) จึงเป็นส่ิงส ำคัญอย่ำงยิ่ง
ท่ีนักเรียนจะต้องพัฒนำและฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรตั้งค ำถำม 

ตำรำงที่ 8 แนวทำงกำรตั้งค ำถำมและตัวอย่ำงค ำถำมของกำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 
แนวค ำถำม ตัวอย่ำงค ำถำม 

เพรำะเหตุใดสิ่งต่ำง ๆ จึงปรำกฏและเป็นอยู่ท่ีตรง
น้ัน เพรำะเหตุใดมันจึงอยู่ท่ีน่ัน 

ท ำไมแผ่นดินไหวจึงเกิดท่ีประเทศญี่ปุ่น 

บำงสิ่งบำงอย่ำงน้ันสัมพันธ์กับอะไรบ้ำง ประเทศท่ีเกิดแผ่นดินไหว ยังเกิดภูเขำไฟปะทุ                 
และสึนำมิด้วย เพรำะอะไร 

ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนตรงน้ีคล้ำยกับท่ีไหนบ้ำง นอกจำกประเทศญี่ปุ่นแล้วยังมีประเทศใดอีกบ้ำงท่ี
เกิดแผ่นดินไหว 

อะไรเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจำกท ำเลที่ต้ังและ
ควำมสัมพันธ์เหล่ำน้ัน 

จำกกำรต้ังอยู่บนแนวรอยเลื่อน จะเกิดผลกระทบ
อะไรบ้ำง 
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กำรต้ังค ำถำมนั้นจะต้องเป็นค ำถำมท่ีมีควำมเป็นไปได้ในกำรหำค ำตอบ น ำมำสู่กำร
ต้ังสมมติฐำนของค ำตอบ และสะท้อนให้เห็นถึงแนวทำงในกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อหำค ำตอบ                    
ในระดับเริ่มต้นกำรฝึกต้ังค ำถำมควรเริ่มต้นแยกค ำถำมทำงด้ำนภูมิศำสตร์ออกจำกค ำถำมท่ีท่ัวไป             
ครูร่วมกันต้ังค ำถำมเพื่อชวนให้นักเรียนสงสัยและกระตุ้นให้เกิดค ำถำมต่อยอดตำมมำ 

2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำภูมิศำสตร์ เรียกว่ำ สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(Geographic Information) เป็นข่ำวสำรท่ีมีรำยละเอียดเกี่ยวกับท ำเล ท่ีต้ัง ลักษณะทำงกำยภำพ    
และกิจกรรมของมนุษย์ เมื่อนักเรียนต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลจำกกำร
อ่ำนและแปลควำมหมำยจำกแผนท่ี ภำพถ่ำย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ รวมถึง
กำรเก็บข้อมูลจำกกำรสอบถำม กำรออกภำคสนำม และกำรอ้ำงอิงจำกเอกสำร ซึ่งกำรออกภำคสนำม
นับว่ำมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์ เนื่องจำกเป็นกำรฝึกทักษะกำรสังเกตใน
พื้นท่ีจริงกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ เกิดควำมเพลิดเพลิน ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) 

3) กำรจัดกำรข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้วนักเรียนจะต้องจัดกำรและน ำเสนอด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพรำะข้อมูลท่ีได้อำจจะกระจัดกระจำย และไม่เพียงพอ นักเรียน
จะต้องน ำข้อมูลมำจ ำแนก และจัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบแผนภำพ แผนผัง แผนท่ี และกรำฟ ท ำให้เห็น
ภำพสรุปท่ีชัดเจนในกำรจัดกำรข้อมูลนั้น ซึ่งนักเรียนจะต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบ            
และมีวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำแผนท่ีเป็นวิธีกำรท่ีนิยมมำกในกำรจัดกำรข้อมูล 
ด้วยกำรเขียนข้อควำมหรือบันทึกรำยละเอียดจำกกำรส ำรวจท่ีต้องกำรน ำเสนอไว้ในแผนท่ี และใช้
สัญลักษณ์แสดงข้อมูลในแผนท่ี เช่น ท่ีต้ังของทรัพยำกรท่ีมีอยู่บนโลก จุดต้ังถังขยะในโรงเรียน 
ต ำแหน่งท่ีเกิดแผ่นดินไหว พื้นท่ีท่ีประสบปัญหำส่ิงแวดล้อม เป็นกำรพัฒนำทักษะในกำรออกแบบ
สัญลักษณ์ในแผนท่ี กำรค้นหำท ำเล ท่ีต้ังบนแผนท่ี กำรก ำหนดทิศทำง และกำรใช้มำตรำส่วน 

4) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมโยงท่ีเกิดขึ้นของ
ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนศึกษำแนวโน้ม ควำมสัมพันธ์ และควำมต่อเนื่องของ
ปรำกฏกำรณ์หำควำมสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่ำงพื้นท่ี ท ำกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลจำกแผนท่ี 
กรำฟ แผนภำพ ตำรำง และอื่น ๆ ด้วยกำรใช้สถิติอย่ำงง่ำยๆ เพื่อให้ได้ค ำตอบส ำหรับค ำถำม ดังกำร
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล เช่น จำกแผนท่ีจะแสดงรูปแบบและควำมสัมพันธ์ทำงพื้นท่ี จำก
ตำรำง กรำฟ จะแสดงกำรศึกษำแนวโน้มและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเด็นต่ำง ๆ และจำกเอกสำร 
ต ำรำ เป็นกำรศึกษำควำมหมำย อธิบำย และสังเครำะห์คุณลักษณะของแต่ละส่ิงท่ีสนใจ 

5) กำรสรุปข้อมูลเพื่อหำค ำตอบ กำรสรุปค ำตอบจำกข้อมูลท่ีถูกเก็บรวบรวม จัดกำร               
และกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นขั้นตอน โดยอ้ำงอิงข้อมูลด้วยกำรน ำเสนอทำงวำจำและข้อเขียน ค ำตอบท่ี
ได้จะแสดงออกถึงควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลและควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรท่ีชัดเจน 
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ตำรำงที่ 9 ตัวอย่ำงกิจกรรมของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ รำยละเอียด ตัวอย่ำงกิจกรรม 
ต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 
(Asking Geographic 

Questions) 

     กำร ต้ังค ำถำมเพื่ อก ำหนด
ประเด็นท่ีจะศึกษำ โดยค ำถำมนั้น
ต้องเกี่ยวข้องกับ “ท่ีต้ัง” เช่น ส่ิง
นั้นอยู่ท่ีใด เหตุใดจึงอยู่ท่ีนั่น และ
ท่ีต้ังนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 

กำรสังเกต 
กำรสำธิต 
กำรทดลอง 
กำรอภิปรำย 

รวบรวมสำรสนเทศ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

(Acquiring Geographic 
Information) 

     รวบรวมข้อมูล สืบค้นจำก
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ รูปถ่ำย 
รู ปถ่ ำยทำงอำกำศ ภำพจำก
ดำวเทียม ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้ อ มู ล แ บ บ บ ร ร ย ำ ย ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ในกำรตอบค ำถำม 

กำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต 
กำรใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ 
กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 
กำรบันทึกกำรสังเกต 

จัดกำรสำรสนเทศ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

Organizing Geographic 
Information) 

     กำรน ำข้อมูลท่ีได้มำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำม
พอเพียง ตลอดจนจ ำแนก จัดกลุ่ม
ข้อมูล จัดหมวดหมู่เพื่อง่ำยต่อกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 

กำรท ำแผนท่ี 
กำรท ำผังกรำฟฟิก 
กำรเขียนผังมโนทัศน์ 

วิเครำะห์สำรสนเทศ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

(Analyzing Geographic 
Information) 

     กำรอธิบำยและแปลผลข้อมูล
ท่ีผ่ำนกำรจัดกำรแล้ว เพื่อให้ได้
แนวค ำตอบของค ำถำม 

กำรอภิปรำยกลุ่ม 
กำรระดมควำมคิด 

สรุปสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 
(Answering Geographic 

Information) 

     สรุปค ำตอบให้ตรงกับค ำถำม 
โดยอ้ำงอิงหลักกำร ทฤษฎี และ
กฎด้วย จำกนั้นเรียบเรียงค ำตอบ
เพื่อจะน ำเสนอ 

กำรท ำโปสเตอร์ 
กำรสรุปลงใบงำน 
กำรน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
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กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 5-6) อธิบำยถึงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีส ำคัญ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 

1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ เป็นกำรระบุประเด็นต่ำง ๆ ท่ีผู้ศึกษำน ำมำพิจำรณำประกอบ 
กำรหำค ำตอบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบประโยคค ำถำมท่ี
กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เช่น “ปัจจัยอะไรบ้ำงท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงลักษณะของ
แม่น้ ำ” 

2) กำรรวบรวมข้อมูล เป็นอีกขั้นตอนส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท่ีรวบรวม
ข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และคำดว่ำจะน ำไปใช้ประกอบกำรศึกษำ กำรรวบรวมข้อมูล
จะต้องอำศัยควำมรู้และเทคนิคต่ำง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูล กำรออกแบบแบบบันทึกข้อมูล                  
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล วิธีกำรแจงนับข้อมูล และกำรบันทึกกำรสังเกต เป็นต้น 

3) กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำประกอบ
กำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้อง เพื่อควำมสะดวกในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 

4) กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์                 
เมื่อข้อมูลผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรแล้ว ก็จะง่ำยต่อกำรอธิบำย วิเครำะห์ และแปลผลข้อมูลดังกล่ำว 
ด้วยสถิติขั้นพื้นฐำน 

5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นกำรสรุปเนื้อหำให้ตรงค ำถำมของกำรศึกษำตำมท่ีระบุไว้ใน
ขั้นต้น นอกจำกนี้ผู้ศึกษำต้องวิจำรณ์ผลลัพธ์ท่ีได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยผู้ศึกษำ
จะต้องรำยงำนผลท่ีได้ในแต่ละกระบวนกำร ตำมวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งอำจจะต้อง
อ้ำงอิงกรอบแนวควำมคิด และทฤษฎีต่ำง ๆ ด้วย 

จำกกำรศึกษำกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถสรุปได้ว่ำเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ เข้ำใจ และมีควำมรู้อย่ำงถูกต้อง ผ่ำนกระบวน
ทำงภูมิศำสตร์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ เป็นกำรระบุประเด็นต่ำง ๆ ท่ีนักเรียน
น ำมำพิจำรณำประกอบกำรหำค ำตอบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำในรูปแบบประโยค
ค ำถำม ท่ีกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น 2) กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล เป็นกำรรวบรวม 
ข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และคำดว่ำจะน ำไปใช้ประกอบกำรศึกษำ 3) กำรจัดกำรข้อมูล 
เป็นกำรจัดระเบียบข้อมูลโดยตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ีได้จำกกำรรวบรวมเพื่อ
ประกอบกำรศึกษำ 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ เป็นกำรอธิบำย วิเครำะห์ และแปลผลข้อมูล
ท่ีศึกษำ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นกำรสรุปเนื้อหำให้ตรงค ำถำมของกำรศึกษำตำมท่ีระบุไว้
ในขั้นต้น 
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ขั้นตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ตำรำงที่ 10 ผลกำรสังเครำะห์ข้ันตอนของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

National 
Geographic 
(2018: 4) 

ตำมหลักสตูร
แกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
สำระภูมิศำสตร์ 
(ฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) 
(2560: 4-5) 

ESRI Schools 
and Libraries 

Program 
(2003: 1-4) 

กนก จันทรำ 
(2561: 6) 

อรรถพล 
อนันตวรสกุล 

(2561: 19-21) 

ผลกำร
สังเครำะห์
ขั้นตอนของ
กระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ 

1. กำรถำม
ค ำถำมเกี่ยว 
กับภูมิศำสตร์ 

1. กำรตั้ง
ค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ 

1. ถำมค ำถำม
ทำงภูมิศำสตร์ 

1. กำรตั้ง
ค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ 

1. กำรตั้ง
ค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ 

1. กำรต้ัง
ค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ 

2. กำรรับ
ข้อมูล
ภูมิศำสตร์ 

2. กำร
รวบรวมข้อมูล 

2.รับทรำบ
ข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ 

2. กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2. กำร
รวบรวม
ข้อมลู 

2. กำร
ค้นคว้ำและ
รวบรวม
ข้อมูล 

3. กำรจัด
ระเบียบข้อมูล 

3. กำรจัดกำร
ข้อมูล 

3. ส ำรวจ
ข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ 

3. กำรจัดกำร
ข้อมูล 

3. กำร
จัดกำรข้อมูล 

3. กำร
จัดกำรข้อมูล 

4. กำร
วิเครำะห์
ข้อมูล 

4. กำร
วิเครำะห์และ
แปลผลข้อมูล 

4. วิเครำะห์
ข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ 

4. กำร
วิเครำะห์
ข้อมูล 

4. กำร
วิเครำะห์
และแปลผล
ข้อมูล 

4. กำร
วิเครำะห์
และน ำเสนอ
ควำมรู้ 

5. กำรใช้
ข้อมูลเพื่อ
ตอบค ำถำม
เชิงภูมิศำสตร์ 

5. กำรสรุป
เพื่อตอบ
ค ำถำม 

5. ปฏิบัติตำม
ควำมรู้ทำง
ภูมิศำสตร์ 

5. กำรสรุป
ข้อมูลเพื่อหำ
ค ำตอบ 

5. กำรสรุป
เพื่อตอบ
ค ำถำม 

5. กำรสรุป
เพื่อตอบ
ค ำถำม 
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จำกกำรสังเครำะห์ขั้นตอนของกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถ
สรุปเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2 กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล 3) กำร
จัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม ซึ่งสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ เป็นกำรตั้งค ำถำมทำงภูมิศำสตร์
ของนักเรียนจำกสถำนท่ีหรือประเด็นทำงส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนสนใจ โดยนักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มแล้ว
ปรึกษำภำยในกลุ่มเพื่อหำสถำนท่ีหรือประเด็นวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ี               
โดยครูมีบทบำทในกำรเตรียมข่ำวสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมำ
น ำเสนอให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ ใช้ค ำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสงสัย ควำมคิด                  
และครูคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 2) กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล เป็นกำร
ท่ีนักเรียนได้ฝึกกำรค้นคว้ำและร่วมกันสืบค้นรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ี
นักเรียนได้ต้ังไว้ กำรค้นคว้ำข้อมูลนักเรียนจะสืบค้นจำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ แล้วน ำข้อมูลท่ีได้จำก
กำรสืบค้นมำรวบรวมเพื่อจัดท ำเป็นช้ินงำนในขั้นท่ี 3 ต่อไป โดยครูมีบทบำทในกำรแนะน ำวิธีกำรใน
กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ เสนอแนะแนวทำงในกำรรวบรวมข้อมูล และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 3) กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรท่ีนักเรียนจะน ำข้อมูลท่ีได้จำก
กำรค้นคว้ำและรวบรวมมำจัดท ำเป็นช้ินงำนกลุ่มในรูปแบบแผนผังควำมคิด สร้ำงช้ินงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ มีกำรสรุปเนื้อหำสำระครบถ้วน สำมำรถเขียนตอบค ำถำมและอธิบำยควำมคิดได้อย่ำงมี
เหตุผล โดยครูมีบทบำทในกำรสนับสนุนในกำรสร้ำงช้ินงำนและเสนอแนะเพิ่มเติม 4) กำรวิเครำะห์
และน ำเสนอควำมรู้ ในขั้นนี้เมื่อนักเรียนสร้ำงช้ินงำนกลุ่มเสร็จ นักเรียนจะมีโอกำสในกำรแลกเปล่ียน
ควำมรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ โดยนักเรียนจะเวียนศึกษำผลงำนของกลุ่มเพื่อน ท่ีศึกษำในประเด็นท่ี
แตกต่ำงกัน ซึ่งนักเรียนสำมำรถเขียนเพิ่มเติมควำมรู้ท่ีนักเรียนเห็นว่ำควรเพิ่มเพื่อให้เนื้อหำให้มีควำม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้  เมื่อศึกษำจนครบและได้รับช้ินงำนกลับคืนมำยังกลุ่มตนเองนักเรียนจะได้พิจำรณำ
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเพื่อนได้เขียนเพิ่มเติม และภำพรวมของวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                 
และส่ิงแวดล้อมท่ีกลุ่มต่ำง ๆ ได้ศึกษำว่ำมีควำมเช่ือมโยงกันอย่ำงไร โดยครูมีบทบำทในกำรกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดควำมสงสัย และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักเรียน และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบ
ค ำถำม เป็นขั้นสุดท้ำยท่ีนักเรียนจะได้ออกมำน ำเสนอช้ินงำนกลุ่มหน้ำช้ันเรียนและตอบค ำถำมทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ นักเรียนท่ีไม่ได้น ำเสนอสำมำรถถำมค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้เมื่อ
กลุ่มเพื่อนได้น ำเสนอเสร็จ โดยครูมีบทบำทในกำรควบคุมเวลำ ถำมค ำถำมกลุ่มท่ีน ำเสนอ และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
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     2.7 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ 

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นวิธีกำรส ำคัญในกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียนจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังท่ีนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
สำระภูมิศำสตร์ไว้ดังนี้ 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 52) กล่ำวถึงองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ประกำรของกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ คือ ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ ผู้สอนต้องท ำควำมเข้ำใจควำมหมำย ควำมสำมำรถ กระบวนกำร             
และทักษะทำงภูมิศำสตร์อย่ำงถ่องแท้ รวมถึงศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรจัดหมวดหมู่ของ
ทักษะพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนต้องแสดงออก
ถึงทักษะ ควำมสำมำรถโดยด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน หรือสร้ำงผลงำนจำกกำร
ปฏิบัติงำนนั้น ดังนั้นส่ิงท่ีขำดไม่ได้ท่ีผู้สอนต้องด ำเนินกำรเพื่อกำรวัดและประเมินผลกำรรู้ เรื่อง
ภูมิศำสตร์ คือ กำรก ำหนดงำนและสถำนกำรณ์ให้ผู้รับกำรปฏิบัติ ประเด็นส ำคัญคือ กำรวำงแผนว่ำจะ
ใช้สถำนกำรณ์ใดในกำรประเมิน กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ เพื่อให้นักเรียนแสดงทักษะ ควำมสำมำรถท่ี
ต้องกำรวัดออกมำได้ชัดเจนท่ีสุด ซึ่งมีรูปแบบกำรประเมินหลำยรูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบท่ี 1 งำนส ำหรับประเมินอย่ำงส้ัน มักจะใช้ในกำรประเมินควำมรอบรู้ในหลักกำร
พื้นฐำน กระบวนกำร ควำมสัมพันธ์ของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงทักษะกำรคิดในเรื่องต่ำง ๆ 
โดยท่ัวไปงำนในรูปแบบนี้ใช้เวลำไม่นำนส ำหรับกำรประเมินอย่ำงส้ัน ซึ่งอำจเป็นค ำถำมปลำยเปิด 
(Open-End Tasks) หรือแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) งำนในรูปแบบนี้นิยมใช้กับกำร
ประเมินนักเรียนรำยบุคคล  

รูปแบบท่ี 2 งำนท่ีเป็นเหตุกำรณ์ สำมำรถวัดควำมสำมำรถของนักเรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำง      
เช่น ควำมคล่องแคล่วในกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ กำรแปลควำมหมำยข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 
ทักษะกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ ทักษะกำรแก้ปัญหำ งำนท่ีเป็นเหตุกำรณ์สำมำรถสะท้อนถึงทักษะ                 
และระดับควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถไปประยุกต์ใช้ งำนรูปแบบนี้ใช้เวลำใน
กำรประเมิน ซึ่งอำจจะเป็นกำรประเมินกำรเขียน กำรประเมินกระบวนกำรท ำงำนทำงภูมิศำสตร์ต่ำง 
ๆ หรืองำนกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำได้  

รูปแบบท่ี 3 งำนส ำหรับประเมินระยะยำว เป็นงำนท่ีมีลักษะเป็นโครงกำรท่ีมีเป้ำหมำยหลำย
ประกำร และใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำงำน 2 รูปแบบแรก โดยในช่วงแรกหรือช่วงต้นภำค
กำรศึกษำ ผู้สอนมอบหมำยงำนให้นักเรียนได้แสดงทักษะ ควำมสำมำรถ กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์
ด้ำนต่ำง ๆ ท่ีซับซ้อน งำนรูปแบบท่ีสำมนี้มักเป็นโครงกำรระยะยำว เช่น โครงกำรวิจัยต่ำง ๆ โครงงำน
ทำงภูมิศำสตร์ นอกจำกนี้ เมื่อส้ินสุดภำคกำรศึกษำแล้ว ผู้ประเมินหรือครูผู้สอนให้นักเรียนจัด
นิทรรศกำรเพื่อน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือต่อสำธำรณะต่อไป 
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กิตติคุณ รุ่ ง เรือง (2556: 180-181) กล่ำวถึงกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้                       
สำระภูมิศำสตร์ตำมสภำพจริง ดังนี้ 

1) กำรประเมินจำกกำรปฏิบัติในสภำพจริงควบคู่กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ 
 2) กำรประเมินท่ีค ำนึงถึงรูปแบบกำรเรียนรู้ของนักเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
 3) กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน ต้องสำมำรถยอมรับได้ท้ังนักเรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกำรประเมินแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงเพื่อน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง 
 4) กำรประเมินตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ คุณภำพ                 
ของผลงำน 
 5) วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
    5.1) วิธีกำรสังเกตโดยตรงเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐำนท่ีสำมำรถใช้ประเมินผลนักเรียน นั้นเป็น
เทคนิคขั้นพื้นฐำนท่ีสำมำรถใช้ประเมินผลนักเรียนได้โดยกำรสังเกตขณะท่ีสอน กำรสังเกตพฤติกรรม
หลังกำรสอน 
    5.2) วิธีกำรสัมภำษณ์ ซึ่งกำรสัมภำษณ์จะน ำมำใช้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ อำจสอบถำมด้วย
วำจำ ใช้ประกอบกำรสังเกต ถ้ำกำรสังเกตได้ข้อมูลก ำกวม กำรสัมภำษณ์เพิ่มเติมจะได้ข้อมูลท่ีชัดเจน
ยิ่งขึ้น บำงกรณีอำจสัมภำษณ์จำกครู ของผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นท่ีน่ำเช่ือถือเพื่อน ำข้อมูลมำตัดสิน 
และกำรสัมภำษณ์โดยตรงกับนักเรียน 
    5.3) วิธีกำรตรวจสอบผลงำนหรือประเมินผลกำรปฏิบัติจริง ในกำรตรวจผลงำนควรใช้วิธี
จัดล ำดับคุณภำพเพื่อใช้เปรียบเทียบผลงำนนักเรียน ครูผู้สอนต้องก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินท่ีชัดเจน
ว่ำจะให้น้ ำหนักคะแนนส่วนใหญ่ท่ีกระบวนกำรท ำงำนของนักเรียน หรือผลงำนของนักเรียนท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
    5.4) รำยงำนตนเอง ในกรณีท่ีครูผู้สอนมอบหมำยงำนให้นักเรียนไปศึกษำ ส ำรวจภูมิ
ประเทศ หรือสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติในชุมชนของท้องถิ่น ต้องให้นักเรียนรำยงำนผลกำรศึกษำ 
กำรส ำรวจ โดยอำจน ำเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรำยงำน กำรจัดป้ำยนิเทศ หรือกำรน ำเสนอในรูปส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมสภำพควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน 

   5.5) กำรบันทึกจำกผู้เกี่ยวข้อง เป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนักเรียนอีกวิธีกำร
หนึ่งท่ีนิยมใช้ไปควบคู่กับกำรมอบหมำยงำนให้นักเรียนไปศึกษำกำรส ำรวจสภำพภูมิประเทศ                          
หรือสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติจำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยครูผู้สอนอำจออกแบบกำรศึกษำ            
ของนักเรียนให้วิทยำกร หรือปรำชญ์ชำวบ้ำนเป็นผู้เขียนผลกำรศึกษำของนักเรียนแนบมำด้วยกับ
รำยงำนผลกำรศึกษำของนักเรียน 
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    5.6) กำรประเมินโดยใช้แฟ้มผลงำนเป็นวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน                
ในรำยวิชำนั้นตลอดปีกำรศึกษำหรือตลอดภำคเรียน เพื่อเป็นกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ท่ี
แท้จริงของนักเรียน ว่ำนักเรียนมีควำมรู้ในรำยวิชำภูมิศำสตร์นั้นมำกน้อยเพียงใด 
    5.7) เทคนิคกำรทดสอบ เป็นเทคนิคท่ีใช้กันมำกโดยใช้เครื่องมือไปวัดหรือทดสอบคุณภำพ
นักเรียนโดยครูผู้สอนอำจใช้แบบทดสอบท้ังท่ีเป็นปรนัย หรือแบบอัตนัยเพื่อเป็นกำรวัดควำมรู้ในส่ิงท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำระภูมิศำสตร์ ในหัวข้อ หรือรำยวิชำนั้น ๆ เป็นต้น 
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์  (2559: 517-518) กล่ำวถึง กำรประเมินตำมสภำพจริงว่ำมีวิธีกำร
หลำกหลำยท่ีใช้ประเมินผู้เรียน ดังนี้ 

 1) กำรสังเกต เป็นวิธีกำรท่ีกระท ำได้ในทุกสถำนท่ี และทุกสถำนกำรณ์ ในกำรก ำหนด
เครื่องมือและเกณฑ์ในกำรสังเกตขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีต้องกำรประเมินผู้เรียนว่ำมีควำมจ ำเป็น จะต้อง
ใช้เครื่องมือในกำรสังเกตระดับควำมสำมำรถหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมำกน้อยเพียงใด นอกจำกนี้
วิธีกำรสังเกตสำมำรถใช้ประเมินผลกำรเรียนรู้ได้ท้ังในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำร
คุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2) กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรประเมินโดยกำรต้ังค ำถำมอย่ำงง่ำย ไม่ซับซ้อนเกินไป สำมำรถ
สัมภำษณ์ผู้เรียนแต่ละคนได้ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำร นิยมใช้ประเมินผลกำร
เรียนรู้ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับท่ีสูงกว่ำควำมรู้ควำมจ ำและด้ำนควำมรู้สึกนึกคิดท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงควำมเช่ือทัศนคติ ค่ำนิยมท่ีผู้เรียนยึดถือต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมทั้งกำรเห็นคุณค่ำในเรื่องต่ำง ๆ 

3) บันทึกจำกผู้เกี่ยวข้อง เป็นวิธีกำรรวบรวมข้อมูล ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้เรียนท้ังในด้ำน
ควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมถนัด ควำมสนใจ และกำรแสดงออกของพฤติกรรมใน
ลักษณะต่ำง ๆ ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนกำรเรียนรู้เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 

4) แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถท่ีเป็นจริง เป็นวิธีกำรสร้ำงข้อสอบโดยใช้ค ำถำมท่ีเกี่ยวกับ

กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ หรือกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่จำกควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์

เดิมหรือประสบกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์จริงหรือเรียนแบบสภำพจริง เป็น

ต้น       

5) กำรรำยงำนตนเอง เป็นวิธีกำรประเมินด้วยกำรให้ผู้เรียนเขียนบรรยำยควำมรู้สึกหรือพูด
แสดงควำมคิดเห็นออกมำโดยตรง เพื่อประเมินควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนเข้ำใจผู้เรียนและแต่ละคนมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถ ทักษะ กระบวนกำรรวมทั้งเจตคติต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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6) กำรใช้แฟ้มสะสมผลงำน เป็นกำรจัดตัวอย่ำงผลงำนท่ีมีกำรรวบรวมไว้อย่ำงเป็นระบบ        
และต่อเนื่องตลอดช่วงช้ันของหลักสูตรหรือโปรแกรมกำรเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐำนแสดงให้เห็นถึง
ควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และทักษะต่ำง ๆ ท่ีผู้เรียนพัฒนำได้ส ำเร็จ                 
รวมทั้งควำมถนัดควำมสนใจ ควำมพยำยำม แรงจูงใจ และควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนท่ีสำมำรถน ำมำ
ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคนให้มีควำมน่ำเช่ือถือมำกยิ่งขึ้น 

จำกกำรศึกษำกำรวัดและประเมินผลสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
สำระภูมิศำสตร์ ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรวัดมีวิธีกำรท่ีหลำกหลำยโดยกำรประเมินตำมสภำพ
จริงจำกส่ิงท่ีนักเรียนสำมำรถแสดงออกถึงควำมสำมำรถได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ เช่น วิธีกำรสังเกต 

สัมภำษณ์ ตรวจสอบผลงำน  แฟ้มผลงำน บันทึกจำกผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถ                 
และกำรรำยงำนตนเอง ท้ังนี้ในงำนวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กำรประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำร                   
ท่ีหลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียน 

3. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ในกำรศึกษำภูมิศำสตร์นักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

ดังต่อไปนี ้

     3.1 ลักษณะของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของทรัพยำกร 
วิจิตร บุณยะโหตระ (2538: ) ได้แบ่งประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมลักษณะท่ีน ำมำใช้

ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
1) ทรัพยำกรธรรมชำติประเภทใช้แล้วไม่หมดส้ิน ได้แก่ 
   1.1) ประเภทท่ีคงอยู่ตำมสภำพเดิมไม่มีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ เลย เช่น ลม อำกำศ ฝุ่น 

พลังงำนจำกดวงอำทิตย์ ใช้เท่ำไรก็ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงไม่รู้จักหมด 
   1.2) ประเภทท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกถูกใช้ในทำงท่ีผิด เช่น ท่ีดิน น้ ำ ลักษณะภูมิ

ประเทศ ฯลฯ ถ้ำใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ ได้แก่ กำรปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ ำ ๆ ในท่ีเดิม 
ย่อมท ำให้ดินเส่ือมคุณภำพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้ำต้องกำรให้ดินมีคุณภำพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับ
และหมุนเวียน 

2) ทรัพยำกรธรรมชำติประเภทใช้แล้วหมดส้ินไป ได้แก่ 
   2.1) ประเภทท่ีใช้แล้วหมดไป แต่สำมำรถรักษำให้คงสภำพเดิมไว้ได้ เช่น ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ 

ประชำกรโลก ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ ำเสียจำกโรงงำน น้ ำในดิน ปลำบำงชนิด ทัศนียภำพอัน
งดงำม ฯลฯ ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้ึนใหม่ได้ 
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   2.2) ประเภทท่ีไม่อำจท ำให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชำติของดิน พร สวรรค์ของมนุษย์ 
สติปัญญำ เผ่ำพันธุ์ของมนุษย์ชำติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่ำ สัตว์บก สัตว์น้ ำ ฯลฯ 

   2.3) ประเภทท่ีไม่อำจรักษำไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสำมำรถน ำมำยุบให้ กลับเป็น
วัตถุเช่นเดิม แล้วน ำกลับมำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เช่น โลหะต่ำง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองค ำ ฯลฯ 

   2.4) ประเภทท่ีใช้แล้วหมดส้ินไปน ำกลับมำใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่ำนหิน น้ ำมันก๊ำซ อโลหะส่วน
ใหญ่ ฯลฯ ถูกน ำมำใช้เพียงครั้งเดียวก็เผำไหม้หมดไป ไม่สำมำรถน ำมำใช้ใหม่ได้ ทรัพยำกรธรรมชำติ
หลักท่ีส ำคัญของโลก และของประเทศไทยได้แก่ ดิน ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ น้ ำ แร่ธำตุ และประชำกร (มนุษย์) 

สุรีย์พร นิพิฐวิทยำ (2553: 8) ให้ควำมหมำยของทรัพยำกรว่ำ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชำติ และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสำมำรถแบ่งทรัพยำกรได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) ทรัพยำกรท่ีใช้แล้วไม่หมดส้ิน (Non-exhausting natural resources) เป็นทรัพยำกรท่ีมี
อยู่อย่ำงมำกมำย เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับส่ิงมีชีวิต ไม่สำมำรถขำดได้ ถ้ำทรัพยำกรเหล่ำนี้ขำดแคลน 
หรือมีส่ิงเจือปนท่ีเป็นพิษ หรือมีโครงสร้ำงท่ีผิดไปจำกธรรมชำติ ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
ส่ิงมีชีวิตโดยฉับพลัน ทรัพยำกรกลุ่มนี้ได้แก่ อำกำศ น้ ำในวัฏจักร เป็นต้น 

2) ทรัพยำกรท่ีทดแทนได้ (Renewable Resources) เป็นทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นส ำหรับส่ิงมีชีวิต 
เป็นทรัพยำกรท่ีเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลำ หำกมีกำรจัดกำร และบ ำรุงรักษ์ตำมหลักกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรเหล่ำนี้สำมำรถเกิดขึ้น คงอยู่และน ำมำใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป เป็นปัจจัยส ำคัญโดยตรงต่อ
ควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ น้ ำท่ีอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง (Water in Place) ดิน ท่ีดิน ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ทุ่ง
หญ้ำ และพลังงำนจำกมนุษย์ 

3) ทรัพยำกรท่ีใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural Resources) เป็นทรัพยำกรท่ีไม่สำมำรถ
หำทดแทนได้ เมื่อใช้แล้วส้ินเปลืองและหมดไปในท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรท่ีมีก ำเนิดจำกกำร
ปรับตัวของเปลือกโลก หรือจำกกำรแปรสภำพของอินทรียวัตถุอย่ำงช้ำ ๆ  เป็นเวลำนำนหลำยล้ำนปี 
กำรใช้ทรัพยำกรประเภทนี้ต้องใช้อย่ำงประหยัดและระมัดระวัง ทรัพยำกรประเภทนี้ เช่น ถ่ำนหิน แร่ 
ก๊ำซธรรมชำติ น้ ำมันปิโตรเลียม และน้ ำมันหล่อล่ืน 

นิวัต  เรืองพำนิช (2556: 52-53) ให้ควำมหมำยของทรัพยำกรธรรมชำติ  (Natural 
Resources) ว่ำเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ มีประโยชน์สำมำรถน ำมำสนองต่อควำมต้องกำร
ของมนุษย์ได้หรือมนุษย์สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเกิดขึ้นในโลกต่ำงมี
คุณสมบัติ และสถำนภำพท่ีแตกต่ำงกันไปดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงควรจ ำแนกทรัพยำกรธรรมชำติออกเป็นประเภทต่ำง ๆ 3 
ประเภท คือ 

1) ทรัพยำกรท่ีใช้ไม่รู้จักหมด ได้แก่ พลังงำนรังสีจำกดวงอำทิตย์ บรรยำกำศท่ีห่อหุ้มโลก                 
และน้ ำท่ีอยู่ในวัฏจักร เป็นต้น 
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2) ทรัพยำกรท่ีใช้แล้วจะหมดไป ได้แก่ แร่ท่ีเป็นโลหะ อโลหะ หรือท่ีเป็นเช้ือเพลิง รวมท้ัง
สภำพธรรมชำติท่ัวไป หำกถูกเปล่ียนแปลงหรือท ำลำยไปแล้วจะไม่อำจสร้ำงขึ้นมำใหม่ได้  

3) ทรัพยำกรท่ีเกิดขึ้นทดแทนหรือรักษำให้คงอยู่ได้ จัดเป็นทรัพยำกรประเภทท่ีท้ำทำย
ควำมสำมำรถของมนุษย์ เพรำะทรัพยำกรเหล่ำนี้อำจจะหมดไปได้ หำกใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็น 
ขณะเดียวกัน หำกใช้อย่ำงถูกหลักวิธีกำรอนุรักษ์แล้ว ก็จะมีไว้ให้ใช้ได้ตลอดไป ได้แก่ ดิน น้ ำ ป่ำไม้ 
ทุ่งหญ้ำ สัตว์ป่ำ และก ำลังงำนมนุษย์ เป็นต้น 

ลักษณะของสิ่งแวดล้อม 
วิจิตร บุณยะโหตระ (2537-2538:) ได้จ ำแนก ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ท้ังส่ิงท่ี

มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1) ส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ สำมำรถ จ ำแนกได้ 2 ชนิด คือ 

1.1) ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ อำกำศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ 
ทัศนียภำพต่ำง ๆ ภูเขำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสำบ ทะเล มหำสมุทร และทรัพยำกรธรรมชำติ
ทุกชนิด 

1.2) ส่ิงแวดล้อมทำงชีวภำพหรือชีวภูมิศำสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชำติต่ำง ๆ สัตว์ป่ำ  
ป่ำไม้ ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรำและมวลมนุษย์ 
     2) ส่ิงแวดล้อมทำงวัฒนธรรม หรือส่ิงแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้ำงก ำหนดขึ้น ได้แก่ 
ส่ิงแวดล้อมทำงสังคมท่ีมนุษย์เสริมสร้ำงขึ้นโดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตำมควำมเหมำะสมของสังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมือง ศำสนำ และวัฒนธรรม เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ 
ฝนเทียม เขื่อน บ้ำนเรือน โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ อื่น ๆ ได้แก่ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศัย 
ค่ำนิยม และสุขภำพอนำมัย 
 สุรีย์พร นิพิฐวิทยำ (2553: 2-6) ให้ควำมหมำย ของส่ิงแวดล้อม (environment) หมำยถึง           
ทุกส่ิงทุกอย่ำงรอบ ๆ ตัวเรำท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ท้ังนำมธรรมหรือรูปธรรม เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งสำมำรถจ ำแนกประเภทของส่ิงแวดล้อมได้ออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 

1) ส่ิงแวดล้อมตำมธรรมชำติ (Natural Environment) คือทุกส่ิงทุกอย่ำงซึ่งเกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติท่ีแวดล้อมตัวมนุษย์อยู่เป็นท้ังส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ ภูเขำ แม่น้ ำอำกำศ                 
สัตว์ต่ำง ๆ  

2) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น (Man-Made Environment) ได้แก่ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงขึ้นมำ ซึ่งอำจเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้ เช่น อำคำรบ้ำนเรือน รถยนต์ ศิลปกรรม 
ฯลฯ และบำงส่ิงก็ไม่สำมำรถจับต้องได้ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ควำมเช่ือ พิธีกรรม 
เจตคติ ฯลฯ 



  77 

อดิศักด์ิ สิงห์สีโร (2554: 14) กล่ำวว่ำ ส่ิงแวดล้อมหมำยถึงส่ิงอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งไม่ได้มีแต่
ธรรมชำติหรือส่ิงแวดล้อมตำมธรรมชำติ (Natural Environment) เท่ำนั้นแต่ยังรวมถึงส่ิงท่ีมนุษย์
สร้ำงขึ้นเข้ำไปในควำมหมำยของส่ิงแวดล้อมด้วย ฉะนั้นส่ิงแวดล้อมจึงมีควำมหมำย ดังนี้  
 1) ธรรมชำติ (Natural) หรือส่ิงแวดล้อมตำมธรรมชำติ (Natural Environment) ท้ังมีชีวิต    
และไม่มีชีวิต 
 2) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น (Man-Made Environment) ไม่ว่ำจะเป็นส่ิงท่ีก่อสร้ำง
ทำงด้ำนกำยภำพ เช่น อำคำรบ้ำนเรือน ศิลปกรรม โบรำณสถำน หรือส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นนำมธรรม 
ได้แก่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ส่ิงแวดล้อมทำง สังคม ส่ิงแวดล้อมทำงด้ำน
เทคโนโลยี เป็นต  น 
 จำกำรศึกษำลักษณะของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สำมำรถสรุปได้ว่ำ ส่ิงแวดล้อม 
หมำยถึง ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรำ ท้ังส่ิงท่ีมีชีวิตส่ิงไม่มีชีวิต เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ และส่ิงท่ีมนุษย์
สร้ำงขึ้น หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำ ส่ิงแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น บรรยำกำศ น้ ำ 
ดิน แร่ธำตุ และส่ิงมีชีวิตท่ีอำศัยอยู่บนโลก และทรัพยำกรท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้นในช่วงเวลำหนึ่ง เช่น ถนน 
เขื่อนกั้น ทรัพยำกรธรรมชำติ หมำยถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ และมนุษย์สำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ เช่น บรรยำกำศ ดิน น้ ำ ป่ำไม้ ทุ่งหญ้ำ สัตว์ป่ำ แร่ธำตุ พลังงำน เป็นต้น  

     3.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท ำแผนจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อม             
พ.ศ. 2560 – 2564 (2560: 2-23) ซึ่งระบุผลกำรศึกษำติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ด้ำนมลพิษ ด้ำนส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน ด้ำนส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ด้ำนกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร 
พบว่ำโดยรวมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ยังคงจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจำก
กำรจัดกำรและแก้ไขต้องอำศัยระยะเวลำนำนในกำรด ำเนินงำนกว่ำจะบรรลุผลส ำเร็จ  อีกท้ังมีกำร
เคล่ือนไหวท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลง เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ ท้ังนี้สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม และกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ โดยสรุปมีดังนี้ 

1) ทรัพยำกรป่ำไม้ จำกข้อมูลของกรมป่ำไม้ พ.ศ. 2557 พบว่ำพื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศ                
มีเหลืออยู่ 102.29 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพื้นท่ีประเทศ โดยในช่วงต้ังแต่ พ.ศ. 2551-2556 
พื้นท่ีป่ำไม้ลดลง 5 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นประมำณ 1 ล้ำนไร่ต่อปี โดยเฉพำะบริเวณพื้นท่ีต้นน้ ำของ
ภำคเหนือ ท ำให้พื้นท่ีป่ำไม้จ ำนวนมำกกลำยเป็นภูเขำหัวโล้น สำเหตุหลักท่ีท ำให้พื้นท่ีป่ำลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง ได้แก่ กำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำ กำรลักลอบตัดและค้ำไม้ กำรลักลอบค้ำและล่ำสัตว์ป่ำ นอกจำกนี้              
มีสำเหตุจำก ควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยของรัฐท่ีส่งเสริมให้มีกำรบุกรุกท ำลำยป่ำมำกขึ้น เช่น กำร
ส่งเสริมกำรปลูก พืชเชิงเด่ียวเพื่อกำรพำณิชย์ กำรน ำพื้นท่ีป่ำมำปฏิรูปเป็นพื้นท่ีเกษตร และกำร
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ก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน (ถนนและเข่ือน) ฯลฯ รวมทั้งกำรเกิดไฟไหม้ป่ำ จำกข้อมูลของกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช รำยงำนว่ำใน พ.ศ. 2558 มีไฟไหม้ป่ำเกิดขึ้นจำนวน 4,982 ครั้ง 
คิดเป็นพื้นท่ีเสียหำยประมำณ 60,453.1 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ ำนวน 4,207 ครั้ง มีพื้นท่ี
เสียหำยรวมประมำณ 50,723 ไร่ และควำมไม่ชัดเจนของขอบเขตพื้นท่ีป่ำ เนื่องจำกเทคโนโลยีกำร
จัดท ำแผนท่ีในอดีต ไม่สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดขอบเขตพื้นท่ีป่ำได้อย่ำงชัดเจน จึงท ำให้มีปัญหำ
ตำมมำคือ ไม่มีกำรกันพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีท ำกินของประชำชนท่ีอยู่ก่อนกำรประกำศเขตพื้นท่ีป่ำไม้
ออกจำกพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ จึงท ำให้ประชำชนท่ีควรเป็นผู้มีสิทธิในท่ีดินเหล่ำนี้ต้องกลำยเป็นผู้บุก
รุก อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันหลำยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้ำน และประเทศปลำยทำงเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้บรรลุผลส ำเร็จ 

2) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ระบบนิเวศถูกคุกคำมและท ำลำยอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ปัจจุบันทรัพยำกรชีวภำพได้ถูกท ำลำยประมำณ 20-70 ชนิด/วัน ท ำให้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีเคยมี
อยู่ถึงประมำณร้อยละ 8 -10 ของชนิดพันธุ์ในโลก ลดลงหรือสูญพันธุ์ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์
สูญพันธุ์ไปแล้วจ ำนวน 6 ชนิด ได้แก่ สมัน นกพงหญ้ำ นกช้อนหอยใหญ่ ปลำหำงไหม้หรือหำงเหยี่ยว 
ปลำเสือตอ และปลำสำยยูหรือปลำหวีเกศ สูญพันธุ์ในธรรมชำติแล้วจ ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ กูปรี ละอง
หรือละมั่ง กระซู่ แรด นกกระเรียน นกช้อนหอยดำ และตะโขง และอยู่ในสถำนภำพถูกคุกคำมจ ำนวน 
549 ชนิด ส่วนชนิดพันธุ์พืชท่ีถูกคุกคำม โดยอยู่ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง 19 ชนิด ใกล้สูญ
พันธุ์ 131 ชนิด มีแนวโน้ม ใกล้สูญพันธุ์ 167 ชนิด และคำดว่ำมีชนิดพันธุ์ท่ีสูญพันธุ์ไปจำกถิ่นท่ีอยู่ใน
ธรรมชำติแล้วคือ โสกระย้ำ สำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดลงคือ มีกำรใช้
ประโยชน์และพึ่งพำทรัพยำกรและส่ิงมีชีวิตในธรรมชำติ โดยขำดกำรค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพใน
กำรฟื้นตัว กำรคุกคำม และกำรสูญเสียถ่ินท่ีอยู่อำศัย ผลกระทบจำกกำรท่องเท่ียว กำรลักลอบค้ำขำย
สัตว์ป่ำและพืชป่ำแบบผิดกฎหมำย และกำรรุกรำนของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น และแรงกดดันจำกแนวโน้ม
กำรเปล่ียนแปลงของโลก เช่น กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรใช้ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อน ำมำ
เป็นพลังงำนทำงเลือก ทดแทนพลังงำนท่ีก ำลังจะขำดแคลน และภำวะโลกไร้พรมแดนท่ีท ำให้เกิดกำร
เคล่ือนย้ำยทุน เทคโนโลยี สินค้ำ และทรัพยำกรชีวภำพระหว่ำงประเทศ เป็นต้น นอกจำกนี้  
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำกับ ดูแลกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกรพันธุกรรม
และทรัพยำกรชีวภำพยังไม่ครอบคลุม เช่น กำรวิจัยและพัฒนำท่ีใช้ทรัพยำกรชีวภำพ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ควำมรู้จำกประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่นท่ีมีวิถีชีวิตพึ่งพิงทรัพยำกรชีวภำพยังขำด
ควำมรู้ และควำมตระหนักถึงบทบำทในกำรดูแล รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นท่ี และ
ข้อจ ำกัดของศักยภำพบุคลำกรท่ีมีอยู่จ ำนวนน้อยส ำหรับกำรเจรจำต่อรองกำรแบ่งปันผลประโยชน์ 
รวมทั้งนักวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพยังขำดแคลนจ ำนวนมำก 



  79 

3) ทรัพยำกรดิน   ดินท่ีเส่ือมโทรมโดยสภำพทำงกำยภำพและกำรกระท ำของมนุษย์                          
ซึ่งมีคุณภำพไม่เหมำะสมกับกำรท ำเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทรำยจัด ดินต้ืน และดินพรุ                
จำกข้อมูลกำรส ำรวจของกรมพัฒนำท่ีดินเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่ำประเทศไทยมีพื้นท่ีปัญหำดินเส่ือม
โทรมครอบคลุมร้อยละ 54 ของพื้นท่ีประเทศ สำเหตุส ำคัญของคุณภำพดินเส่ือมโทรมคือ กำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมำะสมกับสมรรถนะของดิน เช่น บำงพื้นท่ีมีกำรทำเกษตรกรรมในพื้นท่ีป่ำไม้          
หรือกำรพัฒนำพื้นท่ีเป็นชุมชนหรือโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นท่ีท่ีควรสงวนรักษำไว้เพื่อท ำกำรเกษตร
หรือเป็นพื้นท่ีสีเขียว หรือกำรท ำเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีควำมลำดชันซึ่งท ำให้เกิดกำรพังทลำยของหน้ำดิน 
หรือกำรท ำนำบนพื้นท่ีดอนท่ีเป็นดินทรำยซึ่งเก็บกักน้ ำไว้ได้ไม่ดี ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนน้ ำได้ง่ำย             
กำรเปิดหน้ำดิน กำรไถพรวน และกำรเผำวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพำะปลูก รวมท้ังมีสำเหตุจำกภัย
พิบัติทำงธรรมชำติ เช่น กำรเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม ฯลฯ 

4) ทรัพยำกรน้ ำ ในลักษณะของน้ ำท่ำ แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ และน้ ำใต้ดิน มีนสถำนกำรณ์
ดังนี้ 

น้ ำท่ำ เกิดจำกน้ ำท่ีไหลมำรวมกันในแม่น้ ำ ซึ่งประกอบด้วย ฝนท่ีตกลงในล ำน้ ำโดยตรง             
น้ ำผิวดิน น้ ำใต้ผิวดิน และน้ ำใต้ดิน โดยใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีปริมำณฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี มี
ปริมำณฝนตกสะสมท่ัวประเทศรวม 1,455 มิลลิเมตร ซึ่งจะแปรผันไปตำมลักษณะภูมิประเทศ        
และฤดูกำล ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำท้ังประเทศเฉล่ีย 49,610 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ส ำหรับกำร
ประเมินควำมต้องกำรใช้น้ ำในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ พบว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำรวมท้ังประเทศ                   
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยจะมีควำมต้องกำรใช้น้ ำเพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม 

แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ่มน้ ำ ได้แก่ ป่ำชำยเลน ป่ำพรุ หนอง บึง ทุ่งนำ 
ทะเลสำบ และแม่น้ ำ รวมท้ังส้ิน 50,677 แห่ง มีควำมจุน้ ำรวม 17,247 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แบ่งเป็น 
พื้นท่ีชุ่มน้ ำ ท่ีมีควำมส ำคัญระดับนำนำชำติ 61 แห่ง และระดับชำติ 48 แห่ง ปัจจุบันพื้นท่ีชุ่มน้ ำหลำย
แห่งมีสภำพเส่ือมโทรม และบำงแห่งมีสภำพต้ืนเขิน เนื่องจำกระดับน้ ำลดลง ท ำให้วัชพืชเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้น และมีกำรบุกรุกเข้ำไปใช้ประโยชน์พื้นท่ี เช่น กรณีกำรเกิดไฟไหม้กลำงบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำจืดท่ีมีเนื้อที่กว่ำ 5 พันไร่ แต่เนื่องจำกระดับน้ ำลดลงมำก และถูกชำวบ้ำนบุกรุกเข้ำไป
เผำวัชพืชเพื่อใช้พื้นท่ีท ำนำบัว หรือกรณีกำรเกิดไฟไหม้ป่ำพรุในพื้นท่ีต่ำง ๆ ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่             
พ.ศ. 2555 - 2556 เช่น พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมรำช พรุบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส และพรุ
ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง  

แหล่งน้ ำใต้ดิน ประเทศไทยมีปริมำณน้ ำใต้ดินท่ีกักเก็บในแอ่งน้ ำบำดำลท่ีส ำคัญ จ ำนวน 27 
แอ่ง รวมปริมำณ 1.13 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร น้ ำบำดำลท่ีสำมำรถพัฒนำขึ้นมำใช้ได้โดยไม่กระทบ
ต่อปริมำณน้ ำบำดำลท่ีมีอยู่ได้ปีละ 68,200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และปัจจุบันมีกำรน ำน้ ำบำดำลขึ้นมำ
ใช้เพื่อกำรอุปโภค บริโภค กำรเกษตร และอุตสำหกรรม รวม 3,504 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี  
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5) ภัยแล้ง ในช่วงปลำย พ.ศ. 2556 ถึงกลำง พ.ศ. 2557 สถำนกำรณ์ภัยแล้ง ท ำให้เกิดกำร
ขำดแคลนน้ ำเกิดขึ้นในหลำยพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้ำง โดยเฉพำะควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร
ส ำหรับกำรท ำนำปรังและพืชอื่น ๆ ท่ีสร้ำงควำมเสียหำยต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงมำก รวมท้ัง
บำงพื้นท่ีขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรบริโภค ซึ่งภำครัฐไม่สำมำรถช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนได้
ท่ัวถึง นอกจำกนี้ ได้เกิดสถำนกำรณ์น้ ำเค็มรุกล้ำล ำน้ ำ ในช่วงปลำยเดือนมกรำคม 2557 รวมทั้งมีค่ำ
ควำมเค็มเกินมำตรฐำนค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และแม่น้ ำบำงปะกง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปถึงกำรใช้น้ ำด้ำนกำรเกษตร และกำรผลิตน้ ำประปำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคด้วย ส ำหรับ
พื้นท่ีนอกเขตชลประทำน ส่วนใหญ่ใช้น้ ำฝนโดยตรง และบำงส่วนใช้น้ ำท่ำจำกพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง 
ท้ังนี้ กำรขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรเกษตรขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำฝน กำรกระจำยของน้ ำฝนในแต่ละปี สภำพ
ภูมิประเทศ ชนิดพืช และช่วงเวลำท่ีเพำะปลูก 

6) ทรัพยำกรประมง ประเทศไทยเคยมีผลผลิตท้ังจำกทรัพยำกรประมงน้ ำจืดและทะเลเป็น
ปริมำณมำก ซึ่งผลผลิตท่ีเหลือจำกกำรใช้ประโยชน์ภำยในประเทศสำมำรถส่งเป็นสินค้ำออกท่ีสร้ำง
รำยได้ส ำคัญแก่ประเทศ ขณะท่ีประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่ำงมีผลผลิตทำงกำรประมงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำประมง แต่
เนื่องจำกผลผลิตทำง กำรประมงในประเทศไทยได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์จนเกินอัตรำก ำลังกำรผลิต จึง
ท ำให้กำรประมงไทยประสบปัญหำวิกฤติ และทรัพยำกรสัตว์น้ ำเส่ือมโทรม ซึ่งสำเหตุส ำคัญคือ (1) มี
กำรท ำประมงโดยวิธีกำรท่ีไม่ถูกต้อง เช่น กำรใช้ขนำดตำอวนผิดกฎหมำย และกำรลักลอบใช้
เครื่องมือผิดกฎหมำยท ำให้ปริมำณทรัพยำกรประมงทำงทะเลลดลงอย่ำงชัดเจน  โดย พ.ศ. 2504 
อัตรำกำรจับสัตว์น้ ำของกำรท ำประมงอวนลำกเฉล่ีย 297.6 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  พ.ศ. 2525 เหลือ 49.2 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง และ พ.ศ. 2549 เหลือ 14.126 กิโลกรัม/ช่ัวโมง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสัตว์น้ ำท่ีใกล้
สูญพันธุ์ เช่น เต่ำทะเล พะยูน วำฬ โลมำ ฯลฯ และ (2) มีกำรท ำประมงผิดกฎหมำย กำรละเมิดหรือ
กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย อำทิ กำรเข้ำไปท ำกำรประมงในพื้นท่ีห้ำมท ำและห้ำมกำรใช้ชนิดเครื่องมือ
ท ำกำรประมง ท ำให้สหภำพยุโรปออกมำตรกำรให้ประเทศไทยปรับเปล่ียนนโยบำยในกำรจัดกำรกับ
ปัญหำกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย และปัญหำกำรขำดกำรควบคุมกำรท ำประมง โดยประกำศเตือน
ให้ประเทศไทยก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ซึ่งหำกประเทศไทยไม่
มีกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของนำนำชำติ อำจถูกยกเลิกกำรส่งสินค้ำออกไปยังประเทศใน
กลุ่มสหภำพยุโรปภำยในส้ิน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท ำให้ประเทศต้องสูญเสียรำยได้จำกกำรส่งสินค้ำประมง
ไปยังประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรปประมำณ 1.7 แสนล้ำนบำทต่อปี 

7) ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง พื้นท่ีทะเลในน่ำนน้ ำไทยมีประมำณ 316,118 ตำรำง
กิโลเมตร ใน 23 จังหวัดของประเทศ ซึ่งมีสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง และปัญหำท่ี
ส ำคัญได้แก่  
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พื้นท่ีป่ำชำยเลน พื้นท่ีป่ำชำยเลนท่ีมีสภำพสมบูรณ์ส่วนใหญ่พบอยู่ในภำคใต้ชำยฝ่ังทะเลอัน
ดำมัน บริเวณพื้นท่ีจังหวัดระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยในช่วง พ.ศ. 2547 - 2557 
พื้นท่ีป่ำชำยเลนมีเพิ่มข้ึนเป็นจำนวน 76,410 ไร่ จำกจ ำนวน 1,458,174 ไร่  พ.ศ. 2547 เป็นจ ำนวน 
1,534,584 ไร่ พ.ศ. 2557 เนื่องจำกภำครัฐและภำคเอกชนรณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลน  
และมีกิจกรรมรณรงค์กำรปลูกป่ำชำยเลนเพื่อฟื้นฟูมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรน ำพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและ
ท ำนำกุ้งกลับมำปลูกป่ำชำยเลน เป็นต้น  

แนวปะกำรัง พ.ศ. 2558 พบแนวปะกำรังมีรวมท้ังส้ิน 148,954.1 ไร่ ซึ่งพบในฝ่ังทะเลอ่ำว
ไทยเป็นพื้นท่ี 75,589.62 ไร่ และฝ่ังทะเลอันดำมันเป็นพื้นท่ี 73,364.48 ไร่ โดยมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับ พ.ศ. 2555 ท่ีมีแนวปะกำรังเป็นพื้นท่ี 128,256 ไร่ เนื่องจำกมีกำรพัฒนำเครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรส ำรวจ และกำรขยำยพื้นท่ีส ำรวจไปยังแนวปะกำรังในพื้นท่ีน้ ำลึกและกองหินใต้
น้ ำต่ำง ๆ ท่ีเดิมไม่ได้มีกำรส ำรวจ ซึ่งจำกกำรส ำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังจะมีอยู่ในระดับท่ีแตกต่ำง
กันในแต่ละพื้นท่ี ต้ังแต่เสียหำยมำก จนถึงสมบูรณ์ดีมำก โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเป็นท่ีต้ังของปะกำรัง 
อิทธิพลของลมมรสุม ควำมเสียหำยและกำรฟื้นตัวท่ีได้รับจำกควำมเสียหำย กำรพัฒนำพื้นท่ีชำยฝ่ัง 
กิจกรรมท่องเท่ียว และกำรท ำประมง 

บริเวณฝ่ังทะเลอ่ำวไทยและฝ่ังทะเลอันดำมันพบหญ้ำทะเลรวม 13 ชนิดพันธุ์ จำกกำรส ำรวจ 
พ.ศ. 2558 พบว่ำมีเนื้อที่หญ้ำทะเลรวม 159,829 ไร่ โดยฝ่ังทะเลอันดำมันมีเนื้อที่ 99,633 ไร่ และฝ่ัง
ทะเลอ่ำวไทยมีเนื้อท่ี 60,196 ไร่ ซึ่งมำกกว่ำ พ.ศ. 2555 ท่ีมีเนื้อท่ีหญ้ำทะเลรวม 118,665 ไร่ 
เนื่องจำกมีกำรส ำรวจและศึกษำแหล่งหญ้ำทะเลมำกขึ้น อีกท้ังมีกำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย 
แม้ว่ำแหล่งหญ้ำทะเลจะได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ ได้แก่ คล่ืนลม มรสุม พำยุ หรือจำกภัย
คุกคำมท่ีเกิดจำกกิจกรรมชำยฝ่ังของมนุษย์ ท ำให้มีควำมเส่ือมโทรมลงบ้ำง แต่โดยรวมยังคงมี
สถำนภำพสมบูรณ์ปำนกลำงถึงดี 

ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง เป็นปัญหำส ำคัญท่ีแนวโน้มมีควำมรุนแรงขึ้น จำกข้อมูลของกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง เมื่อ พ.ศ. 2554 พบว่ำพื้นท่ีชำยฝ่ังทะเลถูกกัดเซำะรวมระยะทำง 830 
กิโลเมตร โดยแยกเป็น พื้นท่ีชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยถูกกัดเซำะเป็นระยะทำง 730 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นท่ีท่ี
ถูกกัดเซำะรุนแรงเฉล่ียมำกกว่ำ 5 เมตรต่อป ีใน 12 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร 
กรุงเทพฯ สมุทรสำคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำนี และ
นรำธิวำส รวมระยะทำง 228 กิโลเมตร และพื้นท่ีชำยฝ่ังทะเลอันดำมันถูกกัดเซำะเป็นระยะทำง 100 
กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นท่ีท่ีถูกกัดเซำะรุนแรงเฉล่ียมำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต 
กระบี ่ตรัง และสตูล รวมระยะทำง 25 กิโลเมตร  

ปัญหำขยะในทะเล เป็นปัญหำส ำคัญท่ีสร้ำงผลกระทบต่อระบบนิเวศ และส่ิงมีชีวิตในทะเล
อย่ำงมำก โดยในช่วงระหว่ำง พ.ศ. 2552 - 2557 ปริมำณขยะสะสมในทะเล ท่ีเก็บได้มีประมำณ 
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300,000 ช้ิน คิดเป็นน้ ำหนักประมำณ 50,000 กิโลกรัม ซึ่งขยะส่วนมำกเป็นประเภทพลำสติก                
โดยมีแหล่งก ำเนิดท่ีส ำคัญจำก 2 แหล่ง คือ (1) ขยะบนแผ่นดิน  เช่น หลุมฝังกลบขยะชุมชน                      
กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะในช่วงท่ีฝนตกหนักและเกิดน้ ำ เอ่อล้นพัดพำเอำขยะลงสู่ทะเล 
ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิต กำรจัดกำรขยะท่ีไม่เหมำะสม และภัยธรรมชำติ และ (2) ขยะตกค้ำง
ในมหำสมุทรท่ีมำจำกกำรขนส่งทำงเรือ เรือส ำรำญและท่องเท่ียว กำรประมงทะเลและชำยฝ่ัง แท่งขุด
เจำะน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ กำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำชำยฝ่ัง และกำรท่องเท่ียวบริเวณชำยฝ่ัง ซึ่งเป็น
สำเหตุให้เกิดมลพิษในทะเล โดยเฉพำะขยะพิษท่ีถูกปล่อยท้ิงลงสู่ทะเล ท ำให้เกิดกำรสะสมควำมเป็น
พิษในส่ิงแวดล้อมและห่วงโซ่อำหำรของระบบนิเวศ รวมถึงท ำให้สัตว์น้ ำจ ำนวนมำกต้องตำยอัน
เนื่องจำกกำรกินขยะพิษ 

8) ทรัพยำกรแร่  ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งศักยภำพแร่ซึ่งพบอยู่ในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติหลำย
แห่ง และส่วนใหญ่อยู่ในภำคกลำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแหล่งศักยภำพแร่หินปูน จังหวัดสระบุรี ได้มีกำร
ขอใช้ประโยชน์เพื่อกำรท ำเหมืองแร่ในพื้นท่ีป่ำไม้ โดยแร่ท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแร่อุตสำหกรรม 
คิดเป็น ร้อยละ 93 แต่บำงแห่งจะพบแหล่งศักยภำพแร่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ อำทิ พื้นท่ีศักยภำพแร่
ตะกั่ว - สังกะสีในเขตอุทยำนแห่งชำติลำคลองงู อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี พื้นท่ีประมำณ 
2.4 แสนไร่ แต่ได้รับกำรต่อต้ำนจำกประชำชนในพื้นท่ี เนื่องจำกกลัวจะได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และชุมชน ในช่วง พ.ศ. 2556 - 2557 กำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่มีหลำยพื้นท่ี 
เช่น กำรท ำเหมืองแร่ทองค ำจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย กำรท ำเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณหิน
เขำคูหำ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลำ กำรท ำเหมืองแร่สังกะสี อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ฯลฯ 
เนื่องจำกชุมชนพื้นท่ีข้ำงเคียงได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับกำรเยียวยำ ชดเชยค่ำรักษำพยำบำลจำก
ผู้ประกอบกำรจึงน ำไปสู่กำรฟ้องต่อศำลเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำย อำทิ กำรปนเป้ือนของสำรอันตรำยท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ แหล่งน้ ำชุมชน หรือพื้นท่ีเกษตร ส่วนกรณีของชำวบ้ำนพื้นท่ีบ้ำนแหง
เหนือ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง ท่ีคัดค้ำนกำรอนุญำตให้เอกชนท ำสัมปทำนเหมืองแร่ลิกไนต์ ของกรม
ป่ำไม้ แม้ว่ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงกำรเหมืองแร่จะได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 
แต่ชุมชนท่ีอำศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นท่ีขอประทำนบัตร ร้องเรียนว่ำไม่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรในกำรจัดท ำรำยงำนฯ 

9) ทรัพยำกรพลังงำน ประเทศไทยใช้ทรัพยำกรพลังงำนเป็นปัจจัยพื้นฐำนกำรผลิตท้ังในภำค
ผลิต และบริกำร ซึ่งจะพึ่งพิงแหล่งพลังงำนจำกฟอสซิลเป็นหลัก และส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเข้ำ
พลังงำน โดย พ.ศ. 2557 มีกำรน ำเข้ำพลังงำนคิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 1.40 ล้ำนล้ำนบำท และเป็นกำร
น ำเข้ำน้ ำมันดิบ มำกท่ีสุดประมำณร้อยละ 70 รองลงมำคือน้ ำมันส ำเร็จรูปร้อยละ 15 ก๊ำซธรรมชำติ
ร้อยละ 11 ถ่ำนหิน ร้อยละ 3 และไฟฟ้ำร้อยละ 1 ส ำหรับ พ.ศ. 2558 กิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีกำรใช้
พลังงำนมำกขึ้นกว่ำ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 2.7 โดยสำขำกำรขนส่งมีสัดส่วนกำรใช้พลังงำนร้อยละ 36.6 
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ของกำรใช้พลังงำน  ขั้นสุดท้ำยท้ังหมด ซึ่งสูงกว่ำสำขำอื่น  รองลงมำเป็นสำขำอุตสำหกรรม               
ร้อยละ 35.9  

พลังงำนทดแทน ประเทศไทยมีปริมำณกำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนพลังงำน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเพิ่มขึ้นของรำคำน้ ำมันดิบ ท ำให้ต้องจัดหำพลังงำนทดแทน
เพื่อใช้แทนน้ ำมัน รัฐบำลจึงมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น  รวมท้ังให้เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนเพื่อลดสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) 
โดยในช่วง 10 เดือนแรกของ พ.ศ. 2557 พบว่ำประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเท่ำกับ 7,542 
พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำ  

พลังงำนหมุนเวียน ในช่วง พ.ศ. 2550 - 2558 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกพลังงำนชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ และแสงอำทิตย์ ขณะท่ีสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
หมุนเวียนต่อกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยมีแนวโน้มลดลงเฉล่ียร้อยละ  0.63 ต่อปี โดย พ.ศ. 2558 
ปริมำณกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนเท่ำกับ 14.037 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงจำก พ.ศ. 2557 คิด
เป็นสัดส่วนต่อกำรใช้พลังงำนท้ังหมดเท่ำกับ 16.5 ของกำรใช้พลังงำนท้ังหมด เนื่องจำกรำคำน้ ำมัน
ตลำดโลกปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้กำรใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลกลับมำสูงขึ้น รวมท้ังปริมำณ
วัตถุดิบจำกกำรเกษตรบำงประเภทท่ีน ำมำผลิตพลังงำนหมุนเวียนลดลง  

10) คุณภำพอำกำศ ในด้ำนฝุ่นละออง สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศ และปัญหำหมอก
ควัน มีสถำนกำรณ์ดังนี้ 

ฝุ่นละออง ในช่วงต้น พ.ศ. 2558 (เดือนมกรำคม - เดือนพฤษภำคม) ตรวจพบปริมำณฝุ่น
ละอองขนำดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ                 
แต่พบฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มำกขึ้น และก๊ำซโอโซน (O3) ยังคงเป็นปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศ ท่ีมำจำกกำรปล่อยอำกำศเสียของยำนพำหนะ โดยเฉพำะกรุงเทพมหำนครและ
เมืองใหญ่ในหลำยจังหวัดท่ีมีกำรจรำจรหนำแน่น รวมถึงจำกภำคอุตสำหกรรม  

สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศ หลำยชนิดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ยกเว้นพื้นท่ีมำบตำพุด
และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดระยอง ท่ีตรวจพบสำรเบนซีน 1,3-บิวทำไดอีน และ 1,2-ได-ไดคลอ-โรอี
เทน เกินค่ำมำตรฐำน  

ปัญหำหมอกควัน หมอกควันจำกกำรเผำลดน้อยลง แต่กำรเผำในท่ีโล่งยังคงเป็นปัญหำส ำคัญ
ในพื้นท่ี 9 จังหวัดภำคเหนือตอนบน โดย พ.ศ. 2558 สถำนกำรณ์ปัญหำหมอกควันในภำพรวมดีขึ้น
กว่ำ พ.ศ. 2557 ซึ่งพบปริมำณฝุ่นละอองเกินมำตรฐำนเป็นเวลำ 42 วัน เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2557 ท่ี
เกินเกณฑ์มำตรฐำนเป็นเวลำ 48 วัน ท้ังนี้ เป็นผลจำกจังหวัด หน่วยงำน และภำคส่วนต่ำง ๆ ได้
ร่วมกันปฏิบัติตำมแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
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11) เสียง พ.ศ. 2558 พบว่ำระดับเสียงส่วนใหญ่บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน                     
มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีระดับเสียงเฉล่ียสูงขึ้นกว่ำ พ.ศ. 2557 
เ ล็กน้อย  ส่วนบริ เวณริมถนน  ระดับเ สียงเฉ ล่ีย  24  ช่ัว โมง  ลดลงเ ล็กน้อยจำก  พ .ศ . 2557                          
โดยแหล่งก ำเนิดหลักมำจำกยำนพำหนะท่ีสัญจรบนถนน  

12) คุณภำพน้ ำ คุณภำพน้ ำผิวดิน คุณภำพน้ ำทะเลและชำยฝ่ัง และคุณภำพน้ ำบำดำลมี
สถำนกำรณ์ดังนี้ 

คุณภำพน้ ำผิวดิน  สถำนกำรณ์ และปัญหำท่ีส ำคัญได้แก่  ในช่วง พ .ศ. 2553 - 2557               
โดยภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีแหล่งน้ ำท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเส่ือมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้คุณภำพน้ ำเส่ือมโทรมมำจำกกำรปล่อยน้ ำเสียจำก  3 แหล่ง
ส ำคัญคือ ชุมชน อุตสำหกรรม และเกษตรกรรม ท่ีขำดกำรบ ำบัดก่อนระบำยลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
และมีปริมำณกำรใช้น้ ำเพิ่มมำกขึ้น แม้ว่ำรัฐบำลได้สนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน 
ซึ่งปัจจุบันท่ัวประเทศมีระบบแล้วรวม 101 แห่ง มีขีดควำมสำมำรถในกำรบ ำบัดน้ ำเสียประมำณ 3 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน จำกปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 11.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน                   
แต่หลำยแห่งไม่สำมำรถเปิดเดินระบบได้ หรือเดินระบบได้ไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรและไม่
ต่อเนื่อง สำเหตุส ำคัญ คือ ต้องใช้งบประมำณสูงเพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำในกำรเดินและบ ำรุง
ระบบ และกำรซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมท้ังมีข้อจ ำกัดด้ำนควำมรู้ ควำมช ำนำญของบุคลำกร 
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย เนื่องจำก
ระบบรวบรวมน้ ำเสียยังก่อสร้ำงไม่ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี อีกท้ังควำมพร้อมของประชำชนท่ีจะยินดี
จ่ำยค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย และนโยบำยหรือแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย จึงท ำให้ไม่มีงบประมำณเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกำร และท ำให้น้ ำเสียจำกชุมชนไม่ได้
รับกำรบ ำบัดให้คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้ ส่งผลท ำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของน้ ำเสียอย่ำงรวดเร็ว  

คุณภำพน้ ำทะเลและชำยฝ่ัง สถำนกำรณ์ และปัญหำท่ีส ำคัญได้แก่ พ.ศ. 2557 คุณภำพน้ ำ
ทะเลชำยฝ่ังมีแนวโน้มดีขึ้น โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมำกร้อยละ 11 เกณฑ์ดีร้อยละ 52 พอใช้ร้อยละ 23 
เส่ือมโทรมร้อยละ 13 และเส่ือมโทรมมำกร้อยละ 1 ขณะท่ี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 16 
พอใช้ร้อยละ 35 เส่ือมโทรมร้อยละ 36 และ เส่ือมโทรมมำกร้อยละ 13 โดยบริเวณท่ีคุณภำพน้ ำทะเล
ชำยฝ่ังอยู่ในเกณฑ์ดีคือ พื้นท่ีอ่ำวไทยฝ่ังตะวันออก และชำยฝ่ังทะเลอันดำมัน ส่วนบริเวณท่ีเส่ือม
โทรมคือ จังหวัดสมุทรสำคร และกรุงเทพมหำนคร สำเหตุท่ีท ำให้คุณภำพน้ ำเส่ือมโทรมมำจำกกำร
ระบำยน้ ำท้ิงจำกกำรประกอบกิจกำรประเภทต่ำง ๆ บริเวณชำยฝ่ังทะเล แหล่งชุมชน กิจกรรมกำร
ท่องเท่ียว และกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ  

คุณภำพน้ ำบำดำล สถำนกำรณ์ และปัญหำท่ีส ำคัญได้แก่ จำกรำยงำนของกรมควบคุมมลพิษ  
พ.ศ. 2557 พบว่ำคุณภำพน้ ำบำดำล ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่พบควำมเส่ือมโทรมในบำงพื้นท่ี 



  85 

สำเหตุส ำคัญคือ กำรปนเปื้อน และกำรชะล้ำงน้ ำเสียจำกบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลักวิชำกำร 
กำรลักลอบท้ิงกำกของเสีย กำรท ำเหมืองแร่ และกำรเกษตรกรรม เช่น ปัญหำกำรลักลอบท้ิงสำรพิษ
และกำกของเสียอันตรำยจำกอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 10 จุด ในพื้นท่ีอ ำเภอพนมสำรคำมและอ ำเภอ
แปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นต้น 

13) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยเป็นปัญหำท่ีส ำคัญได้แก่ 
ในช่วง พ.ศ. 2555 - 2558 ปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนท่ัวประเทศมีเพิ่มขึ้นทุกปีคือ 24.73 ล้ำนตัน 
26.77 ล้ำนตัน 26.19 ล้ำนตัน และ 26.85 ล้ำนตัน ตำมล ำดับ โดย พ.ศ. 2558 มีอัตรำกำรเกิดขยะ
มูลฝอยเฉล่ีย 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ได้รับกำรเก็บขนเพื่อ
น ำไปก ำจัดรวม 15.49 ล้ำนตัน (ร้อยละ 58) โดยก ำจัดได้อย่ำงถูกต้องเพียง 8.34 ล้ำนตัน (ร้อยละ 
31) มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จ ำนวน 4.74 ล้ำนตัน (ร้อยละ 18) ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์
จำกขยะรีไซเคิล กำรใช้ประโยชน์จำกขยะอินทรีย์ และกำรแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงำน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวน 4,545 แห่ง หรือร้อยละ 59 ของจ ำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังหมด มีกำรให้บริกำรเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อนำไปก ำจัดและสำมำรถก ำจัดได้
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ร้อยละ 54 ของปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 
46 ถูกน ำไปก ำจัดท่ีไม่ถูกต้อง  เช่น กำรเผำกลำงแจ้ง  และลักลอบท้ิงในพื้นท่ีสำธำรณะ  ฯลฯ                  
และสถำนกำรณ์ของเสียอันตรำย ได้แก่ ของเสียอันตรำย ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ของเสีย
อันตรำยจำกชุมชน ของเสียอันตรำยจำกอุตสำหกรรม และมูลฝอยติดเช้ือ โดย พ.ศ. 2558 ปริมำณ
ของเสียอันตรำยท่ีเกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมำณ 3.44 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก พ.ศ. 2557 ประมำณ 0.75 
ล้ำนตัน (ร้อยละ 28) ส ำหรับสถำนกำรณ์ของเสียอันตรำยแต่ละประเภท และปัญหำท่ีส ำคัญมีดังนี้ 1) 
ของเสียอันตรำยจำกชุมชน ส่วนใหญ่เป็นประเภทซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  2) 
ของเสียอันตรำยจำกอุตสำหกรรม  3) มูลฝอยติดเช้ือ โดยแหล่งก ำเนิดส่วนใหญ่มำจำกโรงพยำบำล
ของรัฐ 30,591 ตัน (ร้อยละ 57) และส่วนท่ีเหลือหรือร้อยละ 43 มำจำกคลินิก โรงพยำบำลเอกชน
และสถำนบริกำรสำธำรณสุขขนำดเล็ก สถำนพยำบำลสัตว์ และห้องปฏิบัติกำรเช้ืออันตรำย  และ 4) 
กำรน ำเข้ำสำรเคมีจำกต่ำงประเทศ  พ.ศ. 2558 มีกำรน ำเข้ำสำรเคมีจำกต่ำงประเทศรวม 8.55 ล้ำน
ตัน โดยรำยกำรสำรเคมีท่ีน ำเข้ำส่วนใหญ่เพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรเกษตร และอื่น ๆ ซึ่ง
ปริมำณกำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงภำคอุตสำหกรรมมีจ ำนวน 3.7 ล้ำนตัน และภำคกำรเกษตร 0.1 ล้ำน
ตัน  

14)  กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สถำนกำรณ์ พ.ศ. 2556 พบว่ำประเทศไทยมีอุณหภูมิ
เฉล่ียรำยปีและรำยเดือนสูงกว่ำค่ำปกติ โดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อน หลำยพื้นท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่ำ
สถิติเดิมท่ีวัดได้ และในเดือนธันวำคมเกือบ ทุกภำคมีอุณหภูมิเฉล่ียต่ ำกว่ำค่ำปกติ ประมำณ 1 - 2 
องศำเซลเซียส ส่วนปริมำณฝนเฉล่ียท้ังปีมีประมำณ 1,764 มิลลิเมตร สูงกว่ำค่ำปกติประมำณร้อยละ 
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11 และสูงกว่ำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2555 มีปริมำณฝนเฉล่ีย 1,682 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่ำค่ำปกติ
ประมำณร้อยละ 6) จำกกำรประเมินสภำพภูมิอำกำศด้วยแบบจ ำลองในระยะ 50 ปีข้ำงหน้ำ พบว่ำ
พื้นท่ีท่ีมีอำกำศร้อนจะมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น และพื้นท่ีท่ีมีอำกำศเย็นจะมีจ ำนวนลดลง นอกจำกนี้ กำร
เปล่ียนแปลงปริมำณน้ ำฝนในรอบ 60 ปี ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีควำมผันแปรทุกปี โดยมีท้ังสูงกว่ำและต่ ำ
กว่ำค่ำปกติ อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณน้ ำฝนเฉล่ียรำยปีของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่ัวทุกภูมิภำค แต่
จ ำนวนวันท่ีฝนตกเฉล่ียในแต่ละปีมีควำมใกล้เคียงกับท่ีผ่ำนมำ จำกข้อมูลรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำย
สองปี ฉบับท่ี 2 ได้ระบุว่ำ พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นปริมำณ 305.52 
ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ โดยภำคพลังงำนมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกท่ีสุดปริมำณ 
222.94 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ รองลงมำ คือ ภำคกำรเกษตรปริมำณ 52.92 ล้ำนตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ภำคอุตสำหกรรม ปริมำณ 18.23 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 
ภำคของเสียปริมำณ 11.43 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ส่วนภำคกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
กำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่ำไม้ปริมำณ -70.94 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 
ซึ่ ง เมื่ อ เ ทียบกับ  พ .ศ . 2543  ท่ี มี ปริ มำณกำรป ล่อยก๊ ำซ เ รื อนกระจก  220 .73  ล้ ำน ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ คิดเป็นปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.41 ผล
กำรศึกษำกลยุทธ์กลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำดในระดับชำติ และคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกในอนำคตของประเทศไทย โดยสถำบันธรรมรัฐเพื่อกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม เมื่อ พ.ศ. 
2555 พบว่ำมีควำมเป็นไปได้สูงท่ีประเทศไทยจะมีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ เรือนกระจกอยู่ในช่วง 500 
ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ พ.ศ. 2563 และอำจสูงถึง 1,300 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ พ.ศ. 2593 หำกไม่มีกำรด ำเนินมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงจริงจัง 

15) ภัยธรรมชำติ  จำกกำรศึกษำของกรมพัฒนำท่ีดิน เมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่ำพื้นท่ีท่ีแล้ง
ซ้ ำซำก มำกท่ีสุดของประเทศคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีประมำณ 40 ล้ำนไร่ รองลงมำคือ
ภำคเหนือเป็นพื้นท่ีมำกกว่ำ 10 ล้ำนไร่ โดย พ.ศ. 2557 ได้เกิดสถำนกำรณ์ภัยแล้งรุนแรงมำกท่ีสุดใน
รอบ 10 - 15 ปี ส่วนสถำนกำรณ์อุทกภัย ในช่วง 30 ปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยประสบกับปัญหำอุทกภัย
บ่อยครั้งและทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น โดยสำเหตุส ำคัญคือกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำ และกำรลักลอบตัดไม้เป็น
จ ำนวนมำกจนท ำให้เกิดกำรสูญเสียแหล่งกักเก็บน้ ำในพื้นท่ีต้นน้ ำ  

16) สถำนกำรณ์ส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน ซึ่งกำรขยำยควำมเป็นเมืองได้กระจำยไปหลำย
พื้นท่ีตำมบทบำทและควำมส ำคัญของเมืองโดยเฉพำะเมืองท่ีมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงจะเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้เกิดกำรอพยพย้ำยถ่ินฐำนของประชำกรหล่ังไหลเข้ำมำอำศัยอยู่ในเขตเมืองมำกขึ้น เพื่อ
กำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ โดย พ.ศ. 2558 พบว่ำประชำกรเมืองมีจ ำนวน 22.42 ล้ำนคน หรือ
ร้อยละ 34.11 ของจ ำนวนประชำกร ท้ังประเทศ ซึ่งมีผลให้ควำมต้องกำรท่ีพักอำศัยเพิ่มสูงขึ้นด้วย 
โดยในกรุงเทพมหำนคร สัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยเฉพำะพื้นท่ีท่ีใช้ปลูกสร้ำงเพื่อกำรอยู่อำศัย  
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พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71.19 จำกเดิมร้อยละ 63.94 พ.ศ. 2554 ถ้ำหำกไม่มีกำรวำงแผน
ควบคุมเมืองท่ีดี จะท ำให้กำรขยำยตัวของเมืองเป็นไปอย่ำงไร้ทิศทำง ขณะท่ีกำรบริกำรด้ำนระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรยังรองรับไม่ทันกับกำรกระจำยตัวของประชำกร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหำ
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมำะสม และปัญหำอื่น ๆ ตำมมำ โดยเฉพำะประชำกรจะเลือกท่ีพักอำศัย
ในบริเวณใจกลำงเมืองแทน จนท ำให้เกิดควำมหนำแน่นเพิ่มขึ้นและมีสภำพเป็นชุมชนแออัด  ท่ีมี
สภำพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะและเส่ือมโทรม ซึ่งเป็นกำรท ำลำยภูมิทัศน์ของเมือง นอกจำกนี้ 
พฤติกรรมของประชำกรจะมีกำรบริโภคทรัพยำกรเพิ่มมำกขึ้น ก่อให้เกิดปัญหำท้ังด้ำนขยะมูลฝอย น้ ำ
เสียชุมชน มลพิษทำงอำกำศ และอื่น ๆ รวมท้ังปัญหำกำรขำดแคลนพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีเพื่อกำร
นันทนำกำร เช่น สวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล็ก สนำมกีฬำ ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงพอกับจ ำนวนประชำกรท่ี
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องตำมเกณฑ์ขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ท่ีก ำหนดว่ำ พื้นท่ีสีเขียวในเขต
เมืองควรมีไม่ต่ ำกว่ำ 9 ตำรำงเมตรต่อคน ขณะท่ีกรุงเทพมหำนครมีเฉล่ียเพียง 4.47 ตำรำงเมตรต่อ
คนใน พ.ศ. 2554 

จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสำมำรถสรุปได้ว่ำใน
ปัจจุบันปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนมีควำมรุนแรง และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ ด้ำน
คุณภำพชีวิตควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ กำร
เส่ือมโทรมของทรัพยำกร ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ซึ่งสถำนกำรณ์เหล่ำนี้เกิดขึ้นในทุกท่ีของโลก สำเหตุ
ของปัญหำเกิดจำกกำรกระท ำของธรรมชำติ และเกิดจำกกำรท่ีมนุษย์ใช้ทรัพยำกรอย่ำงส้ินเปลืองหรือ
ผิดประโยชน์ 

4. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

     4.1 งำนวิจัยในประเทศ 

ชิดชนก วันทวี (2557: 54 - 58)  กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงำน 
2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนท่ีใช้วิธีสอนแบบ
โครงงำนและนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียน วัดลำดสนุ่น จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 45 คน ได้จำกกำร
เลือกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเอื้ออำนวยต่อกำรเก็บข้อมูลวิจัย เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ด้วยวิธีสอนแบบโครงงำน แบบวัด
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ แบบประเมินคุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ ด้วยวิธีสอนแบบโครงงำน แบบประเมินแบบ
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วัดทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ และแบบประเมินคุณภำพโครงงำนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนมีกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำง
ภูมิศำสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน เนื่องจำกจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเป็นไปตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำง
ภูมิศำสตร์ ด้วยวิธีสอนแบบโครงงำนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
ใช้ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูล ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเอง 

พุฒิพงษ์  ศุภมัสตุอังกูร (2558: 169 - 171) ได้พัฒนำผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ เรื่องภัยพิบัติทำงธรรมชำติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ภัย
พิบัติทำงธรรมชำติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 2) ศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 3) ศึกษำควำม
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้  
(5E) กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3 โรงเรียนสมุทรปรำกำร 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557 มีนักเรียนท้ังหมด 43 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 4) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉล่ีย () ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ค่ำร้อยละ (%) และกำรทดสอบค่ำทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเรียนรู้ เรื่องภัยพิบัติทำงธรรมชำติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) นักเรียนมีผลกำร
เรียนรู้สูงขึ้นกว่ำก่อนเรียน และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เรื่องภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 
อยู่ในระดับสูง เนื่องจำกเนื้อหำท่ีเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน
และวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) ท ำใหน้ักเรียนได้วำงแผนกำรท ำงำน
เป็นระบบมำกขึ้น มีกำรคิดทำงำนเป็นกลุ่มอย่ำงมีหลักกำรในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ควำมคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) เห็นด้วยในระดับมำก 
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รุจิเรข ฉอยทิม (2559: 822 - 826) ได้ท ำกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ และกำรแก้ปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 2) เปรียบเทียบ
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ
อนำคต และ 3) ศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1 จ ำนวน 50 คน ท่ีได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม แบบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม แบบวัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ เรื่อง วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6             
ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่ำเฉล่ีย() ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กำรทดสอบค่ำทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for 
dependent) ผลกำรวิจัยพบว่ำนั กเรียนมีผลกำรเรียนรู้ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคตหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 และหลังเรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิด
แก้ปัญหำอนำคต นักเรียนสำมำรถกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ .05 และมีระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรคิด
แก้ปัญหำอนำคต โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก 
 เบญจวรรณ อุปัชฌำย์ (2559: 171 - 173) ได้ศึกษำ กำรสร้ำงตัวตนผู้รู้คิดด้ำนส่ิงแวดล้อม 
โดยกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรสร้ำงนักส่ิงแวดล้อมจำกแนวคิดชีวะกำรเมือง 
บนพื้นฐำนของกำรบริหำรจัดกำรชีวิตด้วยวิธีกำรของเทคโนโลยีแห่งตัวตน เพื่อสร้ำงตัวตนของผู้รู้คิด
ด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีถูกผลิตจำกภำคปฏิบัติกำรอันเป็นเหตุกำรณ์ในกระบวนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ตำม
แนวทำงของอรุณ อกรำวอล อันได้แก่ กำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีเป็นธรรมกำรสร้ำงกลไกกำรติดตำม
ตรวจสอบ จำกกำรสอดส่องดูแลและกำรควบคุมควำมสงบเรียบร้อยโดยมีกำรก ำกับตนเองไปตำม
กฎเกณฑ์ท่ีวำงไว้ร่วมกัน และกำรมีบทลงโทษท่ีสำมำรถบังคับใช้ได้จริงซึ่งท ำให้เกิดตัวตนของผู้รู้คิด
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ด้วยแนวทำงกำรศึกษำเรื่องเล่ำ ด้ำนกำรจัดกำร ส่ิงแวดล้อมของชำวบ้ำนท่ีเป็น
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คณะกรรมกำรป่ำชุมชนบ้ำนตอนกลำง อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง จำกกำรสร้ำงบทสนทนำ เพื่อ
น ำมำวิเครำะห์ให้เห็นประเด็นหลักของเรื่องรำวต่ำง ๆ ผลกำรวิจัยพบว่ำ วิกฤติกำรณ์ของชุมชนได้
สร้ำงควำมเป็นผู้น ำด้ำนส่ิงแวดล้อมข้ึนมำ เช่นเดียวกับตัวตนของผู้พิทักษ์ป่ำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรสอดส่อง
ดูแลผืนป่ำ ขณะท่ีควำมเป็นนักส่ิงแวดล้อมของชำวบ้ำนเกิดขึ้นจำกกำรด ำรงชีพตำมวิถีชุมชน 

แก้วใจ สุวรรณเวช (2559: 2108 - 2112) ได้ท ำกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนภูมิศำสตร์ ส ำหรับนักศึกษำวิชำชีพครูสังคมศึกษำ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ 1) 
พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนภูมิศำสตร์ ส ำหรับนักศึกษำวิชำชีพครู
สังคมศึกษำ 2) ศึกษำประสิทธิผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอน
ภูมิศำสตร์ ส ำหรับนักศึกษำวิชำชีพครูสังคมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักศึกษำวิชำชีพครูสังคมศึกษำ
ช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำภูมิศำสตร์ประเทศไทยเชิงวิเครำะห์ จำนวน 40 คน ได้จำกวิธีกำรเลือก
แบบเจำะจง (Purposive Sampling) กำรดำเนินกำรวิจัยกำรวิจัย มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 กำร
วิ จัย  (Research: R1) กำรวิ เครำะห์ข้อมู ลพื้น ฐำน (Analysis: A) ขั้นตอนท่ี  2 กำรพัฒนำ 
(Development: D1) กำรออกแบบและพัฒนำ (Design and Development : D & D) ขั้นตอนท่ี 3 
ก ำร วิ จั ย  (Research: R2 )  ก ำ รน ำ ไ ป ใ ช้   ( Implementation: I) ขั้ น ตอน ท่ี  4  ก ำรพัฒนำ 
(Development: D2) กำรประเมินผล (Evaluation: E) เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่  แบบวิเครำะห์
เอกสำร แบบสัมภำษณ์ แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ แบบวิเครำะห์กำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ แบบประเมินด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภูมิศำสตร์ แบบประเมิน
ด้ำนกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์เป็นเครื่องมือท่ีใช้กำรศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ องค์ประกอบท่ี
ส ำคัญ ในกำรส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนภูมิศำสตร์ คือ องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไข ซึ่งมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 6 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ ขั้นท่ี 2 กำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริงหรือส่ือกำรสอนภูมิศำสตร์ ขั้นที่ 3 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติสืบค้นและกำรใช้เครื่องมือ
ทำงภูมิศำสตร์ ขั้นท่ี 4 กำรรวบรวมข้อมูลหรือกำรสำรวจทำงภูมิศำสตร์ ขั้นท่ี 5 นำเสนอควำมรู้และ
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ควำมรู้ภูมิศำสตร์ และ ขั้นท่ี 6 กำรประยุกต์ใช้และสร้ำงสรรค์ควำมรู้
ภูมิศำสตร์ โดยครูต้องเตรียมควำมพร้อมเนื้อหำและทักษะกำรใช้เครื่องมือภูมิศำสตร์ โดยใช้
กรณีศึกษำและส่ือกำรสอนภูมิศำสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิเครำะห์เช่ือมโยงข้อมูลพื้นท่ีท่ี
ท ำกำรศึกษำ นักศึกษำมีผลกำรเรียนรู้กลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรสอน
ภูมิศำสตร์ซึ่งวัดจำกกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ นักศึกษำสำมำรถกำหนดจุดประสงค์ได้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีมีเนื้อหำถูกต้อง
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ตำมสำระกำรเรียนรู้ และใช้เทคนิคกำรต้ังค ำถำม กำรแลกเปล่ียนเรียนในกลุ่ม กำรใช้เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์และส่ือกำรสอนได้อย่ำงหลำกหลำย 

ปวีณำ ทำระ (2560: 111 - 115) ได้ศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำในสำระภูมิศำสตร์ 
เพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ตำมทัศนะครูระดับมัธยมศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำสภำพ
ปัญหำและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ ตำมทัศนะครูระดับ
มัธยมศึกษำ และ 2) เปรียบเทียบสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรคิด
วิเครำะห์ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ สำขำท่ีจบกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอนและขนำดโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ครูสังคมศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28 
จำนวน 83 โรงเรียน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในกำรวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉล่ีย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ เพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์
ตำมทัศนะครูระดับมัธยมศึกษำ ในด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำพบว่ำ ครูสังคมศึกษำส่วนหนึ่งไม่สำมำรถ
วิเครำะห์หลักสูตร และเนื้อหำภูมิศำสตร์ได้ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์เพื่อให้เกิด
กำรคิดวิเครำะห์ ยังขำดครูท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ครูเน้นกำรบรรยำยจำกหนังสือเรียนเป็น
หลัก เวลำไม่เพียงพอส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย กำรจัดกิจกรรมกำรทัศน
ศึกษำนอกสถำนท่ีเพื่อให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์นั้นยุ่งยำก ใช้งบประมำณสูง และเสียงในกำรเดินทำง 
นอกจำกนี้ในด้ำนส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ยังไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอ ขำดครูท่ีมีควำมรู้และ
เช่ียวชำญในกำรน ำส่ือเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ (Geographic Information System) มำใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซึ่งครูสังคมศึกษำมีควำมต้องกำรองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย
จำกกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรผลิตส่ือภูมิศำสตร์ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศ (Geographic Information System) กำรอ่ำนและตีควำมรูปถ่ำยทำงอำกำศด้วย 
Google Map และกำรอ่ำนและตีควำมรูปถ่ำยทำงอำกำศด้วย Google Earth ด้ำนบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ซึ่งปัจจัยส ำคัญท่ีเอื้อต่อกำรเกิดกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ในสำระภูมิศำสตร์ คือ ควำมไม่พร้อม
และศักยภำพของนักเรียนเป็น และนักเรียนยังขำดสถำนท่ีในกำรแสดงผลงำน  ด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผล พบว่ำกำรวัดและประเมินผลกำรคิดวิเครำะห์ระดับชำติและกำรจัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียน
เนื้อหำไม่สอดคล้องกันมีปัญหำอยู่ในระดับใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลท่ีไม่หลำกหลำย เนื่องจำกกำร
วัดและประเมินผลในช้ันเรียนเป็นวัดเกี่ยวกับควำมรู้ควำมจ ำ ครูจึงควรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำร
หลำกหลำย เช่น กำรสังเกต กำรถำมตอบ 
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     4.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

Oigara, J. (2006) ได้ศึกษำวิธีกำรท่ีหลำกหลำยของประสบกำรณ์ท่ีมีต่อระดับของกำรรู้เรื่อง
ภูมิศำสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำปัจจัยและประสบกำรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์
ของนักศึกษำวิทยำลัยของสหรัฐอเมริกำ โดยใช้กำรทดสอบ กำรส ำรวจ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ใน
งำนวิจัยได้ก ำหนดแนวคิดและตรวจสอบควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ในสำมระดับ คือ 1) กำรรู้เรื่อง
ภูมิศำสตร์อยู่ในระดับต่ ำ หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับช่ือสถำนท่ีและต ำแหน่ง 2) กำรรู้เรื่อง
ภูมิศำสตร์อยู่ในระดับปำนกลำง  หมำยถึง ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงภูมิศำสตร์ และ 3) 
กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์อยู่ในระดับสูง หมำยถึง ควำมรู้ด้ำนภูมิศำสตร์ในเรื่องวิกฤตกำรณ์ท่ีส ำคัญ กลุ่ม
ตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรทดลอง คือ นักศึกษำระดับปริญญำตรี 165 คนจำก SUNY Binghamton ได้รับ
กำรทดสอบทำงภูมิศำสตร์ ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณวิเครำะห์ข้อมูล ค่ำสัมประสิทธิ์
เบต้ำมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยท่ีส่งผลมำกท่ีสุดของกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ คือกำรใช้ชีวิตใน
ต่ำงประเทศเพศและกำรเดินทำง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ เช่น เปล่ียน
รูปแบบกำรสอนเพื่อบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอนสังคมศึกษำ เช่น กำรใช้ Web based เป็นต้น 

Karen A. Thomas-Brown (2011) ไ ด้ศึกษำกำรสอนเพื่อกำรรู้ภูมิศำสตร์  ของชมรม 
Afterschool Geographic Club ของโรงเรียนในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำในระยะเวลำ 8 สัปดำห์ ของกำรเข้ำร่วมชมรมภูมิศำสตร์หลังเลิกเรียน นักเรียนได้ท ำกิจกรรม
ศึกษำชุมชน ท่ีอยู่ของนักเรียน และโรงเรียนผ่ำน Google Earth  Google Map นักเรียนได้ต้ังค ำถำม
พื้นฐำนเกี่ยวกับบ้ำน และชมชนท่ีตนอำศัยอยู่และได้พยำยำมในกำรศึกษำข้อมูลท่ีตนสนใจด้วยตนเอง
โดยกำรใช้เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ สร้ำงแผนท่ีและอธิบำยถึงลักษณะทำงภูมิศำสตร์ในถิ่นท่ีตนอำศัย
อยู่และส่ิงท่ีนักเรียนได้รับเพิ่มเติมคือนักเรียนได้ขจัดควำมเครียด ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ดีขึ้น นักเรียน
เกิดควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงกัน นักเรียน
สำมำรถบอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนเองกับระบบธรรมชำติได้ 

Sugiyanto, S. , Maryani E. , & and Ruhimat M. (2018) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ตำมรูปแบบกำรเรียนรู้สังคมศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหลักสูตรแกนกลำงได้ก ำหนดให้กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เป็นทักษะท่ีส ำคัญท่ีควร
เน้นในศตวรรษท่ี 21 เนื่องมำจำกกระแสยุคโลกำภิวัตน์และปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งได้ศึกษำแนวคิดทำงภูมิศำสตร์ในกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ในเรื่องควำมหมำย แนวคิด 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ซึ่งช่วยให้เข้ำใจปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในระดับโลก จึงมีควำมส ำคัญให้
นักเรียนแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบควำมเข้ำใจของครูเกี่ยวกับกำรรู้เรื่อง
ภูมิศำสตร์ในกำรสอนสังคมศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ได้ท ำกำรส ำรวจในสุรำ
กำร์ตำ พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 13 โรงเรียน และส ำรวจครูสังคมศึกษำในสุรำกำร์ตำ 
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ผลกำรวิจัยพบว่ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 92 ไม่เข้ำใจควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ และร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่ำ
พวกเขำไม่เข้ำใจทักษะในศตวรรษท่ี 21 ควำมถี่ในกำรใช้ส่ือแล็ปท็อปในกำรสอนร้อยละ 54%  และ
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจ ำกัด ฉะนั้นจึงมีควำมจ ำเป้นในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้รูปแบบ
กำรเรียนรู้ทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 Eyüp Artvinli. (2012) ได้ท ำกำรศึกษำรวมรวมทักษะทำงภูมิศำสตร์เข้ำกับกำรเรียนรู้
อย่ำงกระตือรือร้นภูมิศำสตร์:  กรณีของตุรกี โดยศึกษำกำรใช้กำรเรียนรู้ เชิงรุกและทักษะทำง
ภูมิศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้โรงเรียน ภำยใต้กรอบหลักสูตรภูมิศำสตร์เพื่อให้เข้ำถึงได้กำรศึกษำทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีดีขึ้นในโรงเรียน หลังจำกกำรปรับปรุงหลักสูตรภูมิศำสตร์ของโรงเรียนมัธยมในตุรกีในปี 
2005 เกิดมุมมองใหม่ของกำรเรียนรู้และกำรสอนภูมิศำสตร์ในโรงเรียนมัธยม คือกำรให้ควำมรู้แก่
นักเรียนใน 8 ทักษะทำงภูมิศำสตร์ คือ ทักษะกำรท ำแผนท่ี ทักษะกำรสังเกต ทักษะกำรท ำงำน
ภำคสนำม ทักษะกำรสอบถำมทำงภูมิศำสตร์ ทักษะกำรเตรียมและอธิบำยตำรำงกรำฟิกและ
ไดอะแกรม ; ทักษะกำรล ำดับเหตุกำรณ์ ทักษะกำรใช้หลักฐำน  ทักษะกำรรับรู้ เกี่ยวกับกำร
เปล่ียนแปลงและควำมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทักษะท่ีสำมำรถสร้ำงเกณฑ์ทำงภูมิศำสตร์ท่ีมีประสิทธิภำพ 
นักเรียนได้พัฒนำตนเองผ่ำนประสบกำรณ์ ผลกำรศึกษำพบว่ำหลักสูตรภูมิศำสตร์ประเทศตุรกีมี
โครงสร้ำงของทักษะท่ีดี แต่ทักษะทำงภูมิศำสตร์ไม่ได้เช่ือมโยงกับกำรเรียนรู้ท่ีใช้งำนอยู่วิธีกำรภำยใน
เนื้อหำของหลักสูตร 

Misheck, M., Ezra, P., & and Mandoga, E. (2013). ได้ศึกษำกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ควำมรู้
เกี่ยวกับโลก ผ่ำนกำรเรียนทำงไกลของนักเรียนในซิมบับเว เพื่อท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในโลกท่ีมีกำร
แข่งขันระดับโลกจ ำเป็นต้องได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรทดลอง คือ นักเรียน 
103 คน จำกหลักสูตรประกำศนียบัตรวิทยำศำสตร์กำรศึกษำท่ี Bindura University of Science 
Education (BUSE) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรประเมินกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์และสถำนกำรณ์
โลก และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีอำจมีผลต่อกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ของนักเรียน จะใช้กำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติ คือ Microsoft Excel และ SPSS 17.0 ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนมีคะแนน
กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์เฉล่ีย 82 เปอร์เซ็นต์ นอกจจำกนี้พบว่ำปัจจัยท่ีมีอผลต่อคะแนน ได้แก่ เพศ 
ควำมถ่ีของกำรเข้ำถึงส่ือข่ำว และประเภทของกำรเข้ำถึงข่ำว  
 GALANI, L. (2016) ได้ศึกษำกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ในฐำนะของอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
โดยกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ โดยศึกษำหลักสูตรภูมิศำสตร์ของโรงเรียนเพื่อให้กำรรู้เรืองภูมิศำสตร์เป็น
หัวใจส ำคัญของโรงเรียนสมัยใหม่ท่ีน ำเสนอควำมสำมำรถในกำรเอำชนะวิกฤติในปัจจุบัน ลดลงควำม
เกลียดกลัวชำวต่ำงชำติและชนชำติ แต่ให้กำรสนับสนุนประชำธิปไตยสิทธิมนุษยชน ให้เกียรติเพื่อ
มนุษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีกำรอยู่ร่วมกันของคนท่ีมีต้นก ำเนิดต่ำงกันต่ำงกัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ
กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ เป็นทักษะท่ีส ำคัญท่ีสุดส ำหรับประชำชนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อท ำควำมเข้ำใจ
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เกี่ยวกับตนเองตัวตนของผู้อื่น สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงกลมกลืน สร้ำงอัตลักษณ์ของกลุ่ม สร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมในแต่ละพื้นท่ี วัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงช้ำ ๆ กำรสังเกตโลก
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในกำรน ำแนวทำงปฏิบัติทำงสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำควำมคิดเชิงวิเครำะห์
ในกำรยอมรับควำมแตกต่ำงและในกำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมผ่ำนกำรรู้เรื่อง
ภูมิศำสตร์ 

W S Utami, I M Zain, & and Sumarmi. (2018)ได้ศึกษำ กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์สำมำรถ
พัฒนำทักษะทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยได้หรือไม่  ซึ่งเป็นงำนวิจัยเพื่อ
ศึกษำและแก้ปัญหำทักษะทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำในสุรำบำยำ ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์สำมำรถพัฒนำทักษะทำงภูมิศำสตร์ได้ ทักษะนี้มี
ควำมเกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
วิเครำะห์ตีควำม และกำรสังเครำะห์ข้อมูล ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรใช้คอมพิวเตอร์ สำมำรถ
ตีควำม และทักษะท่ีจะน ำไปสู่กำรสอบสวนทำงภูมิศำสตร์ คือ 1) กำรถำมค ำถำมทำงภูมิศำสตร์
เกี่ยวกับกำรแจกแจงและกำรกระจำยเชิงพื้นท่ี 2) หำข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 3) จัดระเบียบข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ 4) วิเครำะห์ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ และ 5) ตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์  

จำกกำรศึกษำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์สำมำรถสรุปได้ว่ำ                   
ในกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนในด้ำนผลกำรเรียนรู้ทำงกำรเรียนส่วนใหญ่             
จะใช้เนื้อหำในสำระภูมิศำสตร์ โดยใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีกระทรวงก ำหนด ซึ่งผลกำรวิจัยกำรใช้รูปแบบหรือวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้สำมำรถพัฒนำได้ตำมวัตถุประสงค์  มีผลกำรเรียนรู้ ท่ีสูงขึ้น นักเรียนได้พัฒนำ
ควำมสำมำรถ ทักษะพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้  และนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตได้จำกกำรฝึกฝนกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นขั้นตอน สำมำรถสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
วิเครำะห์ เช่ือมโยงและแยกแยะข้อมูลได้ จำกกำรศึกษำวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ผู้วิจัยได้น ำ
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และน ำประเด็นปัญหำวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและมำใช้ในกำรพัฒนำงำนวิจัย ตลอดจนน ำแนวทำงและข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์มำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
เพื่อพัฒนำงำนวิจัย เรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้            
ร่วมคิด  แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรวิจัย ดังนี้ 
หลักสูตรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม พุทธศักรำช 2561 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ และ
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสำระภูมิศำสตร์ ซึ่งในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรสังเครำะห์รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  จึงได้ขั้นตอนของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ 5 ขั้นตอน คือ 1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล 3) 
กำรจัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำมมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียน  
ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดกระบวนในกำรท ำงำน 
คิดเป็น แก้ปัญหำเป็น เปิดโอกำสให้นักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็น รู้จักกำรวำงแผนกำรท ำงำน และ
น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
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บทที่ 3  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้  และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  เรื่อง เรียนรู้   ร่วมคิด                             

แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ครั้งนี้ เป็นวิ จัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 2) เพื่อ
ศึกษำพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ และ  3) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรทดลองตำมแบบแผน
แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรำยละเอียด
และขั้นตอนตำมล ำดับข้ันตอนกำรวิจัย ดังนี้  

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
2. ตัวแปรท่ีศึกษำ 
3. เนื้อหำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
4. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
5. แบบแผนกำรวิจัย 
6. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
7. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
8. กำรด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

โดยแต่ละขั้นตอนมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัย 
 1.1 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนกุนนที-              
รุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 5 ห้องเรียน มีจ ำนวน 128 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 โรงเรียนกุนนที-              
รุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ ำนวน 30 คน ซึ่งได้มำด้วยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Sample Random 
Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำกโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรที่ศึกษำ 
ส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ 
2.1 ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
2.2 ตัวแปรตำม คือ 

2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  
2.2.2 ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  
2.2.3 ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

เนื้อหำทีใ่ช้ในกำรท ำกำรวิจัย 
 เนื้อหำท่ีใช้ในกำรวิจัยได้ครั้งนี้ได้จำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                  
รำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน รหัสวิชำ ส 32102 สำระท่ี 5 ภูมิศำสตร์ หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี 4                     
เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 สำระภูมิศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวม 12 คำบเรียน มีรำยละเอียดดังนี้ 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 
                  1. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร   
                  2. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  
                  3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก 

ระยะเวลำใช้ในกำรท ำกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรทดลองในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้เวลำในกำร
ทดลอง จ ำนวน 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
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แบบแผนที่ใชใ้นกำรวิจัย 
1. กำรวิจัยครั้งนี้ใช้แบบกำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด ำเนินตำมแบบ

แผนกำรวิจัยแบบ ใช้ t - test for dependent samples มีกำรทดสอบก่อนและหลังกำรทดลอง 
(The One Group Pretest- Posttest Design) (มำเรียม นิลพันธุ์, 2558: 144) มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตำรำงที่ 11 แบบแผนในกำรวิจัย The One Group Pretest- Posttest Design 
 
 
 

โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนกำรทดลอง 
T1  แทน  กำรทดสอบก่อนท่ีจะท ำกำรทดลอง 
X  แทน  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
T2  แทน  กำรทดสอบหลังจำกท่ีท ำกำรทดลอง 

 2. กำรวิจัยแบบกลุ่มเด่ียว (One Group Pretest-Posttest Design) มีกำรทดลองเพื่อศึกษำ
พัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ และวิเครำะห์ควำมแปรปรวนเมื่อมีกำรวัดซ้ ำ (One Shot 
Repeated Measures Design) (ศจีมำจ ณ วิเชียร, 2555: 40) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 12 แบบแผนในกำรวิจัย One Shot Repeated Measures Design 

 

โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนกำรทดลอง 
X  แทน  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
O  แทน  กำรศึกษำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 
O1  แทน  กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ครั้งท่ี 1 
O2  แทน  กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ครั้งท่ี 2 
O3  แทน  กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ครั้งท่ี 3 

  

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

X O1 X O2 X O3 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1) แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ หน่วยที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วม-
คิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 3 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง  
 2) แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 1 ฉบับ 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 
 3) แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม                   
โดยศึกษำพัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในคำบเรียนท่ี 4 , 8                
และ 12 เป็นแบบประเมินผลงำนของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์กำรวัดแบบรูบริค (Rubric) 
 4) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม โดยใช้มำตรำส่วนมำตรฐำน
ส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ จ ำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ และ 3) ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
     1. แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด                     
แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม   

แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนกำรสอน  1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ ผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียนฝึกกำร
สร้ำงค ำถำมจำกสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทำงส่ิงแวดล้อมนักเรียน จะต้ังค ำถำมท่ีเกิดกำรสังเกต จำก
ปัญหำหรือข้อสงสัยต่ำง ๆ ด้วยตนเอง  2) กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ นักเรียนรวบรวมข้อมูล                   
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำมท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์ทำงส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำรสืบค้นหำควำมรู้
หลำยรูปแบบจำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ กำรสืบค้นจำกหนังสือ กำรสัมภำษณ์ผู้รู้ และกำรสืบค้นจำก 
Internet เป็นต้น 3) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ นักเรียนน ำข้อมูล  ท่ีนักเรียนรวบรวม มำ
จัดกำรข้อมูลเพื่อตอบค ำถำมในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ เช่น ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม อันเกิดจำกฝีมือมนุษย์ และเกิดจำกธรรมชำติ และน ำข้อมูลท่ีจัดกำรมำออกแบบช้ินงำน
เพื่อน ำเสนอควำมรู้ 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ นักเรียนน ำเสนอควำมรู้ท่ีนักเรียนได้ค้นคว้ำ
เพื่อตอบค ำถำมจำกควำมสนใจของนักเรียนโดยวิธีกำรน ำเสนอท่ีหลำกหลำย ให้เพื่อนนักเรียนรวมกัน
วิเครำะห์ควำมรู้ท่ีได้ เช่น แต่ละกลุ่มมีประเด็นท่ีสนใจต่ำงกัน แต่ก็สำมำรถวิเครำะห์ เช่ือมโยงได้ว่ำ 
ปัญหำจำกวิกฤตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมทุกปัญหำล้วนส่งผลต่อปัญหำสุขภำพของมนุษย์ท้ังส้ิน และ 5) กำร
สรุปเพื่อตอบค ำถำม และประเมินผล นักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลงำน  และร่วมกันกำรสรุปเพื่อตอบ-
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ค ำถำมปัญหำวิกฤตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนได้ต้ังเอำไว้ ใช้เวลำสอน 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3  
ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 12 คำบเรียน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภำพของแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ 
ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ 1) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 2) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย                          
และ 3) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก ซึ่งใช้เวลำสอน เรื่องละ                 
4 ช่ัวโมง ถือว่ำครบตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 5 ขั้นตอนกำรสอน ใช้เวลำสอน 4 สัปดำห์                  
รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง ซึ่งแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ มีขั้นตอนกำร
สร้ำง ดังนี้ 

7.1.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัดใน
เนื้อหำจำก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอน
ปลำย 

7.1.2 ศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ จำกหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (2561: 5)      
ศึกษำควำมหมำย องค์ประกอบของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เพื่อน ำมำสังเครำะห์องค์ประกอบ 
แล้วน ำมำพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  

7.1.3 ศึกษำเนื้อหำสำระภูมิศำสตร์ วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ปัจจุบันในกรุงเทพมหำนคร ในประเทศไทย และในระดับโลก ท่ีจะน ำมำใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ในหน่วยที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  

7.1.4. สร้ำงแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม                            
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ จ ำนวน 3 แผน 12 คำบเรียน  โดยแผนหน่วย
กำรจัดกำรเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 2) ตัวช้ีวัด 3) สมรรถนะ            
4) สำระส ำคัญ 5) จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 6)  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) สำระกำรเรียนรู้               
8) กิ จกรรมกำร เรี ยน รู้  9) ส่ื อกำร เรี ยนรู้ หรื อแห ล่งก ำร เรี ยนรู้  10) ภำระงำน / ช้ิน ง ำน                            
และ 11) กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
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ตำรำงที่ 13 รำยละเอียดของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต 
ส่ิงแวดล้อม กับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

1. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 
กรุงเทพมหำนคร 

 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ                       
และสิ่งแวดล้อม       
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรำกฏ-
กำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม  
- ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
- ควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
ปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
- ภยัพิบัติทำงธรรมชำติและภัย
พิบัติท่ีมนุษย์เกี่ยวข้อง 

1. กำรต้ังค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ นักเรียนจะต้ัง
ค ำถำมท่ีเกิดกำรสังเกต  
จำกปัญหำหรือข้อสงสัย
ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง 

1 

2. ควำมสัมพันธ์ทำงกำยภำพกับ
กำรเกิดปรำกฎกำรทำงธรรมชำติ
ในกรุงเทพมหำนคร 
 2.1 ลักษณะภูมิประเทศและกำร
ใช้ประโยชน์จำกพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหำนคร (ภูมิประภูมิ
ประเทศ ควำมสูงต่ ำของพื้นท่ี ปำก
แม่น้ ำ กำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดิน) 
2.2. สถำนกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมทำงธรณี
ภำค อุทกภำค บรรยำกำศภำค 
และชีวภำคในกรุงเทพมหำนคร 

2. กำรค้นคว้ำและ
รวบรวมข้อมูล      
นักเรียนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
ท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำร
สืบค้นท่ีหลำกหลำย  

1 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)  

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

1. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 
กรุงเทพมหำนคร 

(ต่อ) 

3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 
ศึกษำ 1) สำเหตุ 
        2) ผลกระทบ                  
        3) ควำมสัมพันธ์ของ
ปรำกฏกำรณ์ 
       4) แนวทำงกำร (สงวน 
คุ้มครองรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร) 
- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 
อันเกิดจำกธรรมชำติและจำกกำร
กระท ำของมนุษย์ในด้ำนธรณีภำค 
อุทกภำค บรรยำกำศภำค  
และชีวภำค ในประเด็นท่ีนักเรียน
สนใจเลือกศึกษำ 

2. กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 
นักเรียนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
ท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำร
สืบค้นท่ีหลำกหลำย  
3. กำรจัดกำรข้อมูล     
นักเรียนน ำข้อมูล มำ
จัดกำรข้อมูลเพื่อตอบ
ค ำถำมในประเด็นท่ี
นักเรียนสนใจ และสร้ำง
ช้ินงำน 

1 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)  

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

1. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 
กรุงเทพมหำนคร 

(ต่อ) 

- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 
อันเกิดจำกธรรมชำติและจำกกำร
กระท ำของมนุษย์ในด้ำนธรณีภำค 
อุทกภำค บรรยำกำศภำค  
และชีวภำค ในประเด็นท่ีนักเรียน
สนใจเลือกศึกษำ 

4. กำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอควำมรู้ นักเรียน
น ำเสนอควำมรู้ท่ีนักเรียน
ได้ค้นคว้ำเพื่อตอบค ำถำม
จำกควำมสนใจ 
5. กำรสรุปเพื่อตอบ
ค ำถำม   นักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลงำนกำร 
แก้ปัญหำ และรวมกันกำร
สรุปเพื่อตอบค ำถำม
ปัญหำวิกฤตกำรณ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนได้
ต้ังเอำไว้ 

1 

รวม 4 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 

ประเทศไทย 
 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
- ลักษณะทำงกำยภำพของประเทศ
ไทยในแต่ละภูมิภำค (ลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอำกำศ) 
- ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละภูมิภำค 

1. กำรต้ังค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ นักเรียนจะต้ัง
ค ำถำมท่ีเกิดกำรสังเกต  
จำกปัญหำหรือข้อสงสัย
ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง 

1 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)  

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 

ประเทศไทย 
(ต่อ) 

 

2. ควำมสัมพันธ์ทำงกำยภำพกับ
กำรเกิดปรำกฎกำรทำงธรรมชำติ
ในประเทศไทย 
 - สถำนกำรณ์ของทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในด้ำน
ธรณีภำค อุทกภำค บรรยำกำศภำค 
และชีวภำค ในประเทศไทย 

2. กำรค้นคว้ำและ
รวบรวมข้อมูล      
นักเรียนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
ท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำร
สืบค้นท่ีหลำกหลำย  

1 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ                   
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
ศึกษำ 1) สำเหตุ 
       2) ผลกระทบ                   
      3) ควำมสัมพันธ์ของ
ปรำกฏกำรณ์                         
      4) แนวทำงกำร (สงวน 
คุ้มครอง รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย) 
- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย อัน
เกิดจำกธรรมชำติและจำกกำร
กระท ำของมนุษย์ในประเด็นท่ี
นักเรียนสนใจเลือกศึกษำ 

2. กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 
นักเรียนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
ท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำร
สืบค้นท่ีหลำกหลำย  
3. กำรจัดกำรข้อมูล     
นักเรียนน ำข้อมูล มำ
จัดกำรข้อมูลเพื่อตอบ
ค ำถำมในประเด็นท่ี
นักเรียนสนใจ และสร้ำง
ช้ินงำน 

1 

 

 

 

 



  105 

ตำรำงที่ 13 (ต่อ)  

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

2. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน 

ประเทศไทย 
(ต่อ) 

 

- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย อัน
เกิดจำกธรรมชำติและจำกกำร
กระท ำของมนุษย์ในด้ำนธรณีภำค 
อุทกภำค บรรยำกำศภำค  
และชีวภำค ในประเด็นท่ีนักเรียน
สนใจเลือกศึกษำ 

4. กำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอควำมรู้ นักเรียน
น ำเสนอควำมรู้ท่ีนักเรียน
ได้ค้นคว้ำเพื่อตอบค ำถำม
จำกควำมสนใจ 
5. กำรสรุปเพื่อตอบ
ค ำถำม   นักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลงำนกำร 
แก้ปัญหำ และรวมกันกำร
สรุปเพื่อตอบค ำถำม
ปัญหำวิกฤตกำรณ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนได้
ต้ังเอำไว้ 

1 

รวม 4 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึ้นในโลก 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 
- ลักษณะทำงกำยภำพของโลกใน
แต่ละภูมิภำค (ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอำกำศ) 
- ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละภูมิภำค 

1. กำรต้ังค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ นักเรียนจะต้ัง
ค ำถำมท่ีเกิดกำรสังเกต  
จำกปัญหำหรือข้อสงสัย
ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง 

1 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)  

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึ้นในโลก 
(ต่อ) 

2. ควำมสัมพันธ์ทำงกำยภำพกับ
กำรเกิดปรำกฎกำรทำงธรรมชำติ 
 - สถำนกำรณ์ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ในด้ำนธรณีภำค อุทกภำค 
บรรยำกำศภำค และชีวภำค ท่ี
เกิดขึ้นในโลก 

2. กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 
นักเรียนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
ท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำร
สืบค้นท่ีหลำกหลำย  

 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ                   
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 
ศึกษำ 1) สำเหตุ 
        2) ผลกระทบ 
        3) ควำมสัมพันธ์ของ
ปรำกฏกำรณ์,                          
      4) แนวทำงกำร (สงวน 
คุ้มครอง รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก) 
- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในโลกอันเกิดจำก
ธรรมชำติและจำกกำรกระท ำของ
มนุษย ์ในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ
เลือกศึกษำ 

2. กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 
นักเรียนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
ท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ส่ิงแวดล้อม โดยวิธีกำร
สืบค้นท่ีหลำกหลำย  
3. กำรจัดกำรข้อมูล     
นักเรียนน ำข้อมูล มำ
จัดกำรข้อมูลเพื่อตอบ
ค ำถำมในประเด็นท่ี
นักเรียนสนใจ และสร้ำง
ช้ินงำน 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)  

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เร่ือง 

สำระกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำร 
ทำงภูมิศำสตร์ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

3. วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึ้นในโลก 
(ต่อ) 

- สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในโลกอันเกิดจำก
ธรรมชำติและจำกกำรกระท ำของ
มนุษย ์ในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ
เลือกศึกษำ 

4. กำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอควำมรู้ นักเรียน
น ำเสนอควำมรู้ท่ีนักเรียน
ได้ค้นคว้ำเพื่อตอบค ำถำม
จำกควำมสนใจ 
5. กำรสรุปเพื่อตอบ
ค ำถำม   นักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลงำนกำร 
แก้ปัญหำ และรวมกันกำร
สรุปเพื่อตอบค ำถำม
ปัญหำวิกฤตกำรณ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนได้
ต้ังเอำไว้ 

1 

รวม 4 

รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง 
 

7.1.5 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม                 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ไปให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ตรวจ
พิจำรณำควำมสอดคล้องของจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เนื้อหำสำระ และควำมเหมำะสม 
ของกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ตรวจสอบและเสนอแนะ และได้ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ดังนี้ ควรปรับปรุงสำระส ำคัญของหน่วยกำรเรียนรู้ให้กระชับ ชัดเจน                     
และครอบคลุมเนื้อหำส ำคัญ และสะท้อนถึงมโนทัศน์ของวิกฤตกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ                
และส่ิงแวดล้อม ในส่วนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้สอดคล้องและครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ และในกำร
ค ำถำมท่ีเปิดกว้ำงน ำไปสู่กำรอภิปรำยสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่ือมโยงสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียน ท ำให้เกิดข้อสงสัย
และน ำไปสู่กำรตั้งค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียน 
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7.1.6 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ท่ีปรับปรุง              
แล้วให้ผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนภูมิศำสตร์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำน
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content 
Validity) ตรงตำมประเด็นกำรประเมินดังนี้  

1) แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน เหมำะสม และมีรำยละเอียดท่ี 
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

2) กำรเขียนสำระส ำคัญในแผน กระชับ ครอบคลุมข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำรโดยท่ัวไป  
3) จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจน ถูกต้องครอบคลุมเนื้อหำสำระ 
4) เนื้อหำ / กิจกรรมกำรสอนเหมำะสมกับจ ำนวนเวลำท่ีก ำหนด 
5) เนื้อหำสำระในแผนถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
6) ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ท่ีน ำมำใช้เป็นส่ือในกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสม 
7) กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกับวัยของนักเรียนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 
8) กิจกรรมกำรสอนตำมแผนส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ให้แก่นักเรียน 
9) มีกำรวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้เพื่อหำค่ำดัชนีควำม

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำ ดังนี้ 
+1  หมำยถึง  แน่ใจว่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสม 
  0  หมำยถึง  ไม่แน่ใจว่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสม 
- 1  หมำยถึง  แม่แน่ใจว่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไม่มีควำมเหมำะสม 

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ท้ัง 3 แผน มีค่ำเท่ำกับ 1.00 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
(รำยละเอียดอยู่ในตำรำงท่ี 25, 26, 27 หน้ำ 170 - 172) 

7.1.7 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท่ีผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 
คน ได้ตรวจสอบมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชำญสำมำรถ
สรุปได้ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ ควรปรับปรุงจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง มีควำมครอบคลุม
สำระกำรเรียนรู้  และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  ควรเพิ่มสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพำะในกรุงเทพมหำนคร ข้อค ำถำม
ควรเป็นท่ีเปิดกว้ำงให้นักเรียนได้อภิปรำย  นักเรียนควรได้ศึกษำพื้นท่ีจริง ในกำรศึกษำวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร โดยเฉพำะกำรให้นักเรียนมีหลักกำรเลือกใช้
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ส่ือ รู้เท่ำทันส่ือ สำมำรถเลือกใช้อย่ำงเหมำะสม รวมท้ังให้นักเรียนเห็นถึงควำมส ำคัญ และกำรมีส่วน
ร่วมของตนเองในกำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  

7.1.8 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4 โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม กรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 30 คน ท่ีเรียนรำยวิชำภูมิศำสตร์ และก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อปรับปรุงน ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ พบว่ำ นักเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติตำมกิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ของแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ ในขั้นท่ี 1 กำรต้ังค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ นักเรียนเกิดควำมสงสัย และสำมำรถต้ังค ำถำมจำกควำมสงสัยของตนเองได้ แต่ยังไม่
สำมำรถต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจน ผู้วิจัยจึงใช้ข้อค ำถำมให้นักเรียนเกิดควำมสงสัยใน
ปรำกฎกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นต่ำงกันในแต่ละพื้นท่ี นักเรียนจึงเริ่มต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ได้ และพัฒนำดีขึ้น
ในหัวเรื่องท่ี 2 และ 3 ตำมล ำดับ ในขั้นท่ี 2 กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
สะดวก รวดเร็ว แต่ในส่วนของข้อมูลท่ีนักเรียนได้รวบรวบจำกอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มำจำกแหล่ง
อ้ำงอิงท่ีขำดควำมน่ำเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงได้แนะน ำวิธีกำรในกำรสืบค้นข้อมูลจำกประเภทของโดเมนท่ี
น่ำเช่ือถือ เช่น .ac และ .go และแนะน ำให้นักเรียนสืบค้นค ำอธิบำยค ำศัพท์ทำงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียน
ไม่เข้ำใจจำกแหล่งอ้ำงอิงต่ำง ๆ เช่น พจนำนุกรม สำรำนุกรม เป็นต้น และกำรค้นคว้ำหำค ำตอบของ
นักเรียนพัฒนำดีขึ้นในหัวเรื่องท่ี 2 และ 3 ตำมล ำดับ ในขั้นท่ี 3 กำรจัดกำรข้อมูล กำรจัดกำรข้อมูล 
นักเรียนสำมำรถจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ท้ังในหัวเรื่องท่ี 1, 2 และ 3 ในขั้นที่ 4 กำรวิเครำะห์
และน ำเสนอควำมรู้ นักเรียนสำมำรถออกมำน ำเสนอ และเขียนค ำตอบลงไปในใบงำนได้ แต่ในหัว
เรื่องท่ี 1 นักเรียนยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมได้ครอบคลุม กำรศึกษำข้อมูลประกอบประเด็นปัญหำเพื่อ
ตอบค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ยังไม่ครอบคลุมเท่ำท่ีควร แต่มีพัฒนำกำรดีข้ึนใน หัวเรื่องท่ี 2 ซึ่งผู้วิจับต้อง
ให้ค ำแนะน ำ และสนับสนุนให้นักเรียนอภิปรำยร่วมกันภำยในห้อง และภำยในกลุ่ม และในหัวเรื่องท่ี 
3 นักเรียนโดยส่วนใหญ่สำมำรถกำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ได้ดี สมำชิกภำยในกลุ่มได้ถกปัญหำ
และแสดงควำมคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุป เพื่อตอบค ำถำมจำกค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ใน 
ขั้นท่ี 5 ซึ่งนักเรียนสำมำรถสรุปค ำตอบได้ดี และดีท่ีสุดในหัวเรื่องสุด ท้ำย ผู้วิจัยจึงน ำข้อค้นพบ
ดังกล่ำวมำ ปรับปรุงแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพต่อกำรน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 

7.1.9 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม                       
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยโดยทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย มีรำยละเอียดดังแผนภำพท่ี 3 
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แผนภำพที่ 3 สรุปข้ันตอนกำรสร้ำงแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  

ขั้นที่ 9 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำง 

ขั้นที่ 8 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

ขั้นที่ 6 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ น ำเสนอต่อผู้เช่ียวชำญ 3 คน เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ หำค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง 

ขั้นที่ 5 น ำแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงขึ้นเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบ 
และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 4 สร้ำงแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ จำกเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน 3 
แผน 
 

ขั้นที่ 3 ศึกษำเนื้อหำสำระภูมิศำสตร์ วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ปัจจุบัน ท่ีจะน ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้ จำกเอกสำร และแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษำหลักกำร วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง 
ภูมิศำสตร์ จำกเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตร 
สถำนศึกษำ โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม  เพื่อวิเครำะห์ในส่วนของหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรวัดและประเมินผล 
 

ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแก้ไขแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญสร้ำงเป็นแผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
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กำรพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยนี้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 

เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 2) แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ และ 3) 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ โดยข้ันตอนของกำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือมีรำยละเอียดดังนี้ 
     2. แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม 

แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 1 ฉบับ ซึ่ง
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest – Posttest)  โดยก ำหนดกำรให้
คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน จ ำนวน 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหำในหน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี  4 เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย                       
1) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุง เทพมหำนคร  2) วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย และ 3) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก โดยมีข้ันตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

7.2.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม เพื่อวิเครำะห์ในส่วนของกำร
วัดผล และประเมินผล และสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 

7.2.2 วิเครำะห์หลักสูตรตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรเรียนรู้              
ท่ีคำดหวัง และสร้ำงตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ โดยวัดทักษะด้ำนพุทธิพิสัย 6 ด้ำน ของ Bloom                 
(1996 : 48-50) คือ ด้ำนควำมรู้/ควำมจ ำ ด้ำนควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำไปใช้ ด้ำนกำรวิเครำะห์ ด้ำน
กำรประเมินค่ำ และด้ำนกำรสร้ำงสรรค์   

7.2.3 ศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือและกำร
ประเมินผล 

7.2.4 สร้ำงตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำร
เรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ ำนวน 60 ข้อ โดยต้องกำรใช้จริง 30 ข้อ  ซึ่งเนื้อหำประกอบด้วย 1) วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร  2) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย และ 3) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก  
แนวทำงกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตกำรณ์ทำงธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ให้ครอบคลุมเนื้อหำตำม 
และทักษะด้ำนพุทธิพิสัย 6 ด้ำน ของ Bloom (1956 : 48-50) ด้ำนควำมรู้/ควำมจ ำ ด้ำนควำมเข้ำใจ               
ด้ำนกำรน ำไปใช้ ด้ำนกำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรประเมินค่ำ และด้ำนกำรสร้ำงสรรค์  ท้ังนี้ผู้วิจัยออก
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ข้อสอบจ ำนวน 60 ข้อ แล้วจึงคัดเลือกข้อสอบท่ีได้ค่ำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดให้คงเหลือ จ ำนวน 30 ข้อ 
ดังตำรำงท่ี 14 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 14 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดประสงค์กำรเรียนรู้กับระดับพุทธิพิสัยของข้อสอบ
วัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  

มำตรฐำนกำรเรียนนรู้ 
ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่ต้องกำรวัด 

รว
ม 

ล ำ
ดับ

คว
ำม

ส ำ
คัญ
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ำม
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จ ำ
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ำม

เข
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จ 

กำ
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 ำไ
ปใ

ช ้
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์ 

กำ
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เมิ
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่ำ 

กำ
รส

ร้ำ
งส

รร
ค์ 

มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ
ท่ีก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ 

วิถีกำรด ำเนินชีวิต          
มีจิตอำสำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรทรัพยำกร 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำร

พัฒนำท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/1 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/2 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/4 

1. นักเรียนอธิบำย
สถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกร-ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำง
มีเหตุผล 

1 1 1 2 1 - 6 1 

2. นักเรียนวิเครำะห์
สำเหตุ ปัจจัย และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรเปล่ียนแปลงทำง
กำยภำพของโลกท่ีมีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตอันเนื่องมำ จำก
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมี
เหตุผลและสำมำรถ
เช่ือมโยงข้อมูลได้อย่ำง
เป็นระบบ 

1 1 1 2 1 - 6 1 
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ตำรำงที่ 14 (ต่อ)  

มำตรฐำนกำรเรียนนรู้ 
ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่ต้องกำรวัด 
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ม 

ล ำ
ดับ

คว
ำม

ส ำ
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มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ
ท่ีก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ 

วิถีกำรด ำเนินชีวิต          
มีจิตอำสำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรทรัพยำกร 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำร

พัฒนำท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/1 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/2 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/4 

3. นักเรียนวิเครำะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ
และกำรเปล่ียนแปลง
ทำงธรรมชำติท่ีส่งผล
กระทบส่ิงแวดล้อมและ
กำรด ำเนินชีวิตของ
มนุษย ์

1 1 1 2 1 - 6 1 

4. นักเรียนเลือกใช้
แหล่งข้อมูลและ
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
ในกำรพัฒนำ และ
ป้องกันแก้ไขวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำง
เหมำะสม 

1 1 2 1 1 - 6 1 
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ตำรำงที่ 14 (ต่อ)  

มำตรฐำนกำรเรียนนรู้ 
ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่ต้องกำรวัด 
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มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ
ท่ีก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ 

วิถีกำรด ำเนินชีวิต          
มีจิตอำสำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรทรัพยำกร 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำร

พัฒนำท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/1 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/2 
ตัวชี้วัดท่ี ส5.2 ม.4-6/4 

5. นักเรียนสำมำรถ
เสนอแนวทำงในกำร
แก้ไข ป้องกันรักษำ และ
พัฒนำไปสู่ทำงออกของ
ปัญหำวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำง
เหมำะสม 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

รวม 5 5 7 8 5  30  

7.2.5 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ท่ีสร้ำงขึ้น
ไปให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ตรวจพิจำรณำควำมถูกต้อง ควำมสอดคล้องกับทักษะด้ำนพุทธิ
พิสัย 6 ด้ำน ของบลูมและคณะ (Bloom, Englehart, Furst, Hill.1956) ท่ีปรับปรุงใหม่ โดยแอน
เดอร์สันและคำร์ทวอล (Anderson & Krathwohl, 2001: 212-218) ได้แก่ ด้ำนควำมรู้/ควำมจ ำ 
ด้ำนควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำไปใช้ ด้ำนกำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรประเมินค่ำ และด้ำนกำรสร้ำงสรรค์    
ให้ถูกต้องตรงกับข้อค ำถำม และน ำมำปรับปรุงตำมข้อเสนอของอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ซึ่ง
ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์สำมำรถสรุปได้ตำมประเด็นดังต่อไปนี้  ควรปรับข้อ
ค ำถำมแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ และพฤติกรรมด้ำนพุทธิ
พิสัย 6 ด้ำน ควรปรับข้อค ำถำมและตัวเลือกในแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ให้ใช้ภำษำกระชับ 
ชัดเจน และเข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น  
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ควรปรับเนื้อหำท่ีใช้ทดสอบในแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุม ประเด็น วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร  วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย และวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก เฉล่ีย
ข้อค ำถำมในแต่ละประเด็นให้เหมำะสม ให้ควำมส ำคัญกับทุกประเด็นเสมอกัน และควรเพิ่มข้อค ำถำม
ท่ีใช้ภำพและแผนท่ีในแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เพื่อศึกษำควำมเข้ำใจของนักเรียนในกำรเช่ือมโยง
ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ ท่ีต้ัง ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของพื้นท่ี ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรของ
มนุษย์ และสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงไร 

7.2.6 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อมท่ีปรับปรุง
แล้วให้ผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนภูมิศำสตร์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำน
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content 
Validity) และคุณลักษณะท่ีต้องกำรวัด ด้ำนพุทธิพิสัย 6 ด้ำน ซึ่งค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำง
ค ำถำมกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชำญ
พิจำรณำ ดังนี้ 

+1  หมำยถึง  แน่ใจว่ำข้อค ำถำมของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  0  หมำยถึง  ไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

- 1  หมำยถึง  แน่ใจว่ำข้อค ำถำมของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
ไม่มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่ำดัชนีควำม
สอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่ำสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจำกกำรหำค่ำดัชนีควำม
สอดคล้องของผู้เช่ียวชำญได้ค่ำระหว่ำง 0.67 – 1.00 (รำยละเอียดอยู่ในตำรำงท่ี 28 หน้ำ 173 - 175) 
นอกจำกนี้ผู้เช่ียวชำญได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสำมำรถสรุปได้ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ ควรปรับข้อคำถำม 
และตัวเลือกให้มีกระชับ ควำมชัดเจน และไม่กำกวม ในส่วนของภำพท่ีน ำมำใช้เป็นข้อค ำถำมควรเป็น
ภำพท่ีคมชัด มีแหล่งอ้ำงอิง และผู้วิจัยสำมำรถปรับข้อค ำถำมไม่ให้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภำพ ไม่ควร
เป็นพุทธิพิสัยด้ำนควำมรู้ควำมจ ำในส่วนสถำนกำรณ์ท่ีน ำมำใช้เป็นข้อค ำถำม และตัวเลือกใน
แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ สำมำรถปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

7.2.7 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ ท่ีผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 คน ได้ตรวจสอบมำปรับปรุง
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะ เพื่อให้แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้มีข้อค ำถำม ตัวเลือก และกำรใช้ภำษำท่ี
เหมำะสม สร้ำงเป็นแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ และผ่ำนกำรอนุญำตอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
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7.2.8  น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ไปทดลอง

ใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4 โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม กรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวน 30 คน ท่ีเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน  รหัส ส32102 และก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนท่ี 2 

ปีกำรศึกษำ 2561 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ให้มีควำมเหมำะสม

และมีประสิทธิภำพ โดยน ำผลกำรทดลองมำหำคุณภำพ โดยค ำนวณหำค่ำระดับควำมยำกง่ำย (p) ซึ่ง

ต้องอยู่ระหว่ำง 0.20 – 0.80 และอ ำนำจจ ำแนก (r) ซึ่งมีค่ำ 0.20 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกข้อสอบท่ีอยู่ใน

เกณฑ์จ ำนวน 30 ข้อ พบว่ำ แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อมมี

ค่ำควำมยำกง่ำย (p) อยู่ระหว่ำง 0.40 - 0.60 ซึ่งข้อสอบมีระดับค่อนข้ำงยำก (ดี) ถึงค่อนข้ำงง่ำย (ดี) 

มีค่ำอำนำจจ ำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.20 - 0.67 มีระดับท่ีจ ำแนกได้ดีมำก (รำยละเอียดอยู่ในตำรำงท่ี 

29 หน้ำ 176 - 178) 

7.2.9 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อมท่ีคัดเลือกไว้ 
จ ำนวน 30 ข้อ มำหำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder 
Richardson) พบว่ำ มีค่ำเท่ำกับ 0.763 มีระดับควำมเช่ือมั่นสูง (รำยละเอียดอยู่ในตำรำงท่ี 30 หน้ำ 
179 - 180) 

7.2.10 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม              
ท่ีคัดเลือกไว้ จ ำนวน 30 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อเก็บ
ข้อมูล มีรำยละเอียดดังแผนภำพท่ี 4 
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แผนภำพที่ 4 สรุปข้ันตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
  

ขั้นที่ 10 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ ท่ีคัดเลือก จ ำนวน 30 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มทดลอง  

ขั้นที่ 8 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง และเรียนเนื้อหำดังกล่ำวมำแล้ว จ ำนวน 1 ห้องเรียน แล้วน ำผลกำร
ทดลองมำหำคุณภำพของข้อสอบ โดยหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) อ ำนำจจ ำแนก (r) 

 

ขั้นท่ี 7 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อมมำปรับปรุง
แก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ สร้ำงแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ 

 

ขั้นที่ 6 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้เช่ียวชำญ 3 คนพิจำรณำ
ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ และคุณลักษณะท่ีต้องกำรวัดด้ำนพุทธิพิสัย 6 ด้ำน โดยหำ
ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับจุประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 5 น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ ท่ีสร้ำงขึ้นให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ตรวจควำม 
ถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข 

ขัน้ท่ี 4 สร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม แบบปรนัย 

4 ตัวเลือก จ ำนวน 60 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อ 

 

ขั้นที่ 3 ศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล 

 

ขั้นที่ 9 น ำข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จ ำนวน 30 ข้อ มำหำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยสูตร  
KR-20  ของคูเดอร์  ริชำร์ดสัน 

 

ขั้นที่ 2 วิเครำะห์หลักสูตรตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรเรียนรู้ท่ี
คำดหวัง และสร้ำงตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ 

 

ขั้นที่ 1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม เพื่อสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
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7.3 แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ โดยก ำหนด

เกณฑ์กำรให้คะแนนแยกในแต่ละองค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  เป็นแบบวัด
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระหว่ำงเรียนด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 5 จ ำนวน 1 ฉบับ มีข้ันตอนกำรสร้ำงดังนี้ 

7.3.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 สำระภูมิศำสตร์               
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

7.3.2 ศึกษำเอกสำร งำนวิจัย และหลักกำรเกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
   7.3.2.1 ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 
      7.3.2.1.1 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์  

ปฏิสัมพันธ์ (interaction) เป็นกำรเข้ำใจควำมเป็นไปของโลก ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติ
และระบบมนุษย์ โดยในระบบธรรมชำติจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำใจระบบของโลก 
ส่ิงแวดล้อม และนิเวศวิทยำ ท่ีเน้นหน้ำท่ีและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ในระบบมนุษย์จะเป็น
กำรเข้ำใจกำรประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์บนพื้นผิวโลก เช่น กำรต้ังถิ่นฐำน ลักษณะทำง
วัฒนธรรม กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ท่ีก่อให้เกิดกำรเคล่ือนย้ำยของคน ข้อมูล และข่ำวสำร 

     7.3.2.1.2 กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันกำรเช่ือมโยงระหว่ำง
กัน (interconnection) เป็นกำรเข้ำใจกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ในแต่ละสถำนท่ี จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์
ของระบบกำยภำพและระบบมนุษย์ ดังนั้น นอกจำกควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกัน ของท้ังสองระบบแล้ว 
กำรรู้และเข้ำใจควำมเป็นมำ สภำพทำงภูมิศำสตร์ และสภำพทำงสังคม เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีสำมำรถ
ส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละสถำนท่ีได้ 

     7.3.2.1.3 กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย กำรตัดสินใจตำมนัย (Implication) เป็น
ควำมสำมำรถขั้นสูง ท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้เรื่องกำรมีปฏิสัมพันธ์ และกำรเช่ือมโยงระหว่ำง
กันของส่ิงต่ำง ๆ มำใช้ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ ในกำรแก้ไขปัญหำและวำงแผนในอนำคต
ได้อย่ำงเหมำะสม 

7.3.3 เขียนนิยำมปฏิบัติกำรตำมคุณลักษณะท่ีจะวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้เสนอตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้
แกนกลำงสำระภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ 
และในกำรประเมินควำมสำมำรถของนักเรียนได้น ำเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ี
กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 54) ได้เสนอไว้มำเป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ของนักเรียน 
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7.3.4 สร้ำงแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ โดยผู้วิจัยได้พัฒนำเกณฑ์กำรให้คะแนนใน
แต่ละขั้นของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ตำมแนวทำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (2561: 93) และแนวค ำตอบจำกนักเรียนในกลุ่มตัวอย่ำง 
โดยใช้สถำนกำรณ์เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบั ติ  จ ำนวน 3 สถำนกำรณ์ คือ                          
1) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุ ง เทพมหำนคร  2) วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย และ 3) วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก ในแต่ละข้อเป็นสถำนกำรณ์ใน หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
ส่ิงแวดล้อม ช้ีแจง ให้เห็นควำมส ำคัญของกิจกรรม บ่งช้ีให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีก ำหนดตำม
เกณฑ์ท่ีคำดหวัง ได้ระบุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำท่ีใช้ ก ำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนน โดยแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์จ ำนวน 1 ฉบับ โดยให้คะแนน ตำมกำร
ก ำหนดเกณฑ์แบบรูบริค (Rubric Score) 3 ขั้น ดังนี้ 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำน
ปฏิสัมพันธ์  2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน  และ 3) กำรตัดสินใจอย่ำง
เป็นระบบตำมนัย โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังตำรำงท่ี 15 

ตำรำงที่ 15 เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

1. ควำมเข้ำใจ 
ระบบธรรมชำติ

และมนุษย ์

อธิบำยปัจจัยและ
ผลท่ีเกิดจำก
ปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชำติ
และระบบมนุษย์ 

อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงระบบ
ของธรรมชำติและ
ระบบมนุษย ์

อธิบำยระบบของ
ธรรมชำติและ
ระบบของมนุษย์
แต่แยกส่วนกัน 

อธิบำยระบบ
ของธรรมชำติ
หรือระบบของ
มนุษย์ได้เพียง
อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง 
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ตำรำง 15 (ต่อ)  

ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

2. กำรใช้
เหตุผล 

ทำงภูมิศำสตร์ 

แสดงข้อกล่ำว
อ้ำงหรือ
สนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง ข้อ
โต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ได้ 
และสำมำรถให้
เหตุผลเสริม เพื่อ
ท ำให้ข้อโต้แย้ง ท่ี
ต่ำงออกไปมี
ควำมน่ำเช่ือถือ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง 
หรือสนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง และข้อ
โต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง
และเหตุผล
สนับสนุนข้อกล่ำว
อ้ำงเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ 

อธิบำยส่ิงต่ำง ท่ี
พบเห็นรอบตัว 
ด้วยกำรให้ข้อมูล
สนับสนุนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ 

3. กำรตัดสินใจ 
อย่ำงเป็นระบบ 

ระบุประเด็นกำร
ตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำร
ออกแบบ
ทำงเลือกเพื่อใช้ 
ในกำรตัดสินใจได้
มำกกว่ำ 2 
ทำงเลือก และ
ตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำร
ออกแบบ
ทำงเลือกเพื่อใช้ 
ในกำรตัดสินใจได้
เพียง 2 ทำงเลือก 
และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำร
ออกแบบ
ทำงเลือกเพื่อใช้
ในกำรตัดสินใจได้
เพียง 1 ทำงเลือก 
และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ 

ระบุประเด็น 
กำรตัดสินใจได้ 
แต่ทำงเลือกท่ี
ตัดสินใจเป็นไป
ไม่ได้เลย ในทำง
ปฏิบัติ 
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น ำค่ำของแบบประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ มำค ำนวณหำค่ำร้อยละ  ค่ำเฉล่ีย                    
และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน โดยมีเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ดังตำรำงท่ี 16 

ตำรำงที่ 16 ระดับเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

3.50 – 4.00            ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับดีมำก 
2.50 – 3.49             ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับดี 
1.50 – 2.49            ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
1.00 – 1.49            ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

7.3.5 สร้ำงตำรำงแสดงเกณฑ์บ่งช้ีกำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ในงำนวิจัย
ฉบับนี้ผู้วิจัยได้น ำองค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ มำเป็นกรอบแนวคิดหลักในกำรสร้ำง
ประเด็นกำรวัดและก ำหนดเกณฑ์บ่งช้ีถึงพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้ เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่
องค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (2560: 93) ดังปรำกฏในตำรำงท่ี 17 
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ตำรำงที่ 17 เกณฑ์บ่งช้ีกำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
1. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
1.1 สภำพแวดล้อมในบริเวณท่ีนักเรียนอำศัยอยู่มีลักษณะ
อย่ำงไร นักเรียนสังเกตเห็นปัญหำท่ีอำจพัฒนำไปสู่กำรเกิด
วิกฤตกำรณ์ใดในอนำคต 
1.2 หำกต้องกำรแก้ไขวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ นักเรียน
จะต้องมีควำมรู้ในเรื่องใดบ้ำง 
1.3 นักเรียนจะต้ังค ำถำมเพื่อน ำไปสู่กำรหำวิธีกำรแก้ไข
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำ-
นครท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ ว่ำอย่ำงไร  
1.4 นักเรียนใช้วิธีกำรใดในสืบค้นและกำรคัดเลือกข้อมูลท่ี
น่ำเช่ือถือเพื่อน ำมำตอบค ำถำมในข้อ 1.3  
- อธิบำยปัจจัยและผลท่ีเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติ
และระบบมนุษย์ 

4 
ดีมำก 

- อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบของธรรมชำติและระบบ
มนุษย์ 

3 
ดี 

- อธิบำยระบบของธรรมชำติและระบบของมนุษย์แต่แยกส่วนกัน 2 
พอใช้ 

- อธิบำยระบบของธรรมชำติหรือระบบของมนุษย์ได้เพียงอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
1.วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
2.1 ปัจจัยใดท่ีก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ และปัจจัย
เหล่ำนั้นส่งผลอย่ำงไร 
2.2 ถ้ำหำกวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนเลือกศึกษำเกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ธรรมชำติและมนุษย์อย่ำงไร    
- แสดงข้อกล่ำวอ้ำงหรือสนับสนุน ข้อกล่ำวอ้ำง ข้อโต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมศิำสตร์ได้ และ
สำมำรถให้เหตุผลเสริม เพื่อท ำให้ข้อโต้แย้ง ท่ีต่ำงออกไปมีควำม
น่ำเช่ือถือ 

4 
ดีมำก 

- แสดงข้อกล่ำวอ้ำง หรือสนับสนุน ข้อกล่ำวอ้ำง และข้อโต้แย้งท่ี

ต่ำงออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

3 
ดี 

- และเหตุผลสนับสนุนข้อกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำ ท่ี

เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

2 
พอใช้ 

- อธิบำยส่ิงต่ำง ท่ีพบเห็นรอบตัว ด้วยกำรให้ข้อมูลสนับสนุนท่ี

เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
1.วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
3.1 นักเรียนจะเสนอแนวทำงกำรในกำรป้องกัน แก้ปัญหำ
วิ กฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำ ติและ ส่ิ งแวด ล้อมในใน
กรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนเลือกศึกษำอย่ำงไร 
3.2 ถ้ำหำกนักเรียนจะท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร นักเรียน
จะเลือกท ำโครงกำรใด ให้เสนอช่ือโครงกำรและอธิบำยพอสังเขป 
- ระบุประเด็นกำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจได้มำกกว่ำ 2 ทำงเลือก และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

4 
ดีมำก 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจได้เพียง 2 ทำงเลือก และตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

3 
ดี 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจได้เพียง 1 ทำงเลือก และตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

2 
พอใช้ 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจได้ แต่ทำงเลือกท่ีตัดสินใจเป็นไป
ไม่ได้เลย ในทำงปฏิบัติ 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
2. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
1.1 คนไทยในแต่ละภำคน ำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่นมำใช้ประโยชน์อย่ำงไร และนักเรียนสังเกตเห็นปัญหำ
ท่ีอำจจะพัฒนำไปสู่กำรเกิดวิกฤตกำรณ์ใดในอนำคต 
1.2 หำกต้องกำรแก้ไขวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ นักเรียนจะต้อง
มีควำมรู้ในเรื่องใดบ้ำง 
1.3 นักเรียนจะต้ังค ำถำมเพื่อน ำไปสู่กำรหำวิธีกำรแก้ไข
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
ท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ ว่ำอย่ำงไร  
1.4 นักเรียนใช้วิธีกำรใดในสืบค้นและกำรคัดเลือกข้อมูลท่ี
น่ำเช่ือถือเพื่อน ำมำตอบค ำถำมในข้อ 1.3  
- อธิบำยปัจจัยและผลท่ีเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติ
และระบบมนุษย์ 

4 
ดีมำก 

- อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบของธรรมชำติและระบบ
มนุษย์ 

3 
ดี 

- อธิบำยระบบของธรรมชำติและระบบของมนุษย์แต่แยกส่วนกัน 2 
พอใช้ 

- อธิบำยระบบของธรรมชำติหรือระบบของมนุษย์ได้เพียงอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
2. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
2.1 ปัจจัยใดท่ีก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ และปัจจัย
เหล่ำนั้นส่งผลอย่ำงไร 
2.2 ถ้ำหำกวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทยท่ีนักเรียนเลือกศึกษำเกิดขึ้น จะส่งผลต่อธรรมชำติ
และมนุษย์อย่ำงไร    
- แสดงข้อกล่ำวอ้ำงหรือสนับสนุน ข้อกล่ำวอ้ำง ข้อโต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมศิำสตร์ได้ และ
สำมำรถให้เหตุผลเสริม เพื่อท ำให้ข้อโต้แย้ง ท่ีต่ำงออกไปมีควำม
น่ำเช่ือถือ 

4 
ดีมำก 

- แสดงข้อกล่ำวอ้ำง หรือสนับสนุน ข้อกล่ำวอ้ำง และข้อโต้แย้งท่ี
ต่ำงออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

3 
ดี 

- และเหตุผลสนับสนุนข้อกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

2 
พอใช้ 

- อธิบำยส่ิงต่ำง ท่ีพบเห็นรอบตัว ด้วยกำรให้ข้อมูลสนับสนุนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
2. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
3.1 นักเรียนจะเสนอแนวทำงกำรในกำรป้องกัน แก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยท่ี
นักเรียนเลือกศึกษำอย่ำงไร 
3.2 หำกนักเรียนจะเสนอนโยบำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับกำรแนวทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
นักเรียนจะเสนอนโยบำยใด และอธิบำยมำพอสังเขป 
- ระบุประเด็นกำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจได้มำกกว่ำ 2 ทำงเลือก และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

4 
ดีมำก 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจได้เพียง 2 ทำงเลือก และตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

3 
ดี 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจได้เพียง 1 ทำงเลือก และตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

2 
พอใช้ 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจได้ แต่ทำงเลือกท่ีตัดสินใจเป็นไป
ไม่ได้เลย ในทำงปฏิบัติ 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
1.1 เพรำะเหตุใดแต่ละประเทศจึงต้องน ำเข้ำสินค้ำ กำรบริกำร 
และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศนักเรียนเห็นว่ำในกำรพึ่งพำอำศัย
ดังกล่ำวจะสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเกิดวิกฤตกำรณ์ใดในอนำคต  
1.2 หำกต้องกำรแก้ไขวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลกซึ่งนักเรียนเลือกศึกษำ นักเรียน
จะต้องมีควำมรู้ในเรื่องใดบ้ำง 
1.3 นักเรียนจะต้ังค ำถำมเพื่ อน ำไปสู่กำรหำวิธีกำรแก้ไข
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก
ซึ่งนักเรียนเลือกศึกษำ ว่ำอย่ำงไร  
1.4 นักเรียนใช้วิธีกำรใดในสืบค้นและกำรคัดเลือกข้อมูลท่ี
น่ำเช่ือถือเพื่อน ำมำตอบค ำถำมในข้อ 1.3  
- อธิบำยปัจจัยและผลท่ีเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติ
และระบบมนุษย์ 

4 
ดีมำก 

- อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบของธรรมชำติและระบบ

มนุษย์ 

3 
ดี 

- อธิบำยระบบของธรรมชำติและระบบของมนุษย์แต่แยกส่วนกัน 2 
พอใช้ 

- อธิบำยระบบของธรรมชำติหรือระบบของมนุษย์ได้เพียงอย่ำง

ใดอย่ำงหนึ่ง 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
2.1 ปัจจัยใดท่ีก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลกซึ่งนักเรียนเลือกศึกษำ และปัจจัย
เหล่ำนั้นส่งผลอย่ำงไร 
2.2 ถ้ำหำกวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนเลือกศึกษำเกิดข้ึนจะส่งผลต่อ
ธรรมชำติและมนุษย์อย่ำงไร    
- แสดงข้อกล่ำวอ้ำงหรือสนับสนุน ข้อกล่ำวอ้ำง ข้อโต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมศิำสตร์ได้ และ
สำมำรถให้เหตุผลเสริม เพื่อท ำให้ข้อโต้แย้ง ท่ีต่ำงออกไปมีควำม
น่ำเช่ือถือ 

4 
ดีมำก 

- แสดงข้อกล่ำวอ้ำง หรือสนับสนุน ข้อกล่ำวอ้ำง และข้อโต้แย้งท่ี
ต่ำงออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

3 
ดี 

- และเหตุผลสนับสนุนข้อกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

2 
พอใช้ 

- อธิบำยส่ิงต่ำง ท่ีพบเห็นรอบตัว ด้วยกำรให้ข้อมูลสนับสนุนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ 

1 
ต้องปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ)  
3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.4-6/1, ส 5.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม.4-6/4 

คะแนน / ควำมหมำย 

ข้อค ำถำม :  
3.1 ให้นักเรียนเสนอแนวทำงกำรในกำรป้องกัน แก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก
ซึ่งนักเรียนเลือกศึกษำ 
3.2 ถ้ำหำกนักเรียนจะเสนอประเด็นวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร- 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพื่อหำข้อตกลงในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน
ของโลกแล้วเสนอเป็น “ข้อตกลงหรืออนุสัญญำ” นักเรียนจะ
เสนอในเรื่องใด จงอธิบำยแนวคิดและแนวทำงของอนุสัญญำมำ
พอสังเขป 
- ระบุประเด็นกำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจได้มำกกว่ำ 2 ทำงเลือก และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

4 
ดีมำก 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจได้เพียง 2 ทำงเลือก และตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

3 
ดี 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจได้เพียง 1 ทำงเลือก และตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ ในทำงปฏิบัติ 

2 
พอใช้ 

- ระบุประเด็น กำรตัดสินใจได้ แต่ทำงเลือกท่ีตัดสินใจเป็นไป
ไม่ได้เลย ในทำงปฏิบัติ 

1 
ต้องปรับปรุง 
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7.3.6 น ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เสนอต่ออำจำรย์ ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์                   
เพื่อตรวจพิจำรณำควำมถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข และให้ค ำแนะน ำ สำมำรถสรุปได้ตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้ซึ่ง 

   7.3.6.1 ควรปรับรำยกำรเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ให้ตรงประเด็น 
ชัดเจน สอดคล้องกับองค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

   7.3.6.2 ควรปรับข้อค ำถำมให้สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนหน่วยกำรจัดกำร
เรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  

   7.3.6.3 ควรปรับข้อค ำถำมให้ชัดเจน ตรงประเด็นสอดคล้องกับนิยำมขององค์ประกอบ
ของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

7.3.7 น ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 3 
คน ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนภูมิศำสตร์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรวั ดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ ตรวจควำมสอดคล้อง/เหมำะสมของเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ด้ำนควำมเท่ียงตรง (Content Validity) เพื่อหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำ ดังนี้ 

+1  หมำยถึง  แน่ใจว่ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์มีควำม 
เหมำะสม 

 0  หมำยถึง  ไม่แน่ใจว่ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์มีควำม 
เหมำะสม 

- 1  หมำยถึง  แม่แน่ใจว่ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ไม่มีควำม 
เหมำะสม 

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบวัดควำม
สำมำถทำงภูมิศำสตร์ มีค่ำเท่ำกับ 1.00 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (รำยละเอียด
อยู่ในตำรำงท่ี 31 หน้ำ 181 - 183) 

นอกจำกนี้ผู้เช่ียวชำญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ถึงกำรศึกษำด้ำนควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและ
มนุษย์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ควรเน้นย้ ำให้นักเรียนเห็นถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งผลซึ่งกันและกัน เนื่องจำก
ระบบธรรมชำติมีควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ส่งผลต่อกันเสมอ  

7.3.8 น ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม       
จำกเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ตำมแนวทำงหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (2561: 93) และผ่ำน
ตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญแล้ว น ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง 
เพื่อน ำผลท่ีได้ไปใช้ด ำเนินกำรต่อไป มีรำยละเอียดดังแผนภำพท่ี 5 
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แผนภำพที่ 5 สรุปข้ันตอนกำรสร้ำงแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
 
 
 
 
 

 

 

ขั้นที่ 2 ศึกษำเอกสำร งำนวิจัย และหลักกำรเกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ขั้นที่ 3 เขียนนิยำมปฏิบัติกำรตำมคุณลักษณะท่ีจะวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ขั้นที่ 4 สร้ำงแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ โดยผู้วิจัยได้พัฒนำเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละ
ขั้นของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ตำมแนวทำงหลักสูตรแกนกลำง 

ขั้นที่ 5 สร้ำงตำรำงแสดงเกณฑ์บ่งช้ีกำรให้คะแนนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ขั้นที่ 6 น ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อตรวจ
พิจำรณำควำมถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข และให้ค ำแนะน ำ 

ขั้นที่ 7 น ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์รู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เสนอต่อผู้เช่ียวชำญ 3 คน เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำหำค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง 

ขั้นที่ 8 น ำแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง 

ขั้นที่ 1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 สำระภูมิศำสตร์  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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     7.4  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 

ในกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวัด 1 ฉบับ คือ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมปลำยปิด ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แสดงควำมคิดเห็นใน 3 ด้ำน คือ  

1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนศึกษำ
ข้อมูลตำมควำมสนใจ ค้นคว้ำ ใช้แหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือเพื่อรวบรวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำเสนอข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ เช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมี
เหตุผล สำมำรถหำค ำตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล 

2. ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ สภำพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีมีกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำง
น่ำสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลตำมควำมสนใจ มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงอิสระ และ
สนุกสนำนในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

3. ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ ควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรศึกษำภูมิศำสตร์ ซึ่งนักเรียนได้รับจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) 
5 ระดับ จ ำนวน 15 ข้อ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด เสนอแนะควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ในด้ำนกิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำน
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้และด้ำนประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีได้รับ จ ำนวน 1 ข้อ   

มีข้ันตอนกำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพ ดังนี้ 
7.4.1 ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น  
7.4.2 สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง

ภูมิศำสตร์ จ ำนวน 1 ฉบับ มีองค์ประกอบ 3 ด้ำน คือ ด้ำนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 5 ข้อ 
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียน จ ำนวน 5 ข้อ และด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ จ ำนวน 5 ข้อ 
และก ำหนดเกณฑ์ระดับควำมคิดเห็นตำมวิธีของ (Likert, อ้ำงถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) 
โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงที่ 18 เกณฑ์กำรก ำหนดค่ำระดับควำมคิดเห็นจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 

เกณฑ์กำรแปลค่ำเฉลี่ย ระดับควำมคิดเห็น คะแนน 

4.50 – 5.00 เห็นด้วยมำกท่ีสุด 5 
3.50 – 4.49 เห็นด้วยมำก 4 
2.50 – 3.49 เห็นด้วยมำกท่ีสุด 3 
1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย 2 
1.50 – 1.49 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 

7.4.3 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน เสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์                   
ตรวจพิจำรณำควำมถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข โดยข้อเสนอแนะของอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์
สำมำรถสรุปได้ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ ควรปรับภำษำท่ีใช้ในกำรสร้ำงข้อควำมให้ส่ือควำมหมำยในแต่
ละองค์ประกอบให้ชัดเจน ควรสร้ำงข้อค ำถำมท่ีเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ จุดมุ่งหมำยของ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และควรปรับข้อควำมท่ีมีรำยละเอียดซ้ ำซ้อนกันภำยในองค์ประกอบ  

7.4.4 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน                       
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนภูมิศำสตร์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ด้ำนควำมเท่ียงตรง (Content Validity) เพื่อหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำ ดังนี้ 

+1  หมำยถึง  แน่ใจว่ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนมีควำม 
เหมำะสม 

 0  หมำยถึง  ไม่แน่ใจว่ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนมีควำม 
เหมำะสม 

- 1  หมำยถึง  แม่แน่ใจว่ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนไม่มี 
ควำมเหมำะสม 

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบวัดควำม
สำมำถทำงภูมิศำสตร์ มีค่ำเท่ำกับ 1.00 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (รำยละเอียด
อยู่ในตำรำงท่ี 32 หน้ำ 184 - 186) และผู้เช่ียวชำญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรปรับข้อควำมให้
ตรงประเด็น ชัดเจน และตรงประเด็น ยิ่งขึ้น 

7.4.5 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน มำปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำของ
ผู้เช่ียวชำญ 

7.4.6 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อเก็บข้อมูล รำยละเอียดดังแผนภำพท่ี 6 
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แผนภำพที่ 6 สรุปข้ันตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 

กำรด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรด ำเนินกำรทดลอง ผู้วิ จัยได้ด ำเนินกำรทดลอง และเก็บข้อมูลในภำคเรียนท่ี 2                        
ปีกำรศึกษำ 2561 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5  โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม เขตดินแดง    
จ ำนวน 30 คน จ ำนวน 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมก่อนกำรทดลอง 
   1.1 ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ คือ แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง

ภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วม
คิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) และแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง

ภูมิศำสตร์ 

ขั้นที่ 3 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องและน ำมำปรับปรุงแก้ไข โดยปรับข้อค ำถำมในแบบสอบถำมให้ถูกต้องเหมำะสม 

ขั้นที่ 4 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีท ำกำรปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชำญ 3 คน เพื่อพิจำรณำ
ตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนเนื้อหำ ภำษำท่ีใช้ แล้วหำดัชนีควำมสอดคล้อง 
 
ขั้นที่ 5 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ 
 

ขั้นที่ 6 น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นนักเรียนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงจริง 
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   1.2 จัดเตรียมภำพ ข่ำว และวิดีทัศน์เกี่ยวกับสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย และท่ีเกิดขึ้นในโลก จัดกลุ่มวิกฤตกำรณ์
ในพื้นท่ีต่ำง ๆ เป็น 4 ด้ำน คือ ธรณีภำค อุทกภำค บรรยำกำศภำค และชีวภำค เพื่อน ำมำใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

2. ขั้นด ำเนินกำรทดลอง 
   2.1 ผู้วิ จัยให้นัก เรียนก ลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบทดสอบวั ดผลกำรเรียนรู้ ก่ อน เรี ย น                     

เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนและเก็บผล 
กำรทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลกำรเรียนรู้หลังเรียน 

   2.2 ผู้วิจัยด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ตำมแผนหน่วยกำร
จัดกำรเรียนรู้ ท่ีได้สร้ำงไว้ท้ัง 3 แผน และเริ่มทดลองในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 4 
สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง และใช้แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ในกำรวัด
พัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะท่ี 1 หลังกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร (4 ช่ัวโมง) 

- ระยะท่ี 2 หลังกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย (4 ช่ัวโมง) 

- ระยะท่ี 3 หลังกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในโลก (4 ช่ัวโมง) 

   2.3 ผู้วิ จัยให้นัก เรียนก ลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ ก่ อนเรี ยน                     
เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม หลังเรียน (Post-test) และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ 
ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 

3. ขั้นหลังกำรทดลอง  
หลังจำกผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสอนครบทุกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลมำ

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง ภูมิศำสตร์
สำมำรถท ำให้นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่ำก่อน
เรียนหรือไม่ หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำน
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์สูงขึ้นหรือไม่ และควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับใด จำกนั้นน ำข้อมูลท่ีได้มำวิเครำะห์ สรุปผลและอภิปรำย
ผลกำรวิจัยตำมล ำดับ 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
9.1 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือส ำหรับกำรวิจัย 
1. ตรวจสอบคุณภำพของแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง 

เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วยกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity)   
โดยกำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 2. ตรวจสอบคุณภำพของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
ส่ิงแวดล้อม  

   2.1 ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำม 
สอดคล้องของแบบวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

   2.2 ตรวจสอบควำมยำกง่ำย (p) ของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
   2.3 ตรวจสอบอำนำจจ ำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
   2.4 ตรวจสอบควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ โดยใช้สูตร  

KR20 ของคูเดอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder Richardson)  
3. ตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต

ส่ิงแวดล้อม จำกเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์                     
ตำมแนวทำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(2561: 93) แบบรูบริค (Rubric) โดยตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) กำรหำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

4.  ตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5                  
ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 
โดยตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหำ Content Validity) กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง                  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

9.2 วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง

ภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียน
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม จำกแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยค ำนวณหำ
ค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่ำที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent)  

2. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อศึกษำพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ส ำหรับนักเรียน                             
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม โดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละ
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องค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์จำกแบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ตำมแนวทำง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (2561: 93) 
แบบรูบริค (Rubric) วัดจำกช้ินงำนโดยค ำนวณหำค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ
แผนภำพแสดงพัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

3. กำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
ของนักเรียนโดยค ำนวณหำค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 
(Content Analysis) ในกำรแปลควำมหมำยของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูลมำเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมำยควำมว่ำ เห็นด้วยมำกท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมำยควำมว่ำ เห็นด้วยมำก 
2.50 – 3.49 หมำยควำมว่ำ เห็นด้วยมำกท่ีสุด 
1.50 – 2.49 หมำยควำมว่ำ เห็นด้วยน้อย 
1.50 – 1.49 หมำยควำมว่ำ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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สำมำรถสรุปวิธีด ำเนินกำรวิจัยดังนี้ 
ตำรำงที่ 19 สรุปวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบผล
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด          
แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 

- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนรู้ก่อนเรียน 

- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนรู้หลังเรียน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 5 โรงเรียน 
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
เขตดินแดง แขวงดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร  
ภำคเรียนท่ี 2  
ปีกำรศึกษำ 2561            
มีนักเรียนจ ำนวน 30 คน 

แบบทดสอบวัดผลกำร
เรียนรู้ วิเครำะห์ข้อมูล 
โดยใช้ค่ำเฉล่ีย              
ส่วนเบียงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) ทดสอบค่ำทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน                
(t-test dependent) 

2. เพื่อศึกษำพัฒนำกำร
ด้ำนควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5        
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์  

- ทดสอบโดยใช้แบบ
วัดควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 5 โรงเรียน 
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
เขตดินแดง แขวงดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร  
ภำคเรียนท่ี 2  
ปีกำรศึกษำ 2561            
มีนักเรียนจ ำนวน 30 คน 

แบบวัดควำมสำมำรถ
ด้ำนกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ วิเครำะห์
ข้อมูล โดยใช้ค่ำเฉล่ีย   
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(S.D.)               และ
กรำฟ 

3. เพื่อศึกษำควำม
คิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมี
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 

-  ทดสอบโดยใช้
แบบสอบถำมควำม
คิดเห็นของนักเรียน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 5 โรงเรียนกุนนที- 
รุทธำรำมวิทยำคม  
เขตดินแดง แขวงดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร  
ภำคเรียนท่ี 2  
ปีกำรศึกษำ 2561            
มีนักเรียนจ ำนวน 30 คน 

แบบสอบถำมควำม
คิดเห็น วิเครำะห์ 
ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) วิเครำะห์เนื้อหำ 
(Content Analysis) 

 



  140 

 

บทที่ 4  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
กำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด 

แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนกุนนที-              
รุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 30 คน ท่ีเรียนรำยวิชำ                 
ส32102 สังคมศึกษำพื้นฐำน หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 30 คน
ได้มำด้วยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำกโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์  เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ 
ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 3) แบบวัดพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ และ 4) แบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด 
แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนและขอน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยมี
รำยละเอียด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 
 ตอนท่ี 2 ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ          
ปีท่ี 5 ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
 ตอนท่ี 3 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
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   ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เร่ือง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ 
 กำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์                       
มีรำยละเอียดดัง ตำรำงท่ี 20 

ตำรำงที่ 20 กำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

จ ำนวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

x̅ 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 30 30 16.60 1.89 16.426 .000 
หลังเรียน 30 30 24.80 1.61 

* p < 0.05  

จำกตำรำงท่ี 20 พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้
วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังจำกได้รับกำร

จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ (x̅ = 24.80, S.D. = 1.61) สูงกว่ำคะแนนเฉล่ียก่อน

ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ (x̅ = 16.60, S.D. = 1.89) ซึ่งยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อท่ี 1  
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   ตอนที่ 2 ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
 ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ (ระยะท่ี 1-3) มีรำยละเอียดดังตำรำง
ท่ี 21 

ตำรำงที่ 21 ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ (ระยะท่ี 1-3) 

องค์ประกอบ
ของ

ควำมสำมำรถ
ทำงภูมิศำสตร ์

คะ
แน

นเ
ต็ม

 ระยะ/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ค่ำ 
เฉลี่ย
รวม 

x̅ 

S.D. 
ล ำดับ

ที่ 

ระ
ดับ

พัฒ
นำ

กำ
ร 

ระยะที่ 1 
(แผนฯ ท่ี 1) 

ระยะที่ 2 
(แผนฯ ท่ี 2) 

ระยะที่ 3 
(แผนฯ ท่ี 3) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ควำมเข้ำใจ
ระบบ

ธรรมชำติและ
มนุษย์ผ่ำน
ปฏิสัมพันธ์ 

4 2.07 0.45 2.77 0.57 3.73 0.45 2.87 0.39 1 ดี 

2. กำรให้
เหตุผลทำง

ภูมิศำสตร์ผ่ำน
กำรช่ือมโยง
ระหว่ำงกัน 

4 1.97 0.62 2.30 0.47 3.23 0.50 2.52 0.45 3 ดี 

3. กำร
ตัดสินใจอย่ำง

เป็นระบบ 
ตำมนัย 

4 2.07 0.64 2.60 0.56 3.60 0.50 2.76 0.49 2 ดี 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4 2.03 0.42 2.56 0.41 3.56 0.39 2.71 0.37 - - 
ล ำดับที่ 3 2 1 

- - - 
ระดับพัฒนำกำรของ
ควำมสำมำรถทำง

ภูมิศำสตร์ 
พอใช ้ ดี ดีมำก 
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 2.07 2.77 3.73

กำรให้เหตุผลทำงภมิูศำสตร์ 1.97 2.30 3.23

กำรตัดสินใจอย่ำงเปน็ระบบ 2.07 2.60 3.60
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จำกตำรำงท่ี 21 พบว่ำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระหว่ำงเรียนด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ (ระยะท่ี 1 - 3) พบว่ำ ระยะท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ระยะท่ี 3 (แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 

3) มีค่ำเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับดีมำก (x̅= 3.56, S.D.= 0.39) รองลงมำ คือ ระยะท่ี 2 (แผนกำร

จัดกำรเรียนรู้ท่ี 2) มีค่ำเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับดี (x̅= 2.56, S.D.= 0.41 ) และล ำดับสุดท้ำย   

คือ ระยะท่ี 1 (แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 1) มีค่ำเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (x̅ = 2.03, S.D.= 
0.42) ตำมล ำดับ   
 เมื่อพิจำรณำพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระหว่ำงเรียนด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์แต่ละระยะเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำด้ำนท่ีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ควำมเข้ำใจระบบ

ธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ (x̅ = 2.87, S.D.= 0.39) รองลงมำได้แก่ กำรตัดสินใจอย่ำงเป็น

ระบบตำมนัย (x̅ = 2.76, S.D.= 0.49) และกำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน 

(x̅ = 2.52, S.D.= 0.45) ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระหว่ำง
กำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละระยะ พบว่ำ แผนกำรเรียนรู้ท่ี 1 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ แผนกำรเรียนรู้ท่ี 
2 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และแผนกำรเรียนรู้ท่ี 3 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก 

ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  (ระยะท่ี 1-3) ตำมองค์ประกอบ                 
มีรำยละเอียดดัง แผนภำพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภำพที่ 7 พัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
       ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ (ระยะท่ี 1-3)ตำม    
       องค์ประกอบของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

ค่ำเฉล่ียรวม 2.03 2.56 3.56
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ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ระหว่ำงได้รบั
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ (ระยะท่ี 1-3) มีรำยละเอียดดัง แผนภำพท่ี 8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 8 พัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5  
   ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภมูิศำสตร์ 

 
จำกผลกำรบันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ใน 3 ระยะ พบว่ำ     

ในภำพรวมของนักเรียนท้ังช้ันเรียน นักเรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตำมองค์ประกอบ                
ของควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์และมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ ตำมองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 2) กำรใช้
เหตุผลทำงภูมิศำสตร์  และ 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ โดยผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท้ัง 5 ขั้นตอน ซึ่งเริ่มจำกกำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ในประเด็นท่ีนักเรียน
สนใจ จำกนั้นนักเรียนจะได้ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำจัดกำรข้อมูลสร้ำงสรรค์เป็นช้ินงำน 
แล้วน ำช้ินงำนมำวิเครำะห์แยกแยะและหำควำมเช่ือมโยงของข้อมูล ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ระดมและ
ควำมคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และในขั้นสุดท้ำยนักเรียนสำมำรถสรุปเพื่อตอบค ำถำมจำกค ำถำม
เชิงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ จำกกระบวนกำรดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีแสดง
พัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนใน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 หลังกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร (4 ช่ัวโมง) องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ ด้ำน 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถอธิบำย
ระบบของธรรมชำติและระบบของมนุษย์ได้แต่ยังอธิบำยแยกส่วนกัน ส่วนด้ำน 2) กำรให้เหตุผลทำง
ภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 63 แสดงข้อกล่ำวอ้ำงและเหตุผล
สนับสนุนข้อกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ได้ และด้ำน 3) กำรตัดสินใจ
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อย่ำงเป็นระบบตำมนัย พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 60 สำมำรถระบุประเด็นกำรตัดสินใจแล้วน ำไปสู่กำร
ออกแบบทำงเลือกเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจท่ีมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติได้เพียง 1 ทำงเลือก 

ระยะท่ี 2 หลังกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย (4 ช่ัวโมง) องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
ด้ำน 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 63 สำมำรถอธิบำยควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำงระบบของธรรมชำติและระบบมนุษย์ได้ ส่วนด้ำน 2) กำรใหเ้หตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำน
กำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน พบว่ำ นักเรียนมำกกว่ำร้อยละ 70 แสดงข้อกล่ำวอ้ำงและเหตุผลสนับสนุน
ข้อกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ได้ และด้ำน 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็น
ระบบตำมนัย พบว่ำ นักเรียนทุกคนสำมำรถระบุประเด็นกำรตัดสินใจท่ีน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือก
ท่ีมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจได้เพียง 1 ทำงเลือก และนักเรียนร้อยละ 53 
สำมำรถระบุประเด็นกำรตัดสินใจท่ีน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือกเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจได้เพียง 2 
ทำงเลือก แสดงให้เห็นถึงค่ำร้อยละและพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ในระยะท่ี 2 มำกกว่ำระยะท่ี 1 

ระยะท่ี 3 หลังกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ี 3 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก (4 ช่ัวโมง) องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
ด้ำน 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 73 สำมำรถอธิบำยปัจจัยและ
ผลท่ีเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและระบบมนุษย์ได้  ส่วนด้ำน 2) กำรให้เหตุผลทำง
ภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 70 แสดงข้อกล่ำวอ้ำงหรือสนับสนุน 
ข้อกล่ำวอ้ำงและข้อโต้แย้งท่ีต่ำงออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ได้ และ
นักเรียนร้อยละ 24 สำมำรถให้เหตุผลเสริมเพื่อท ำให้ข้อโต้แย้งท่ีต่ำงออกไปและสำมำรถแสดงเหตุ
ผลได้น่ำเช่ือถือ และด้ำน 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย พบว่ำ นักเรียนเกินกว่ำครึ่งสำมำรถ
ระบุประเด็นกำรตัดสินใจแล้วน ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ เพื่อใช้ใน
กำรตัดสินใจได้มำกกว่ำ 2 ทำงเลือก แสดงให้เห็นถึงค่ำร้อยละและพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี
พัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ในระยะท่ี 3 มำกกว่ำระยะท่ี 2 
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กำรวิเครำะห์พัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมศำสตร์ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3                

โดยกำรค ำนวณค่ำเฉล่ีย () ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D) และวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบวัดซ้ ำ 
(One-Way ANOVA with Repeated Measure Analysis) โดยผู้วิ จัยได้ทดสอบ Sphericity ของ
เมทริกซ์ควำมแปรปรวนของคะแนนท่ีได้จำกกำรวัดท้ัง 3 ระยะ มีรำยละเอียดดัง ตำรำงท่ี 22 

ตำรำงที่ 22 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ียควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 
และควำมแปรปรวนด้วยค่ำสถิติ Mauchly’s W  

ระยะ x̅ S.D Mauchly’s W df Sig 
ระยะท่ี 1 2.03 .423 0.916 2 .292 
ระยะท่ี 2 2.56 .414    
ระยะท่ี 3 3.56 .385    

*p < 0.05 

 เมื่อพิจำรณำค่ำสถิติพื้นฐำนจำกตำรำงท่ี 22 เมทริกซ์ควำมแปรปรวนแบบวัดซ้ ำมีค่ำ 
Mauchly’s W = 0.916 และค่ำ Sig = .292 ซึ่งไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่ำเมทริกซ์
ควำมแปรปรวนเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Compound Symmetry) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้กำร
ประมำณค่ำแบบ Sphericity Assumed ในกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของคะแนนควำมสำมำรถ
ทำงภูมิศำสตร์และควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย มีรำยละเอียดดังตำรำงท่ี 23 
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ตำรำงที่ 23 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนและควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียคะแนนควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3  

ระยะ(I) ระยะ(J) MD (I-J) Std. Error Sig. f 
ระยะท่ี 1 

(แผนฯ ท่ี 1) 
ระยะท่ี 2  

(แผนฯ ท่ี 2) 
-.522* .044 .000 434.223 

 ระยะท่ี 3  
(แผนฯ ท่ี 3) 

-1.522* .057 .000  

ระยะท่ี 2 
(แผนฯ ท่ี 2) 

ระยะท่ี 1  
(แผนฯ ท่ี 1) 

.522* .044 .000 

 
ระยะท่ี 3  

(แผนฯ ท่ี 3) 
-1.000* .055 .000 

ระยะท่ี 3 
(แผนฯ ท่ี 3) 

ระยะท่ี 1  
(แผนฯ ท่ี 1) 

1.522* .057 .000  

 ระยะท่ี 2 
(แผนฯ ท่ี 2) 

1.000* .055 .000  

*p < 0.05 

จำกตำรำง ท่ี 23 ผลกำรวิ เครำะห์ควำมแปรปรวนและผลต่ำงของค่ำเฉล่ียคะแนน
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระหว่ำงเรียนด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ พบว่ำ ผลต่ำงของค่ำเฉล่ีย
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระยะท่ี 2 กับระยะท่ี 1 มีค่ำเท่ำกับ .522 (S.D. = .044) และผลต่ำงของ
ค่ำเฉล่ียควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ระยะท่ี 3 กับระยะท่ี 2 มีค่ำเท่ำกับ 1.000 (S.D. = .055) จำกผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ำพัฒนำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
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   ตอนที่ 3 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำม
วิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ มีรำยละเอียดดังตำรำงท่ี 24 

ตำรำงที่ 24 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  

ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ x̅ S.D. 

ระดับควำม 
คิดเห็น 

ล ำดับที่ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ี
สำมำรถเพิ่มควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ได้ 

4.67 0.48 มำกท่ีสุด 1 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้แหล่งข้อมูล 
เพื่อรวบรวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ 

4.40 0.62 มำก 5 

3. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถน ำเสนอข้อมูลทำงภูมิศำสตร์
ได้อย่ำงเป็นระบบ 

4.47 0.51 มำก 4 

4. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถแยกแยะ และเช่ือมโยง
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมี
เหตุผล 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 3 

5. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถหำวิธีตอบค ำถำมทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล 

4.60 0.56 มำกท่ีสุด 2 

รวมด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.45 0.20 มำก (3) 
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ตำรำงที่ 24 (ต่อ)  

ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ x̅ S.D. 

ระดับควำม 
คิดเห็น 

ล ำดับที่ 

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 
6. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

4.60 0.56 มำกท่ีสุด 2 

7. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนมีโอกำสแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

4.63 0.56 มำกท่ีสุด 1 

8. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจด้วย
ตนเอง 

4.50 0.63 มำกท่ีสุด 5 

9. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงอิสระ 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 3 

10. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนท ำกิจกรรมในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
หลำกหลำย 

4.53 0.51 มำกท่ีสุด 4 

รวมด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 4.53 0.30 มำกท่ีสุด (1) 
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ 
11. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำก
แหล่งเรียนรู้ ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

4.50 0.57 มำกท่ีสุด 3 

12. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ท ำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นขั้นตอน 

4.40 0.68 มำก 5 

13. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนน ำ ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.67 0.61 มำกท่ีสุด 1 
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ตำรำงที่ 24 (ต่อ)  

ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ x̅ S.D. 

ระดับควำม 
คิดเห็น 

ล ำดับที่ 

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ 
14. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนกล้ำคิด และกล้ำแสดงออก 

4.47 0.51 มำก 4 

15. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ท ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของปัญหำส่ิงแวดล้อม 
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 

4.53 0.51 มำกท่ีสุด 2 

รวมด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ 4.52 0.28 มำกท่ีสุด (2) 
รวมทั้งฉบับ 4.54 0.17 มำกท่ีสุด 

จำกตำรำงท่ี 24 พบว่ำ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์โดยภำพรวม เห็นด้วย

ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.54, S.D. = 0.17) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ นักเรียนเห็นด้วยมำก

ท่ีสุดในด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำกท่ีสุดเป็นล ำดับท่ีหนึ่ง (x̅= 4.52, S.D. = 0.28) 

รองลงมำคือด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.53, S.D. = 0.30) และ

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยเป็นล ำดับสุดท้ำยอยู่ในระดับมำก (x̅= 4.45, S.D. = 
0.20) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำกท่ีสุด 
โดยเรียงล ำดับควำมคิดเห็นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  ล ำดับท่ี 1 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนมีโอกำสแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียนมี

ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.63, S.D. = 0.56) ล ำดับท่ี 2 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม นักเรียนมีควำม

คิดเห็นอยู่ ในระดับมำกท่ีสุด  (x̅= 4.60, S.D. = 0.56) ล ำดับท่ี 3 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงอิสระ นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่

ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.57, S.D. = 0.50) ล ำดับท่ี 4 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนท ำกิจกรรมในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.53, S.D. = 0.51) และล ำดับสุดท้ำย คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
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ทำงภูมิศำสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจด้วยตนเอง นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.50, S.D. = 0.63) 
ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่

ในระดับดีมำกท่ีสุด โดยเรียงล ำดับควำมคิดเห็นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ล ำดับท่ี 1 คือ กำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนน ำ ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ

ในชีวิตประจ ำวันได้ นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.67, S.D. = 0.61) ล ำดับท่ี 2 
คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของปัญหำ
ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

(x̅= 4.53, S.D.  = 0.51) ล ำดับท่ี 3 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ มำกขึ้น นักเรียนมีควำมคิดเห็น

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.50, S.D. = 0.57) ล ำดับท่ี 4 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง

ภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนกล้ำคิด และกล้ำแสดงออก นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (x̅= 
4.47, S.D. = 0.51) และล ำดับสุดท้ำย คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท ำให้

เกิดกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นระบบ เป็นขั้นตอน นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  (x̅= 4.40, 
S.D. = 0.68) 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก
โดยเรียงล ำดับควำมคิดเห็นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  ล ำดับท่ี 1 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ช่วยให้นักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีสำมำรถเพิ่มควำมรู้ทำง

ภูมิศำสตร์ได้ นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.67, S.D. = 0.48) ล ำดับท่ี 2 คือ กำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนสำมำรถหำวิธีตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์

ได้อย่ำงมีเหตุผล นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̅= 4.60, S.D. = 0.56) ล ำดับท่ี 3 คือ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วยให้นักเรียนสำมำรถแยกแยะ และเช่ือมโยง
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

(x̅= 4.57, S.D. = 0.50) ล ำดับท่ี 4 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ช่วยให้
นักเรียนสำมำรถน ำเสนอข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงเป็นระบบ นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ

มำก (x̅= 4.47, S.D. = 0.51) และล ำดับสุดท้ำย คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้แหล่งข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ 

นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (x̅= 4.40, S.D. = 0.62) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
กำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด 

แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ครั้งนี้  เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนแบบหนึ่งกลุ่ม               
สอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัย               
3 ประกำรดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 2) เพื่อศึกษำพัฒนำกำรควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ และ 3) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ กลุ่มตัวอย่ำง   
ท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนกุนนที-              
รุทธำรำมวิทยำคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ท่ีเรียนวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน               
รหัส ส32102 หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 30 คน โดยกำรสุ่ม                
อย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำกโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 3 แผน มีค่ำดัชนีควำม
สอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
ส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ มีค่ำควำมยำกง่ำย (p) ระหว่ำง 
0.40 - 0.60 ซึ่งข้อสอบมีระดับค่อนข้ำงยำก (ดี)  มีค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ระหว่ำง 0.20 - 0.67 มีระดับ
ท่ีจ ำแนกได้ดีมำก ค่ำควำมเช่ือมั่น 0.763  มีระดับควำมเช่ือมั่นสูง 3) แบบวัดควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม โดยศึกษำพัฒนำกำรของควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในคำบเรียนท่ี 4  8 และ 12 เป็นแบบประเมินผลงำนของนักเรียน
โดยใช้เกณฑ์กำรวัดแบบรูบริค (Rubric) มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ( IOC) เท่ำกับ 1.00  และ 4) 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม โดยใช้มำตรำส่วนมำตรฐำนส่วนประมำณค่ำ 
(Rating Scale) 5 ระดับ จ ำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำน
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ และด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีค่ำดัชนีควำม
สอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 1.00  สำมำรถกำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้ค่ำเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
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(S.D.) กำรทดสอบค่ำทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) เพื่อเป็นกำรตอบวัตถุประสงค์
และข้อค ำถำมในกำรวิจัย    

สรุปผลกำรวิจัย 
กำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด                             

แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยดังนี้ 
 1. ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม หลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.5 

2. ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มีพัฒนำกำรสูงขึ้น 

3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์  เรื่อง เรียนรู้           
ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนท่ีได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มีผลกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อท่ี 1 ท้ังนี้อำจเนื่องมำจำกกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท้ัง 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำร
ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล 3) กำรจัดกำรข้อมูล 4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุป
เพื่อตอบค ำถำม โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงภูมิศำสตร์ให้แก่นักเรียนดังนี้              
ขั้นท่ี 1 กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ เป็นกำรสร้ำงค ำถำมจำกกำรสังเกตปัญหำหรือข้อสงสัยต่ำง ๆ 
ด้วยตนเอง ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้รับกำรฝึกให้ต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับวิกฤตกำรณ์ทำงส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย และในโลกใน
ประเด็นท่ีสนใจ จำกนั้นนักเรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ                          
เป็นกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำมท่ีได้ต้ังไว้ในขั้นที่ 1 ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับกำรฝึกให้
ค้นหำควำมรู้เกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์ทำงส่ิงแวดล้อมในรูปแบบท่ีหลำกหลำยจำกหนังสือ บทควำม 
ข่ำวสำร กำรศึกษำจำกพื้นท่ีจริง กำรสัมภำษณ์ผู้รู้ และกำรสืบค้นจำกแหล่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตท่ี
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น่ำเช่ือถือ ล ำดับต่อมำในขั้นท่ี 3 กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรน ำข้อมูลท่ีได้รวบรวมมำจัดกระท ำ                 
ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้รับกำรฝึกจัดกำรข้อมูลเพื่อตอบค ำถำมตำมประเด็นท่ีตนเองสนใจ เช่น 
ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทำงส่ิงแวดล้อมอันเกิดจำกฝีมือมนุษย์และเกิดจำกธรรมชำติ จำกนั้นน ำ
ข้อมูลท่ีผ่ำนกำรจัดกำรมำสร้ำงเป็นช้ินงำนเพื่อน ำเสนอควำมรู้ ส ำหรับขั้นท่ี 4 กำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอควำมรู้ เป็นกำรน ำเสนอควำมรู้ท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำเพื่อตอบค ำถำมตำมท่ีนักเรียนได้ก ำหนดตำม
สนใจ ในขั้นนี้ท ำให้นักเรียนได้ฝึกวิเครำะห์และสำมำรถเช่ือมโยงควำมรู้จำกกำรศึกษำเรื่องวิกฤตกำรณ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์และกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อม ตลอดจน
น ำเสนอควำมรู้ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรจัดท ำแผนผังควำมคิด กำรจัดท ำแผ่นพับเผยแพร่
ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรแสดงบทบำทสมมติ และขั้นท่ี 5 กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็น
กำรสรุปควำมรู้ท่ีสัมพันธ์กับกำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อตอบค ำถำม กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันอภิปรำย
เกี่ยวกับผลงำน และร่วมกันสรุปควำมรู้เพื่อตอบค ำถำมปัญหำวิกฤตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีต้ังไว้ ตลอดจน
น ำเสนอแนวกำรน ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

ขั้นตอนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ด้วยกระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้
เกิดกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ เกิดมีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม
อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน ดังท่ี NSW education standards authority (2015: 23) และกระทรวง-
ศึกษำธิกำร (2560: 5) ได้กล่ำวไว้อย่ำงสอดคล้องกันว่ำ กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์เป็นกำรฝึกให้
นักเรียนต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ รวบรวม ตีควำม วิเครำะห์และประเมินข้อมูลเพื่อพัฒนำเป็นข้อสรุป
ของค ำตอบ จะช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ได้ดียิ่งขึ้น สัมพันธ์กับ
แนวคิดของ Jonassen (1991) และ Knowles (อ้ำงถึงในทิศนำ แขมมณี, 2560: 70-71) ท่ีสรุปได้ว่ำ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนกำรและวิธีกำรได้มำซึ่งควำมรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถ
จดจ ำและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นท่ีศึกษำได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 5 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์จึงมีผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด 
แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05ผลกำรวิจัย
ข้ำงต้นสอดคล้องกับงำนวิจัยของพุฒิพงษ์ ศุภมัสตุอังกูร (2558) ท่ีได้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ และ
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เรื่องภัยพิบัติทำงธรรมชำติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเรียนรู้ เรื่องภัย
พิบัติทำงธรรมชำติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงหลังเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้ (5E) สูงกว่ำก่อนเรียน และมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  อยู่ในระดับสูง อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รุจิเรข ฉอยทิม (2559) ท่ีได้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ และกำรแก้ปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
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โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนท่ีได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต มีระดับผลสัมฤทธิ์และควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสูงขึ้นกว่ำก่อนเรียน  

2. พัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ พัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ระหว่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์มีพัฒนำกำรสูงขึ้นตำมล ำดับ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ใน
ระยะท่ี 1 (= 2.03  , S.D.= 0.42)  อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ในระยะท่ี 2 (= 2.56  , S.D.= 0.41) อยู่ในระดับดี และกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ในระยะท่ี 3 (= 3.56, S.D.= 0.39) อยู่ในระดับดีมำก ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อท่ี 2 
ท้ังนี้อำจเนื่องมำจำก กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท ำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรท่ีเป็นระบบ โดยฝึกให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจใน
สำระส ำคัญของประเด็นวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สำมำรถให้เหตุผล ตลอดจน
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบโดยฝึกให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ สำมำรถให้เหตุผล 
ตลอดจนสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศนำ แขมมณี (2560: 141-146)                     
ท่ีกล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนกำร เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้โดยครูใช้วิธีกำร                 
และเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
คุณลักษณะตำมท่ีครูต้องต้องกำรพัฒนำ และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 2-3)                   
ท่ีกล่ำวว่ำ กำรเข้ำใจเชิงภูมิศำสตร์ท่ีถูกต้องชัดเจน สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบตำมสถำนกำรณ์จริงได้
อย่ำงมีเหตุผล จะสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและวำงแผนใน
อนำคตโดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ในครั้งนี้ มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละขั้น
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ได้ ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์จำกควำมสนใจ เป็นกำรกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน
โดยใช้ภำพ แผนท่ี ข่ำว สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง และค ำถำมท่ีน ำไปสู่กำรอภิปรำยร่วมกันเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม จำกนั้นนักเรียนจะฝึกต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ในประเด็นท่ี
สัมพันธ์กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมตำมควำมสนใจของตนเอง ท ำ
ให้นักเรียนได้ทบทวนควำมรู้เดิมและก ำหนดประเด็นปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีต้องกำรหำค ำตอบท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ อรรถพล อนันตวรสกุล (2561:19-21) ท่ีกล่ำว
ไว้ว่ำ กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ เป็นกำรระบุประเด็นต่ำง ๆ ท่ีผู้ศึกษำน ำมำพิจำรณำประกอบกำร
หำค ำตอบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำในรูปแบบประโยคค ำถำม ท่ีกระชับ ชัดเจน และตรง
ประเด็น สอดคล้องกับ ESRI Schools and Libraries Program (2003:1-4) ท่ีระบุว่ำ กำรถำม
ค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ เป็นอธิบำยถึงหัวข้อหรือสถำนท่ี ระบุส่ิงท่ีน่ำสนใจหรือส่ิงท่ีส ำคัญ แล้วเปล่ียน
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ข้อสังเกตดังกล่ำวเป็นรูปแบบของค ำถำม ดังนั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นนี้จึงเป็นกำรปูพื้นฐำนแก่
นักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ในเบ้ืองต้น 

ขั้นท่ี 2 กำรรวบรวมข้อมูล เป็นกำรค้นคว้ำหำค ำตอบของค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้
ต้ังค ำถำมไว้ ท้ังนี้นักเรียนจะได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล และลงพื้นท่ีจริง เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำม
เกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมตำมควำมสนใจของตนเอง โดยครูจะเป็นผู้ให้
ค ำแนะน ำแนวทำงในกำรสืบค้น รวบรวมข้อมูลท่ีหลำกหลำย ทันสมัย จำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ 
ดังท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 5-6) ได้อธิบำยเกี่ยวกับกิจกรรมในขั้นนี้ว่ำ เป็นกำรรวบรวม
ข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และสำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรศึกษำ สอดคล้องกับกนก 
จันทรำ (2561: 89-91) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกำรฝึกทักษะกำรสังเกตในพื้นท่ีจริง 
ด้วยกำรสัมภำษณ์ กำรสอบถำม และกำรบันทึกภำพ กำรเก็บข้อมูลจะท ำให้นักเรียนเข้ำใจลักษณะ
ทำงกำยภำพและกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกใน
กำรศึกษำภูมิศำสตร์ ดังนั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นนี้จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้นักเรียนฝึกรวบรวม
ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์เพื่อใช้ในกำรอธิบำยปัจจัยและผลท่ีเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและ
ระบบมนุษย์ รวมทั้งใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ในเบ้ืองต้นเพื่อหำข้อสนับสนุนในกำรกำรตอบค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ 

ขั้นที่ 3 กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรน ำข้อมูลท่ีรวบรวมมำจัดท ำเป็นสำรสนเทศ โดยนักเรียนจะ
ได้จัดกำรข้อมูลท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำมำจัดท ำอย่ำงเป็นระบบ จำกนั้นน ำข้อมูลและภำพท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีศึกษำค้นคว้ำมำจัดท ำเป็นช้ินงำนในรูปแบบแผนผัง
ควำมคิด แผ่นพับเผยแพร่ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร 
(2560: 5-6) และอรรถพล อนันตวรสกุล (2561:19-21)  ท่ีได้อธิบำยถึงกำรจัดกำรข้อมูลว่ำ เป็นกำร
จัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรศึกษำ และยังเป็นกำรตรวจสอบควำม
ครบถ้วนและควำมถูกต้อง ดังนั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นนี้จึงเป็นกำรช่วยให้นักเรียนสำมำรถอธิบำย
ควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมโยงเกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้อย่ำง
สมเหตุสมผล 

ขั้นท่ี 4 กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ เป็นกำรน ำข้อมูลท่ีได้จำกขั้นท่ี 3 มำจัดท ำเป็น
ช้ินงำน แล้วน ำมำอภิปรำยแลกเปล่ียนเรียนรู้ หำค ำตอบของค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีได้ต้ังไว้ในขั้นท่ี 1 
ร่วมกับสมำชิกในช้ันเรียน ท ำให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นและรับฟังควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำย 
ตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นท่ีศึกษำร่วมกันโดยท่ีนักเรียนจะหมุนเวียนศึกษำช้ินงำนของ
กลุ่มเพื่อนจนครบทุกกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสำมำรถเขียนควำมรู้เพิ่มเติมในประเด็นท่ีตนเองเห็นว่ำกลุ่ม
เพื่อนยังขำดเนื้อหำในส่วนนั้น เพื่อให้ครอบคลุมสำระส ำคัญของประเด็นท่ีศึกษำ เมื่อนักเรียนกลับเข้ำ
กลุ่มของตนเอง นักเรียนจะได้พิจำรณำข้อควำมท่ีเพื่อนกลุ่มอื่นได้เขียนเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มของตน 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นนี้จะท ำให้นักเรียนฝึกรวบรวมข้อมูลแล้วน ำมำวิเครำะห์  แปลผล ศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ของวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้รับควำมรู้และควำมคิดเห็น
เพิ่มเติมในมุมมองท่ีแตกต่ำงอย่ำงหลำกหลำย ตลอดจนได้ทรำบข้อบกพร่องของตนเอง อันจะเป็น
พื้นฐำนท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดและเรียนรู้ด้ ำนต่ำง ๆ ของนักเรียนต่อไป 
สอดคล้องกับ  ESRI Schools and Libraries Program (2003: 1) ท่ีได้ระบุว่ำ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
อันเป็นขั้นตอนส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ถือเป็นรำกฐำนของควำมคิดทำงภูมิศำสตร์ท่ีจะ
น ำไปสู่ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษำธิกำร (2560: 5-6) ท่ีกล่ำวว่ำ กำร
วิเครำะห์และแปลผลข้อมูลถือเป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ข้อมูลท่ีผ่ำน
กระบวนกำรจัดกำรแล้วจะสำมำรถน ำมำอธิบำย วิเครำะห์ และแปลผลข้อมูลได้ง่ำยยิ่งขึ้น ดังนั้น
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นนี้จึงเป็นกำรช่วยให้นักเรียนสำมำรถอธิบำยควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเอง
เกี่ยวกับระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์และกำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจนและ
สมเหตุสมผล 

ขั้นท่ี 5 กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นกำรน ำเสนอช้ินงำนซึ่งได้มำจำกกำรค้นหำ จัดกระท ำ
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบโดยใช้หลักเหตุผลในอธิบำยควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ท่ีสัมพันธ์กับค ำถำมเชิง
ภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ โดยท่ีนักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แก่เพื่อนทุกกลุ่มท่ีออกมำน ำเสนอช้ินงำน สอดคล้องกับแนวทำงกำรสรุปเพื่อตอบค ำถำมทำง
ภูมิศำสตร์ท่ี กนก จันทรำ (2561: 6) ได้เสนอแนะไว้ว่ำ ในกำรสรุปข้อมูลเพื่อหำค ำตอบทำงภูมิศำสตร์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจทำงภูมิศำสตร์ท่ีถูกต้องและมีควำมน่ำเช่ือถือนั้นจ ำเป็นจะต้องอำศัยกำร
รวบรวม กำรจัดกำร กำรวิเครำะห์ และประเมินข้อมูลอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน ท้ังนี้ในกำรสรุปเพื่อ
ตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์นั้นสำมำรถท ำได้โดยกำรน ำเสนอด้วยวำจำและข้อเขียน ซึ่งข้อมูลท่ีน ำเสนอ
นั้นควรจะต้องมีควำมถูกต้อง ชัดเจน และเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกำร
เรียนรู้ต้ังแต่ขั้นที่ 1 จนถึงขั้นนี้ โดยใช้กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท้ัง 3 ระยะ จึงท ำให้นักเรียนสำมำรถ
อธิบำยควำมเป็นไปของโลกผ่ำนปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและระบบมนุษย์ และควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงกันของปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันของส่ิงต่ำง ๆ มำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบในกำรแก้ไขปัญหำและวำงแผนในอนำคตได้อย่ำงชัดเจนและ
สมเหตุสมผลมำกยิ่งขึ้น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่ำวถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญของควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ ด้วยเหตุนี้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์จึงมีพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ท่ีสูงขึ้นในแต่ละระยะอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ .05 
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กำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อันเป็นควำมสำมำรถของนักเรียนใน
กำรอธิบำยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ปัจจัยและผลของปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของโลก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพิจำรณำ
ปัญหำและเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล ซึ่งมีองค์ประกอบท่ี
ส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 2) กำรให้เหตุผล
ทำงภูมิศำสตร์ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน และ 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560: 5) โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มีกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ใน 3 ระยะ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ได้ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 เป็นกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ี 1 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งนักเรียนจะได้ต้ังค ำถำมจำกควำมสนใจในประเด็น
ปัญหำท่ีนักเรียนพบเจอจำกพื้นท่ีท่ีนักเรียนอำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครโดยกำรศึกษำเป็นกลุ่ม               
ซึ่งนักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมได้ครอบคลุมเป็นค ำถำมท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรหำค ำตอบได้ แต่ค ำถำมยัง
ขำดควำมชัดเจนและไม่ตรงประเด็นเท่ำท่ีควร ครูจึงแนะน ำแนวทำงกำรต้ังค ำถำมเพื่อให้ได้ค ำถำมท่ี
กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และสำมำรถน ำไปสู่กำรหำค ำตอบของค ำถำมได้และให้นักเรียนภำยใน
กลุ่มร่วมกันปรับประเด็นค ำถำมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำกนั้นนักเรียนจะค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ ซึ่งนักเรียนยังน ำข้อมูลท่ีน ำเสนอจำกเว็บไชด์ท่ีไม่มีแหล่งอ้ำงอิงท่ี
น่ำเช่ือถือมำใช้ ครูจึงเสนอแนะน ำแนวทำงกำรเลือกใช้ข้อมูลและให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่ำงกัน แล้วจึงน ำมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลสร้ำงเป็นชิ้นงำนแผนผังควำมคิดของกลุ่ม 
จำกกนั้นนักเรียนจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนโดยกำรเวียนศึกษำช้ินงำนของกลุ่มเพื่อน ซึ่ง
นักเรียนสำมำรถเขียนเพิ่มเติมข้อมูลลงไปในช้ินงำนของกลุ่มเพื่อนได้ เมื่อนักเรียนศึกษำครบและได้
ช้ินงำนกลับมำยังกลุ่มตนเองนักเรียนร่วมกันเช่ือมโยงและแยกแยะควำมรู้ท่ีกลุ่มอื่นได้เขียนเพิ่มเติมให้
จำกข้อควำมท่ีปรำกฎจำกกำรเวียนศึกษำยังเป็นข้อควำมท่ีไม่ได้น ำไปสู่กำรพัฒนำช้ินงำนให้ดีขึ้น ครู
จึงได้ใช้สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงให้นักเรียนได้น ำเสนอร่วมกันเพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ ในขั้นสุดท้ำยนักเรียน
จะได้ออกมำน ำเสนอค ำตอบของค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อน นักเรียนจะได้อธิบำยสรุปควำมรู้ท่ีสะท้อนให้เห็นตำมองค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถ
ทำงภูมิศำสตร์ ในด้ำนท่ี 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ พบว่ำ นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังไม่สำมำรถเช่ือมโยงระบบของธรรมชำติและระบบของมนุษย์ได้ นักเรียนยังอธิบำยส้ัน ๆ แยก
ส่วนกัน ครูจึงใช้ค ำถำมจำกสถำนกำรณ์วิกฤตส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนน ำเสนอมำเช่ือมโยงประเด็น
ปัญหำของกลุ่มต่ำง ๆ ให้นักเรียนเห็นถึงสำเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นว่ำมีควำมสัมพันธ์ส่งผลซึ่งกัน
และกันของระบบธรรมชำติและระบบมนุษย์อย่ำงไรแล้วให้นักเรียนเสนอควำมคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ควำมรู้ระหว่ำงกัน ส ำหรับด้ำนท่ี 2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน พบว่ำ 
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นักเรียนเกินกว่ำครึ่งสำมำรถอธิบำยสำเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจได้ แต่ยัง
ขำดเหตุผลท่ีสนับสนุนท่ีน่ำเช่ือถือ และอธิบำยเพียงส้ัน ๆ ไม่หลำกหลำย ครูจึงให้นักเรียนได้เสนอ
ควำมคิดเห็นแลกเปล่ียนควำมรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้ควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำย และแนะน ำวิธีกำรในกำร
สืบค้นข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือมำใช้สนับสนุน และในด้ำนท่ี 3) กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย พบว่ำ 
นักเรียนเกินกว่ำครึ่งเสนอแนวทำงในกำรป้องกัน แก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหำนครท่ีมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติได้เพียง 1 ทำงเลือก ครูจึงให้
นักเรียนกลุ่มอื่นได้แสดงควำมคิดเห็นและเสนอแนวทำงเพื่อหำทำงออกของปัญหำร่วมกัน 

ระยะท่ี 2 เป็นกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย นักเรียนจะเลือกประเด็นปัญหำท่ีนักเรียนสนใจตำมภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพำะของแต่ละพื้นท่ี แล้วตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์  
ซึ่งนักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมได้ดียิ่งขึ้น มีควำมชัดเจน ตรงประเด็น ครูได้เสนอแนวทำงกำรต้ังค ำถำม
ท่ีกระชับน ำไปสู่กำรหำค ำตอบให้ดียิ่งขึ้น จำกนั้นนักเรียนจะค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ ซึ่งนักเรียนสำมำรถรวบรวมและหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือได้แต่ยัง
ขำดควำมหลำกหลำยและกำรเปรียบเทียบข้อมูล ครูจึงให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล
ท่ีแตกต่ำงกัน ในกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำนนักเรียนสร้ำงช้ินงำนได้น่ำสนใจ ครอบคลุมสำระส ำคัญของ
ประเด็นปัญหำท่ีนักเรียนเลือกศึกษำ  เมื่อนักเรียนจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนโดยกำรเวียนศึกษำ
ช้ินงำนของกลุ่มเพื่อนนักเรียนสำมำรถเขียนเพิ่มเติมข้อมูลลงไปในช้ินงำนของกลุ่มเพื่อนได้ดีขึ้นกว่ำ
ระยะท่ี 1 แต่ยังขำดประเด็นท่ีหลำกหลำยและแปลกใหม่ ครูจึงได้ใช้สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงให้นักเรียนได้
น ำเสนอร่วมกันเพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้อธิบำยสรุปควำมรู้ท่ีสะท้อนให้เห็นตำม
องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ในด้ำนท่ี 1) ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำน
ปฏิสัมพันธ์ พบว่ำ นักเรียนสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงระบบธรรมชำติและมนุษย์ได้ดีกว่ำ
ในระยะท่ี 1 โดยสำมำรถเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ได้มำกกว่ำ 1 ประเด็นแต่ยังไม่มีควำมคิดเห็นท่ี
หลำกหลำย ครูจึงยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ท่ีนักเรียนไม่ได้น ำเสนอมำให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็น
ร่วมกัน  ส ำหรับด้ำนท่ี 2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน พบว่ำ นักเรียน
ส่วนใหญ่สำมำรถอธิบำยเหตุผลท่ีแสดงถึงสำเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกประเด็นท่ีนักเรียนเลือก
ศึกษำได้ดีขึ้นมำกกว่ำระยะท่ี 1 แต่ยังขำดกำรอ้ำงอิงข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ ครูจึงให้นักเรียนพูดเสนอ
แนวทำงในกำรหำข้อมูลของแต่ละกลุ่มและให้บอกวิธีกำรสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภำพ และในด้ำนท่ี 
3) นักเรียนทุกคนสำมำรถเสนอแนวทำงในกำรป้องกันแก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยได้รท่ีสำมำรถน ำไปใช้จริงได้ แต่ยังเสนอได้เพียงสองแนวทำงท่ี
สำมำรถเป็นไปได้เท่ำนั้น ครูจึงให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจำกขช้ินงำนท่ีเพื่อนได้น ำเสนอ 
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ระยะท่ี 3 เป็นกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ี 3 เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก นักเรียนจะได้ต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์จำกประเด็นปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลกจำกควำมสนใจของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมได้ดีขึ้น มีควำม
กระชับชัดเจน และเป็นค ำถำมท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรหำค ำตอบของค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ได้ จำกนั้น
นักเรียนสำมำรถค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำยและมีควำมน่ำเช่ือถือมำใช้ใน
กำรจัดกำรข้อมูลนักเรียนสำมำรถเขียนแผนผังควำมคิดแสดงกำรผลกำรเรียนรู้ได้ครบถ้วน กระชับ 
ตรงประเด็น ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอนักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนโดยกำรเวียน
ศึกษำช้ินงำนของกลุ่มเพื่อน ซึ่งนักเรียนสำมำรถเขียนเพิ่มเติมข้อมูลลงไปในช้ินงำนของกลุ่มเพื่อนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเพื่อนท่ีท ำกำรศึกษำ ในขั้นสุดท้ำยกำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม
นักเรียนสำมำรถอธิบำยค ำตอบได้ชัดเจน ตรงประเด็น ด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยซึ่งสะท้อนให้เห็นจำก
กำรศึกษำพัฒนำกำรตำมองค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ ด้ำนท่ี 1) ควำมเข้ำใจระบบ
ธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ พบว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ระบบธรรมชำติและระบบมนุษย์ท่ีต้องพึงพำอำศัยกันได้ครอบคลุมประเด็นท่ีนักเรียนศึกษำ ส่วนด้ำน
ท่ี 2) กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน  พบว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถ
อธิบำยให้เหตุผลท่ีน่ำเช่ือถือทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันและข้อกล่ำวอ้ำงหรือได้หลำย
ประเด็น และในด้ำนท่ี 3) นักเรียนเกินกว่ำครึ่งสำมำรถเสนอแนวทำงท่ีหลำกหลำยในกำรป้องกัน
แก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลกท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 
และสำมำรถบอกแนวทำงกำรปฏิบัติของตนเองในกำรแก้ปัญหำวิกฤตส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ได้ 

ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของ NSW education standards authority 
(2015: 23) ท่ีสรุปได้ว่ำ กำรตอบค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีสำมำรถท ำได้โดยกำรปฏิบัติกิจกรรมกำร
เรียนรู้ท้ัง 4 ขั้น ดังท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จะท ำให้ผู้ศึกษำเกิดควำมเข้ำใจภูมิศำสตร์อย่ำงลึกซึ้ง 
สอดคล้องกับ Karen A. Thomas-Brown (2011: 181-189) ท่ีได้ศึกษำกำรสอนเพื่อกำรรู้ภูมิศำสตร์
ของชมรม Afterschool Geographic Club ของโรงเรียนในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกำผล
กำรศึกษำพบว่ำในระยะเวลำ 8 สัปดำห์ของกำรเข้ำร่วมชมรมภูมิศำสตร์หลังเลิกเรียน โดยนักเรียนได้
ท ำกิจกรรมศึกษำชุมชนท่ีอยู่ของนักเรียน และโรงเรียนผ่ำน Google Earth  Google Map และต้ัง
ค ำถำมพื้นฐำนเกี่ยวกับบ้ำน และชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่และได้พยำยำมในกำรศึกษำข้อมูลท่ีตนสนใจด้วย
ตนเองโดยกำรใช้เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ สร้ำงแผนท่ีและอธิบำยถึงลักษณะทำงภูมิศำสตร์ในถิ่นท่ีตน
อำศัยอยู่ ท ำให้มีควำมรู้และทักษะทำงภูมิศำสตร์ท่ีดีขึ้น อันเป็นผลมำจำกกำรสืบค้นข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงกัน กำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนเองกับระบบ
ธรรมชำติ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ W S Utami , I M Zain and Sumarmi (2018) ท่ีได้ศึกษำและ
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แก้ปัญหำทักษะทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำในสุรำบำยำ ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์สำมำรถพัฒนำทักษะทำงภูมิศำสตร์ ได้ ท้ังนี้ทักษะทำง
ภูมิศำสตร์มีควำมเกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรแก้ปัญหำ กำรให้
เหตุผล กำรวิเครำะห์ตีควำม และกำรสังเครำะห์ข้อมูล ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรใช้
คอมพิวเตอร์ ควำมสำมำรถในกำรตีควำม  

3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์โดยภำพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด (= 4.54, S.D. = 
0.17) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยมำกท่ีสุดเป็นล ำดับท่ี 1 คือ ด้ำน
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด (= 4.52, S.D. = 0.28) 
รองลงมำคือ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด (= 
4.53, S.D. = 0.30) และล ำดับสุดท้ำยคือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมำก (= 4.45, S.D. = 0.20)  

จำกกำรพิจำรณำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ในด้ำนด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ พบว่ำ นักเรียนเห็นด้วยเป็นล ำดับท่ี 1 
โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด อำจเนื่องมำจำก กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท้ัง 5 
ขั้นตอนท่ีประกอบด้วย 1) กำรตั้งค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 2) กำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 3) กำรจัดกำรข้อมูล 
4) กำรวิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ และ 5) กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม เป็นแนวทำงในกำรกิจกรรม
กำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนฝึกควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำภูมิศำสตร์ ได้แก่ กำรตั้งค ำถำม
ทำงภูมิศำสตร์  กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ กำรเปรียบเทียบและเช่ือมโยงข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ESRI 
Schools and Libraries Program (2003: 1-4)  แ ละ  ก น ก  จั น ท ร ำ  (2561: 91) ท่ี ส รุ ป ไ ด้ ว่ ำ 
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ต้ังประเด็นค ำถำมในกำรสืบค้นควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์
ในหัวข้อท่ีตนเองสนใจอันจะน ำไปสู่กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนในช้ันเรียนในทุกขั้นตอน ท้ังนี้ครูจะท ำหน้ำท่ี
เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้แก่นักเรียน เช่น ใช้ค ำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล
และเช่ือมโยงข้อมูลท่ีศึกษำได้อย่ำงสมเหตุสมผล แนะน ำแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย และทันสมัย 
เพื่อให้ได้มำซึ่งค ำตอบท่ีสัมพันธ์กับปัญหำท่ีนักเรียนได้ต้ังค ำถำมข้ึน อันจะท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและมุมมองทำงภูมิศำสตร์ท่ีกว้ำงขวำงขึ้น ตลอดจนสำมำรถเสนอแนวทำงกำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำก
กำรศึกษำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีเหตุผล ดังท่ี สุรำงค์ โค้วตระกูล (2553: 14) กล่ำวว่ำ ครู
จะต้องเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
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ได้อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรสร้ำงแรงจูงใจและบรรยำกำศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปวีณำ ทำระ (2560: 114-115) ท่ีได้ศึกษำกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำในสำระภูมิศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ตำมทัศนะครูระดับมัธยมศึกษำ พบว่ำ กำรท่ี
ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นร่วมกันในช้ันเรียน กำรระดมควำมคิดร่วมกันระหว่ำงครู
กับนักเรียนโดยเน้นกำรร่วมคิด ร่วมท ำ กำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนให้ก ำลังใจนักเรียนอยู่เสมอ 
เป็นกำรกระตุ้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรคิดระดับสูงอื่น ๆ ได้เป็นอย่ำงดี อีกท้ังยังเป็นกำรเสริมสร้ำง
ให้แก่นักเรียนมีควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วมและเจตคติในเชิงบวกต่อกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์อีกด้วย  

ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ พบว่ำ นักเรียนเห็นด้วยเป็นล ำดับท่ี 2 โดยมีควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด อำจเนื่องมำจำก กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำรและเจตคติทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำร
ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ อันจะช่วยให้นักเรียนกล้ำคิด และกล้ำแสดงออก คิดอย่ำงมี
เหตุผล ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม และ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้รับจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์จึงมีกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ดังท่ี ณิรดำ เวชญำลักษณ์ (2561: 41-42) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้ ท่ีดี เป็นกำรสร้ำง
ควำมหมำย ควำมเข้ำใจ หรือสร้ำงประสบกำรณ์ให้แก่ตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นได้จำกกำรคิด กำรกระท ำ 
สำมำรถเช่ือมโยงตนเองผ่ำนกำรกระบวนกำรต่ำง ๆ รวมท้ังกำรแก้ปัญหำ กระท่ังเกิดควำมสนใจน ำ
ควำมรู้หรืออำศัยสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมเปล่ียนตนเองทำงด้ำนเศรษฐกิจ ควำมรู้ ควำมคิด และ
กระท ำเพื่อด ำรงชีวิตอย่ำงปกติสุขสู่กำรเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปวีณำ ทำระ 
(2560: 155-160) สรุปได้กำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำสำระภูมิศำสตร์ท่ี
หลำกหลำยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นขั้นตอน เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดควำมรู้  
ควำมสำมำรถ ทักษะ และเจตคติ กล้ำคิด และกล้ำแสดงออก สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบว่ำ นักเรียนเห็นด้วยเป็นล ำดับสุดท้ำย โดยมีควำมคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก อำจเนื่องมำจำก กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มีกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษำข้อมูลตำมควำมสนใจ ศึกษำค้นคว้ำ ลงพื้นท่ีจริง ประกอบกำรใช้ส่ือ ข่ำว
สถำนกำรณ์ท่ีทันสมัยและใช้แหล่งข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถืออันจะให้นักเรียนมีแนวทำงในกำรได้มำซึ่งควำมรู้
ภูมิศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อค้นพบของ สุจิตรำ ภักดีสงครำม (2555: 162) และ นิทิน 
วำทรอน (Nitin Wathore. 2012: 115-122) ท่ีสรุปได้ว่ำ ในกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ/ภูมิศำสตร์
จะต้องพิจำรณำเนื้อหำสำระท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ท่ีเหมำะสม โดยท่ีครูผู้สอนจ ำเป็นต้องใช้ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหำ
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สำระกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและได้รับประสบกำรณ์ตรง
จำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมำกขึ้น ตลอดจนท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและกิจกรรม
กำรเรียนรู้มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้  

ร่วมคิด  แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวน-
กำรทำงภูมิศำสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะส ำหรับกำร
น ำไปใช้ และข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช ้

1. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำนักเรียนมีควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ในองค์ประกอบกำรให้เหตุผล
ทำงภูมิศำสตร์ผ่ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันโดยภำพรวมอยู่ในอันดับสุดท้ำย ครูควรเลือกสถำนกำรณ์
หรือกรณีตัวอย่ำงท่ีนักเรียนมีประสบกำรณ์ใกล้เคียงมำใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ แล้วใช้ค ำถำม
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเช่ือมโยงข้อมูลจำกสถำนกำรณ์อย่ำงมีเหตุผล และควรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกกำรอธิบำยแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง และเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนควำมรู้กับ
สมำชิกในช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถเช่ือมโยงควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล 
นอกจำกนี้นักเรียนจะกล้ำเผชิญสถำนกำรณ์สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตนเองโดยไม่กลัวว่ำ
ค ำตอบของตนจะถูกหรือผิด 

2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ในขั้นกำร
รวบรวมข้อมูล นักเรียนควรได้ฝึกกำรเลือกใช้ข้อมูล ข่ำวสำรท่ีมีคุณภำพ น่ำเช่ือถือจำกแหล่งข้อมูลท่ี
หลำกหลำยในปัจจุบัน เช่น เครือข่ำยสังคมออนไลน์ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ครูควรแนะน ำและ
เสริมทักษะให้นักเรียนในกำรสืบค้นข้อมูล อำจจะสืบค้นจำกหลำยแหล่งข้อมูลแล้วน ำมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อเท็จจริงและควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบกำรณ์ทักษะกำรรู้เท่ำทันส่ือ
สำมำรถใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำตนเองและกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

3. จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ในขั้นกำรวิเครำะห์ ครูควรนักเรียน
ควรได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงมีเหตุผล และน ำเนื้อหำมำอภิปรำย
ร่วมกัน เพื่อให้ได้ค ำตอบท่ีสมบูรณ์สอดคล้องกับประเด็นปัญหำ และให้นักเรียนมีโอกำสท ำงำนร่วมกัน
ในบรรยำกำศแบบประชำธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้และเป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไป 
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4. ในกำรจัดกำรข้อมูลน ำมำสร้ำงเป็นช้ินงำนเพื่อน ำเสนอควำมรู้ เนื่องจำกนักเรียนเป็นช่วง
วัยท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงช้ินงำนได้สวยงำมน่ำสนใจแต่ยังขำดกำรจัดกำรข้อมูลท่ีเป็น
ระบบ ครูจึงควรแนะน ำนักเรียนในขั้นกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อนักเรียนจะสำมำรถจัดกำรข้อมูลได้อย่ำง
เป็นระบบชัดเจน และตรงประเด็น ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำตนเองและกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต่อไป 

5. ครูควรแนะน ำแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำหรือประเด็นท่ีศึกษำท่ี
หลำกหลำย ทันสมัย และน่ำเช่ือถือแก่นักเรียนในระหว่ำงปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซึ่งจะท ำให้
นักเรียนสำมำรถจัดกำรข้อมูล วิเครำะห์และน ำเสนอควำมรู้ ตลอดจนสรุปค ำตอบท่ีสัมพันธ์กับกำรต้ัง
ค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์จำกควำมสนใจได้อย่ำงสมเหตุสมผล 
 6.  ครูควรให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ท้ังในด้ำนเนื้อหำ และทักษะท่ีส ำคัญต่อกำรศึกษำภูมิศำสตร์ ตลอดจนกำร
ต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ในเนื้อหำภูมิศำสตร์
ควบคู่ไปกำรกับฝึกฝนและพัฒนำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
 7. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนโดยกำรใช้ค ำถำมท่ี
ส่งเสริมกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) แล้วร่วมกันอภิปรำยในช้ันเรียน ตลอดจนให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนภำยหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์เพื่อให้
นักเรียนได้ทรำบถึงข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ของตนเอง อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำให้
นักเรียนสำมำรถแสดงออกถึงพฤติกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบส ำคัญของ
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ไปใช้ในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ 
ทักษะ และคุณลักษณะท่ีสัมพันธ์กับกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ เช่น กำรรู้เรื่องภูมิศำสตร์ (Geo-
literacy) ทักษะทำงภูมิศำสตร์ มโนทัศน์ทำงภูมิศำสตร์ เจตคติต่อกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ กำรคิดเชิง
อนำคต และกำรคิดเชิงพื้นท่ี เป็นต้น 
 2. ควรพัฒนำควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ร่วมกับวิธีกำรสอนหรือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
อื่นเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ กำรให้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ผ่ำน
กำรเช่ือมโยงระหว่ำงกัน และกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบตำมนัย เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบ 
เสำะหำควำมรู้ (Inquiry Method) และเทคนิคกำรใช้ค ำถำม เป็นต้น 
 3. ควรน ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์มำประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบกำร
สอน วิธีกำรสอน และเทคนิคกำรสอนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำอิงสถำนท่ี (Place-Based Education) 
กำรใช้ชุมชนเป็นฐำน (Community Based Learning) กำรใช้โครงงำนเป็นฐำน เป็นต้น  



 

รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภำษำไทย 

กนก จันทรำ.  (2561).  กำรรู้เร่ืองภูมิศำสตร์ ถอดบทเรียนประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์
ในชั้นเรียนที่เสริมสร้ำงกำรณ์กำรรู้เร่ืองภูมิศำสตร์.  กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย. 

กรมวิชำกำร. กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2544).  คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564.   
เข้ำถึงเมื่อ 8 กรกฎำคม.  เข้ำถึงได้จำก ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/3.1.Plan-2060-2564.pdf 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2542).  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: คุรุสภำ 
ลำดพร้ำว. 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2544).  คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2545).  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุ. 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2545).  หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2544.  กรุงเทพฯ: คุรุสภำ 
ลำดพร้ำว. 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2545).  หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2544 . พิมพ์ครั้งท่ี 4.  
กรุงเทพฯ: คุรุสภำ ลำดพร้ำว. 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  (2551).  หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 .  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ กำรเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษำธิกำร. (2560). ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงสำระภูมิศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560).  เข้ำถึงเมื่อ 8 กรกฎำคม.  เข้ำถึงได้จำก ส ำนักงำนวิชำกำรและมำตรฐำน
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  https://drive.google.com/file/d/ 1 uKcNtZr8 G9 4 vPOv1 9 ft 
TKp2g2jq6Y7W3/view 

กระทรวงศึกษำธิกำรม. (2560). แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579.   ข้ำถึงเมื่อ 8 กรกฎำคม.  
เ ข้ ำ ถึ ง ไ ด้ จ ำ ก  ส ำ นั ก ง ำ น เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร ส ภ ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  http://www.lampang. 
go.th/public60/Education Plan2.pdf  

 

http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/3.1.Plan-2060-2564.pdf


  166 

 

กิตติคุณ  รุ่งเรือง.  (2556).  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระภูมิศำสตร์.  กรุงเทพฯ: บริษัทสุวีริยำสำส์น. 
เกษม จันทร์แก้ว.  (2556).  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสำน . พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: 

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
แก้วใจ สุวรรณเวช. (2559). “กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอน

ภูมิศำสตร์ ส ำหรับนักศึกษำวิชำชีพครูสังคมศึกษำ.” ฉบับภำษำไทย สำขำมนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ และศิลปะ, 9 (2): 2102- 2114.  

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์.  (2559).  80 นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ. พิมพ์ครั้งท่ี 7 
นนทบุรี: พี บำลำนซ์ดีไซด์แอนปริ้นต้ิง. 

ชำตรี เกิดธรรม.  (2545).  เทคนิคกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนำ
พำนิช. 

ชิดชนก วันทวี.  (2557).  “กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และทักษะทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงำน.”  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำกำรวิจัย
และพัฒนำหลักสูตร, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี.  

ณิรดำ เวชญำลักษณ์.  (2561).  หลักกำรจัดกำรเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย. 

ดวงกมล สินเพ็ง.  (2553).  กำรพัฒนำผู้เรียนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

ทิศนำ แขมมณี.  (2561).  ศำสตร์กำรสอน องค์ควำมรู้เพื่อกำรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภำพ. พิมพ์ครั้งท่ี 22.  กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

นิวัต  เรืองพำนิช, & .  (2556).  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งท่ี 5.  
กรุงเทพฯ: กองทุนจัดพิมพ์ต ำรำป่ำไม้ คณะวรนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 

เบญจวรรณ อุปัชฌำย์.  (2559).  “กำรสร้ำงตัวตนผู้รู้คิดด้ำนส่ิงแวดล้อม.”  วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำพัฒนศึกษำศำสตร์, มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ประเสริฐ  วิทยำรัฐ.  (2547).  ภูมิศำสตร์ปกิณกะ เล่มที่ 2 72 ปี ปูชนียำจำรย์.  กรุงเทพฯ: วัฒนำ
พำนิช. 

ปวีณำ  ทำระ.  (2560).  “กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำในสำระภูมิศำสตร์ เพื่อพัฒนำกำรคิด
วิเครำะห์ตำมทัศนะครูระดับมัธยมศึกษำ.”  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้, มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 



  167 

 

พัฒนำ รำชวงศ์.  (2561).  แนวควำมคิดทำงภูมิศำสตร์ Geographical concepts.  พิษณุโลก: 
สถำนท่ีปรึกษำพัฒนำภูมิศำสตร์และภูมิสำสนเทศ คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม มหำวิทยำลัยนเรศวร. 

พุฒิพงษ์  ศุภมัสตุอังกูร.  (2558).  “กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ เรื่องภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบวัฎจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฎจักร
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E).”  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำกำรสอนสังคมศึกษำ , 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  

มำเรียม  นิลพันธุ์.  (2558).  วิธีวิจัยทำงกำรศึกษำ. พิมพ์ครั้งท่ี 9.  นครปฐม: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร. 

รำชบัณฑิตยสถำน.  (2549).  พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. พิมพ์ครั้งท่ี 4.  
กรุงเทพฯ: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 

รุจิเรข  ฉอยทิม.  (2559).  “กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 โดยใช้กำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอนำคต.”  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำ
กำรสอนสังคมศึกษำ, มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  

ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ.  (2539).  เทคนิคกำรวัดผลกำรเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์สุวีริ
ยำสำส์น. 

วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยำกำรทำงพฤติกรรมศำสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: ภำควิชำวิจัย
วิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

วลัย อิศรำงกูร ณ อยุธยำ.  (2555).  ครูสังคมศึกษำกับกำรพัฒนำทักษะแก่นักเรียน.  กรุงเทพฯ: 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

วัชรำ  เล่ำเรียนดี.  (2553).  รูปแบบและกลยุทธกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด. พิมพ์ครั้ง
ท่ี 5.  นครปฐม: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 

วิจิตร บุณยะโหตระ.  (2537-2538).  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: สัมผัสท่ี 6. 
วินัย วีระวัฒนำนนท์.  (2562).  หลักกำรสอนสิ่งแวดล้อม : กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำ  Principle for 

enivironmental teaching.  กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
วิภำพรรณ พินลำ และวิภำดำ พินลำ.  (2561).  กำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำในยุคศตวรรษที่ 21 

Learning management social studies in the 21st century.  กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

 



  168 

 

ศจีมำจ ณ วิเชียร. (2555). กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ. เข้ำถึงเมื่อ 8 กรกฎำคม.  เข้ำถึงได้จำก 
http://rlc.nrct.go.th/ewtadmin/ewt/nrct_museum/ewt_dl.php?nid=911 

สถำบันกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ. (2561). ประกำศและรำยงำนผลสอบโอเน็ต.  เข้ำถึงเมื่อ 8 
ก ร ก ฎ ำ ค ม .   เ ข้ ำ ถึ ง ไ ด้ จ ำ ก  from http://www.newonetresult.niets.or.th 
/AnnouncementWeb/Login.aspx 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ.  (2555).  คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 .  กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ส ำนักงำน. 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 
2564.  เข้ำถึงเมื่อ 8 กรกฎำคม.  เข้ำถึงได้จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422  

สุจิตรำ ภักดีสงครำม.  (2555).  สังคมศึกษำในหลักสูตรมัธยมศึกษำ 1. พิมพ์ครั้งท่ี 2. .  กรุงเทพฯ: 
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง. 

สุรำงค์ โค้วตระกูล.  (2553).  จิตวิทยำกำรศึกษำ. พิมพ์ครั้งท่ี 9.  กรุงเทพฯ ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย. 

สุรีย์พร  นิพิฐวิทยำม.  (2553).  เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ สศ 201 มนุษย์กับธรรมชำติและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร.  กรุงเทพฯ: ภำควิชำภูมิศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

สุวิทย์ มูลค ำ และอรทัย มูลค ำ.  (2545).  21 วิธีจัดกำรเรียนรู้: เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด.  กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ภำพพิมพ์. 

อดิศักด์ิ สิงห์สีโว.  (2554).  พื้นฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ = Foundations of environmental 
education.  มหำสำรคำม: คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. 

อรรถพล อนันตวรสกุล. (2561). “มโนทัศน์พื้นฐำนในกำรสอนภูมิศำสตร์.” เอกสำรประกอบกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร Geo literacy ส ำหรับครูสังคม จัดโดย คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ณ อำคำรวิจัยและกำรศึกษำต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำช
กุมำรี ช้ัน 2, 21 เมษำยน.  

อำรมณ์  สงวนจิต.  (2539).  พฤติกรรมกำรสอนภูมิศำสตร์1.  กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง. 

 
 

 

http://rlc.nrct.go.th/ewtadmin/ewt/nrct_museum/ewt_dl.php?nid=911
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422


  169 

 

ภำษำต่ำงประเทศ 

Anderson Lorin W., & and Krathwohl David R. (2 0 0 1 ) .  “ A taxonomy for learning, 
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational 
Objectives.” theory into practice, 41 (4).  

Bloom, B. S.  (1 9 5 6 ) .   Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive 
Domain.  New York: David McKay. 

Danaher, M. (2 0 1 2 ) .  “ Community, environment and teaching geography.” 
Geographical Education, 25 (July) (7-14).  

ESRI Schools and Libraries Program. (2 0 0 3 ). Geographic Inquiry: Thinking 
Geographically.  Accesssed July 8. Available from www.esri.com/Industries/k-
12/education/~/media/Files/Pdfs/industries/k-12/pdfs/geoginquiry.pdf 

ESRI Schools and Libraries Program. (2 0 0 3 ). Using the Geographic inquiry Process to 
Understand You Environment.   Accesssed July 8. Available from 
https://education.ocean.org/selfdirected/resources/get/200791/Sec.%20GeoInqu
iry_Overview.pdf 

Eyüp Artvinli. (2012). “Integrate geographic skills with active learning in geography: a 
case of Turkey.” Research and Didactics in Geography (J-READING), 0 (1).  

GALANI, L. (2 0 1 6 ) .  “ GEO-LITERACY AS THE BASIS OF THE BUILDING OF CULTURAL 
IDENTITY.” European Journal of Geography, 7 (1).  

Geography for Life Second Edition. (2 0 1 2 ) .  NATIONAL GEOGRAPHY STANDARDS & 
SKILLS.  Accesssed July 8. Available from https://www.nationalgeographic.org/ 
education/national-geography-standards/ 

Jaszewski, J., & and Teng, S. e. a. (2 0 1 1 ) .  WHAT IS GEOGRAPHY.   Accesssed July 8. 
Available from http://nationalgeographic.org/education/what-is-geography/ 

Karen A. Thomas-Brown. (2011). “Teaching for Geographic Literacy: Our Afterschool 
Geography Club.” The Social Studies, 102 (5).  

Lohman, A.  (2 0 1 1 ) .   Geographic Literacy, Objectives, and Active Learning in 
Geography.  New York: United States Military Academy, West Point. 

 

www.esri.com/Industries/k-12/education/~/media/Files/Pdfs/industries/k-12/pdfs/geoginquiry.pdf
www.esri.com/Industries/k-12/education/~/media/Files/Pdfs/industries/k-12/pdfs/geoginquiry.pdf
https://education.ocean.org/selfdirected/resources/get/200791/Sec.%20GeoInquiry_Overview.pdf
https://education.ocean.org/selfdirected/resources/get/200791/Sec.%20GeoInquiry_Overview.pdf
http://nationalgeographic.org/education/what-is-geography/


  170 

 

Misheck, M., Ezra, P., & and Mandoga, E. (2 0 1 3 ) .  “ Geographic Literacy and World 
Knowledge amongst Open Distance Learning Students in Zimbabwe.” 
Greener Journal of Educational Research, 3 (7).  

National Geographic. (2018) .  Geo-inquiry Process Educator Guide.   Accesssed July 8. 
Available from https://www.nationalgeographic.org/education/ programs/geo-
inquiry/ 

Nitin G.Wathore. (2 0 1 2 ) .  Utility Of Instructional Materials In The Teaching Of 
Geography At  Higher Secondary Level.   Accesssed July 8. Available from 
http://www.oiirj.org/ejournal/apr-may-june2012/13.pdf  

NSW education standards authority. (2015). Geography K–10 Syllabus.   Accesssed July 
8. Available fromm https://educationstandards.nsw.edu.au/ wps/portal/nesa/k-
10/learning-areas/hsie/geography-k-10 

Oigara, J.  (2006 ) .   “ A multi-method study of background experiences influencing 
levels of geographic literacy.”  Unpublished Ph.D Thesis, Binghamton University.  

Sugiyanto, S., Maryani E., & and Ruhimat M. (2018). A Preliminary Study on Developing 
Geography Literacy Based on Social Studies Learning Model to Improve 
Teachers 21 st Century Skills. Paper presented at the IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science, Volume 145, conference 1.  

W S Utami, I M Zain, & and Sumarmi. (2 0 1 8 ) .  Geography literacy can develop 
Geography skills for high school students: is it true. Paper presented at the 
Conference Series: Materials Science and Engineering.  

 

 

 

http://www.oiirj.org/ejournal/apr-may-june2012/13.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

  



  172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก  
รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  

และหนังสือขออนุญำตเก็บข้อมูล  



  173 

รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนตำ ตุลยเมธำกำร อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรวัดและประเมินผล 
      คณะศึกษำศำสตร์   

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
 
 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยำ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำภูมิศำสตร์ 
      คณะสังคมศำสตร์   

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      ผู้เช่ียวชำญด้ำนเนื้อหำ สำระภูมิศำสตร์ 
 
 
3. อำจำรย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์   อำจำรย์ประจ ำภำควิชำสังคมศึกษำ 
      คณะสังคมศำสตร์   

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
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ภำคผนวก ข  
กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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ตำรำงที่ 25 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องท่ีได้จำกกำรประเมินควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  เรื่องวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ของผู้เช่ียวชำญ 

ข้อที่ ประเด็นกำรประเมิน 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ
คนที่ 

R IOC 

1 2 3 
1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

เหมำะสม และมีรำยละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 กำรเขียนสำระส ำคัญในแผน กระชับ ครอบคลุม 
ข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำรโดยท่ัวไป  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจน ถูกต้อง
ครอบคลุมเนื้อหำสำระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 เนื้อหำ / กิจกรรมกำรสอนเหมำะสมกับ 
จ ำนวนเวลำท่ีก ำหนด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 เนื้อหำสำระในแผนถูกต้องตำมหลักวิชำกำร +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ท่ีน ำมำใช้เป็นส่ือในกำรจัดกำร

เรียนรู้มีควำมเหมำะสม 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกับวัย 
ของนักเรียนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 กิจกรรมกำรสอนตำมแผนส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ 
และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ให้แก่นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 มีกำรวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวม 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 26 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องท่ีได้จำกกำรประเมินควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  เรื่อง วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย โดยกำรจัดกำรเรียนรู้  ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ของผู้เช่ียวชำญ 

ข้อที่ ประเด็นกำรประเมิน 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ
คนที่ 

R IOC 

1 2 3 
1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

เหมำะสม และมีรำยละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 กำรเขียนสำระส ำคัญในแผน กระชับ ครอบคลุม 
ข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำรโดยท่ัวไป  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจน ถูกต้อง
ครอบคลุมเนื้อหำสำระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 เนื้อหำ / กิจกรรมกำรสอนเหมำะสมกับ 
จ ำนวนเวลำท่ีก ำหนด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 เนื้อหำสำระในแผนถูกต้องตำมหลักวิชำกำร +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ท่ีน ำมำใช้เป็นส่ือในกำรจัดกำร

เรียนรู้มีควำมเหมำะสม 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกับวัย 
ของนักเรียนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 กิจกรรมกำรสอนตำมแผนส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ 
และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ให้แก่นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 มีกำรวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวม 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องท่ีได้จำกกำรประเมินควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม  เรื่อง วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลก โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ ของผู้เช่ียวชำญ 

ข้อที่ ประเด็นกำรประเมิน 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ
คนที่ 

R IOC 

1 2 3 
1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

เหมำะสม และมีรำยละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 กำรเขียนสำระส ำคัญในแผน กระชับ ครอบคลุม 
ข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำรโดยท่ัวไป  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจน ถูกต้อง
ครอบคลุมเนื้อหำสำระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 เนื้อหำ / กิจกรรมกำรสอนเหมำะสมกับ 
จ ำนวนเวลำท่ีก ำหนด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 เนื้อหำสำระในแผนถูกต้องตำมหลักวิชำกำร +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ท่ีน ำมำใช้เป็นส่ือในกำรจัดกำร

เรียนรู้มีควำมเหมำะสม 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกับวัย 
ของนักเรียนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 กิจกรรมกำรสอนตำมแผนส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ 
และควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ให้แก่นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 มีกำรวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวม 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 28 ค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำและดัชนีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผล
กำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนเรียน 
และหลังเรียน โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ของผู้เช่ียวชำญ 

ข้อ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
พฤติกรรม 
ที่มุ่งวัด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

R IOC 

1 1. นักเรียนอธิบำย
สถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำง
มีเหตุผล 

ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 ควำมจ ำ +1 +1 0 2.00 0.67 
3 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 ควำมเข้ำใจ +1 +1 0 2.00 0.67 
6 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 กำรวิเครำะห์ +1 0 +1 2.00 0.67 
11 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 กำรประเมินค่ำ -1 +1 0 0.00 0.00 
13 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 28 (ต่อ)  

ข้อ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
พฤติกรรม 
ที่มุ่งวัด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

R IOC 

14 2. นักเรียนวิเครำะห์
สำเหตุ ปัจจัย และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรเปล่ียนแปลงทำง
กำยภำพของโลกท่ีมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิตอัน
เนื่องมำจำกวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมี
เหตุผลและสำมำรถ
เช่ือมโยงข้อมูลได้อย่ำง
เป็นระบบ 

ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 ควำมเข้ำใจ +1 +1 0 2.00 0.67 
21 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 กำรวิเครำะห์ -1 0 +1 0.00 0.00 
25 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 กำรประเมินค่ำ +1 +1 0 2.00 0.67 
27 กำรประเมินค่ำ +1 0 +1 2.00 0.67 
28 3. นักเรียนวิเครำะห์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ
และกำรเปล่ียนแปลง
ทำงธรรมชำติท่ีส่งผล
กระทบส่ิงแวดล้อมและ
กำรด ำเนินชีวิตของ
มนุษย์ 

ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 ควำมจ ำ +1 0 +1 2.00 0.67 
30 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
31 ควำมเข้ำใจ +1 0 +1 2.00 0.67 
32 กำรประยุกต์ใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 
33 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
34 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 28 (ต่อ)  

ข้อ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
พฤติกรรม 
ที่มุ่งวัด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

R IOC 

38 4. นักเรียนเลือกใช้
แหล่งข้อมูลและ
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
ในกำรพัฒนำ และ
ป้องกันแก้ไขวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำง
เหมำะสม 

ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
39 ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
41 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
43 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
44 กำรวิเครำะห์ +1 0 +1 2.00 0.67 
45 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
46 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
47 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
48 5. นักเรียนสำมำรถเสนอ

แนวทำงในกำรแก้ไข 
ป้องกันรักษำ และ
พัฒนำไปสู่ทำงออกของ
ปัญหำวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำง
เหมำะสม 

ควำมจ ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
49 ควำมจ ำ +1 +1 0 2.00 0.67 
50 ควำมเข้ำใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
51 ควำมเข้ำใจ +1 +1 0 2.00 0.67 
52 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
53 กำรประยุกต์ใช้ 0 +1 +1 2.00 0.67 
54 กำรประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
55 กำรประยุกต์ใช้ -1 0 +1 0.00 0.00 
56 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
57 กำรวิเครำะห์ 0 +1 +1 2.00 0.67 
58 กำรวิเครำะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
59 กำรประเมินค่ำ +1 +1 0 2.00 0.67 
60 กำรประเมินค่ำ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 29 ผลกำรวิเครำะห์ควำมยำกง่ำยและอ ำนำจจ ำแนกของของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ข้อที่ ควำมยำกง่ำย (p) อ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
1 0.53 0.53 ใช้ได้ 
2 0.30 -0.07 ตัดท้ิง  
3 0.47 0.13 ตัดท้ิง 
4 0.67 0.40 ใช้ได้ 
5 0.60 0.00 ตัดท้ิง  
6 0.63 0.07 ตัดท้ิง  
7 0.47 0.13 ตัดท้ิง 
8 0.23 -0.07 ตัดท้ิง  
9 0.57 0.20 ใช้ได้ 
10 0.53 0.00 ตัดท้ิง  
11 0.50 0.07 ตัดท้ิง 
12 0.43 0.33 ใช้ได้ 
13 0.57 0.33 ใช้ได้ 
14 0.47 0.40 ใช้ได้ 
15 0.60 0.67 ใช้ได้ 
16 0.50 0.33 ใช้ได้ 
17 0.57 0.33 ใช้ได้ 
18 0.53 0.40 ใช้ได้ 
19 0.57 0.47 ใช้ได้ 
20 0.43 0.20 ใช้ได้ 
21 0.53 -0.27 ตัดท้ิง  
22 0.57 0.60 ใช้ได้ 
23 0.60 0.00 ตัดท้ิง 
24 0.63 0.33 ตัดท้ิง  
25 0.63 -0.07 ตัดท้ิง  

 



  182 

ตำรำงที่ 29 (ต่อ)  
ข้อที่ ควำมยำกง่ำย (p) อ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
26 0.40 0.00 ตัดท้ิง  
27 0.47 0.40 ใช้ได้ 
28 0.60 0.27 ใช้ได้ 
29 0.53 0.27 ใช้ได้ 
30 0.43 0.33 ใช้ได้ 
31 0.63 0.20 ใช้ได้ 
32 0.37 0.20 ตัดท้ิง 
33 0.53 0.27 ใช้ได้ 
34 0.40 -0.13 ตัดท้ิง 
35 0.53 0.40 ใช้ได้ 
36 0.57 0.20 ใช้ได้ 
37 0.43 -0.20 ตัดท้ิง  
38 0.53 0.27 ใช้ได้ 
39 0.37 0.07 ตัดท้ิง  
40 0.23 0.07 ตัดท้ิง  
41 0.57 0.33 ใช้ได้ 
42 0.43 0.33 ใช้ได้ 
43 0.47 0.53 ใช้ได้ 
44 0.27 0.00 ตัดท้ิง  
45 0.53 0.13 ตัดท้ิง 
46 0.57 0.33 ใช้ได้ 
47 0.33 -0.13 ตัดท้ิง  
48 0.47 0.27 ใช้ได้ 
49 0.40 0.00 ตัดท้ิง  
50 0.53 0.27 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่ 29 (ต่อ)   
ข้อที่ ควำมยำกง่ำย (p) อ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
51 0.43 0.33 ใช้ได้ 
52 0.40 0.27 ใช้ได้ 
53 0.30 -0.20 ตัดท้ิง  
54 0.47 0.27 ใช้ได้ 
55 0.63 -0.07 ตัดท้ิง  
56 0.53 0.27 ใช้ได้ 
57 0.73 0.00 ตัดท้ิง  
58 0.30 0.07 ตัดท้ิง  
59 0.30 0.07 ตัดท้ิง  
60 0.47 0.40 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่  30 ค่ำควำมเช่ือมั่น  ของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียน                 
เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ข้อที่ ควำมยำกง่ำย (p) อ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
1 0.53 0.53 ใช้ได้ 
2 0.67 0.40 ใช้ได้ 
3 0.57 0.20 ใช้ได้ 
4 0.43 0.33 ใช้ได้ 
5 0.57 0.33 ใช้ได้ 
6 0.47 0.40 ใช้ได้ 
7 0.60 0.67 ใช้ได้ 
8 0.50 0.33 ใช้ได้ 
9 0.57 0.33 ใช้ได้ 
10 0.53 0.40 ใช้ได้ 
11 0.57 0.47 ใช้ได้ 
12 0.57 0.60 ใช้ได้ 
13 0.60 0.27 ใช้ได้ 
14 0.43 0.33 ใช้ได้ 
15 0.63 0.20 ใช้ได้ 
16 0.53 0.27 ใช้ได้ 
17 0.53 0.40 ใช้ได้ 
18 0.57 0.20 ใช้ได้ 
19 0.53 0.27 ใช้ได้ 
20 0.57 0.33 ใช้ได้ 
21 0.43 0.33 ใช้ได้ 
22 0.47 0.53 ใช้ได้ 
23 0.57 0.33 ใช้ได้ 
24 0.47 0.27 ใช้ได้ 
25 0.53 0.27 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่ 30 (ต่อ)   
ข้อที่ ควำมยำกง่ำย (p) อ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
26 0.43 0.33 ใช้ได้ 
27 0.40 0.27 ใช้ได้ 
28 0.47 0.27 ใช้ได้ 
29 0.53 0.27 ใช้ได้ 
30 0.47 0.40 ใช้ได้ 

นอกจำกนี้ ผู้วิจัยได้หำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้               
ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร                 
ของคูเดอร์ ชำดสัน KR-20 ได้เท่ำกับ 0.763 มีระดับควำมเช่ือมั่นสูง  
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ตำรำงที่  31 ค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำและดัชนีควำมสอดคล้องของแบบวัดควำมสำมำรถ                 
ทำงภูมิศำสตร์ แสดงพฤติกรรมท่ีนักเรียนท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ควำมสำมำรถ 
ทำง

ภูมิศำสตร์ 

รำยกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ 
∑ R IOC 

1 2 3 
ควำมเข้ำใจ

ระบบ
ธรรมชำติและ

มนุษย์ 
ผ่ำน

ปฏิสัมพันธ์  
 

1. อธิบำยปัจจัยและผลท่ีเกิดจำก
ปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและระบบ
มนุษย์ (หำกนักเรียนตอบระดับคุณภำพ 
 ดีมำก) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบของ
ธรรมชำติและระบบมนุษย์ (ระดับคุณภำพ 
ดี) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. อธิบำยระบบของธรรมชำติและระบบ
ของมนุษย์แต่แยกส่วนกัน 
(ระดับคุณภำพ พอใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. อธิบำยระบบของธรรมชำติหรือระบบ
ของมนุษย์ได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
(ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
  



  187 

ตำรำงที่ 31 (ต่อ)  

ควำมสำมำรถ 
ทำง

ภูมิศำสตร์ 

รำยกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ 
∑ R IOC 

1 2 3 
กำรใช้เหตุผล

ทำง
ภูมิศำสตร์ 

 

5. แสดงข้อกล่ำวอ้ำง หรือสนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง ข้อโต้แย้งท่ีต่ำงออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์
ได้ และสำมำรถให้เหตุผลเสริม เพื่อท ำให้
ข้อโต้แย้ง ท่ีต่ำงออกไปมีควำมน่ำเช่ือถือ              
(ระดับคุณภำพ ดีมำก) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. แสดงข้อกล่ำวอ้ำง หรือสนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง และข้อโต้แย้งท่ีต่ำงออกไป
เกี่ยวกับประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ (ระดับคุณภำพ ดี) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. แสดงข้อกล่ำวอ้ำงและเหตุผลสนับสนุน
ข้อกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับภูมิศำสตร์ (ระดับคุณภำพ 
พอใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. อธิบำยส่ิงต่ำง ท่ีพบเห็นรอบตัว ด้วย
กำรให้ข้อมูลสนับสนุนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ (ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 31 (ต่อ)  

ควำมสำมำรถ 
ทำง

ภูมิศำสตร์ 

รำยกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ 
∑ R IOC 

1 2 3 
กำรตัดสินใจ
อย่ำงเป็น

ระบบ 
 

9. ระบุประเด็นกำรตัดสินใจ แล้วน ำไปสู่
กำรออกแบบทำงเลือกเพื่อใช้ ในกำร
ตัดสินใจได้มำกกว่ำ 2 ทำงเลือก และ
ตัดสินใจเลือกทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ (ระดับคุณภำพ ดีมำก) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือกเพื่อใช้ ใน
กำรตัดสินใจได้เพียง 2 ทำงเลือก และ
ตัดสินใจเลือกทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ (ระดับคุณภำพ ดี) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. ระบุประเด็น กำรตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำรออกแบบทำงเลือกเพื่อใช้ใน
กำรตัดสินใจได้เพียง 1 ทำงเลือก และ
ตัดสินใจเลือกทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ (ระดับคุณภำพ พอใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. ระบุประเด็น กำรตัดสินใจได้ แต่
ทำงเลือกท่ีตัดสินใจเป็นไปไม่ได้เลย 
ในทำงปฏิบัติ (ระดับคุณภำพ ต้อง
ปรับปรุง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตำรำงที่ 32 ค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำและดัชนีควำมสอดคล้อง กับจุดประสงค์ของแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด แก้
วิกฤตส่ิงแวดล้อม 

ข้อ
ท่ี 

รำยกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ 
∑ R IOC 

1 2 3 
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
1 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ช่วย

ให้นักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีสำมำรถ
เพิ่มควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ได้ 

2 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้แหล่งข้อมูล 
เพื่อรวบรวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ช่วย
ให้นักเรียนสำมำรถน ำเสนอข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้
อย่ำงเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถแยกแยะ และเช่ือมโยง
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมี
เหตุผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถหำวิธีตอบค ำถำมทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 32 (ต่อ)  

ข้อ
ท่ี 

รำยกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ 
∑ R IOC 

1 2 3 
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 6 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

7 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนมีโอกำสแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงอิสระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนท ำกิจกรรมในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
สนุกสนำน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
11 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำก
แหล่งเรียนรู้ ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

12 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท ำ
ให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนกล้ำคิด และกล้ำแสดงออก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตำรำงที่ 32 (ต่อ)  

ข้อ
ท่ี 

รำยกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำม
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ 
∑ R IOC 

1 2 3 
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
14 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท ำ

ให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของปัญหำส่ิงแวดล้อม มี
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 

15 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนน ำ ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ผลกำรวิเครำะห์สมมติฐำน 

ตำรำงที่ 33 กำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำง
ภูมิศำสตร์ 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน ส่วนต่ำง 
1 14 25 11 
2 18 24 6 
3 21 21 0 
4 20 27 7 
5 17 24 7 
6 17 24 7 
7 16 26 10 
8 18 25 7 
9 15 27 12 
10 17 26 9 
11 14 26 12 
12 15 22 7 
13 18 23 5 
14 17 24 7 
15 17 25 8 
16 18 26 8 
17 14 27 13 
18 19 24 5 
19 15 25 10 
20 13 24 11 
21 14 26 12 
22 16 24 8 
23 17 27 10 
24 16 24 8 
25 15 23 8 
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ตำรำงที่ 33 (ต่อ)  
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน ส่วนต่ำง 
26 16 27 11 
27 18 26 8 
28 18 23 5 
29 18 26 8 
30 17 23 6 
รวม 498 744 246 

ค่ำเฉลี่ย 16.6 24.8 8.2 
S.D. 1.89 1.61 2.73 

ตำรำงที่ 34 แสดงพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

1 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 6 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.21 0.3 

2 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 3 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 6 9 11 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.27 0.33 

 



  195 

ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

3 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 1 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 3 

รวม 5 8 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.24 0.33 

4 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 3 3 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 3 4 

รวม 8 9 12 
รวมเฉล่ีย 0.24 0.27 0.36 

5 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 3 4 

รวม 7 8 11 
รวมเฉล่ีย 0.21 0.24 0.33 

6 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 1 2 3 

รวม 5 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.21 0.30 
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ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

7 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 3 

รวม 6 7 9 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.21 0.27 

8 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

3 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 3 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 3 4 

รวม 8 9 12 
รวมเฉล่ีย 0.24 0.27 0.36 

9 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

3 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 3 3 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 4 4 

รวม 9 10 11 
รวมเฉล่ีย 0.27 0.30 0.33 

10 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 1 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 5 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.21 0.30 
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ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

11 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 1 2 3 

รวม 5 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.21 0.30 

12 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 3 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 6 9 11 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.27 0.33 

13 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 6 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.21 0.30 

14 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 5 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.21 0.30 
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ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

15 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

1 2 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 1 2 3 

รวม 4 6 9 
รวมเฉล่ีย 0.12 0.18 0.27 

16 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 3 4 

รวม 7 8 12 
รวมเฉล่ีย 0.21 0.24 0.36 

17 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 3 3 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 7 9 12 
รวมเฉล่ีย 0.21 0.27 0.36 

18 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 1 2 3 

รวม 5 6 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.18 0.30 
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ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

19 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 3 3 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 7 9 12 
รวมเฉล่ีย 0.21 0.27 0.36 

20 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 1 2 2 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 4 6 7 
รวมเฉล่ีย 0.12 0.18 0.21 

21 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 3 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 3 4 

รวม 7 9 11 
รวมเฉล่ีย 0.21 0.27 0.33 

22 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

1 2 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 5 6 11 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.18 0.33 
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ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

23 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 4 

รวม 6 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.21 0.30 

24 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

3 4 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 3 3 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 3 3 4 

รวม 9 10 12 
รวมเฉล่ีย 0.27 0.30 0.36 

25 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 1 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 5 6 9 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.18 0.27 

26 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 1 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 5 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.21 0.30 

 



  201 

ตำรำงที่ 34 (ต่อ)  

เลข 
ท่ี 

องค์ประกอบของ
ควำมสำมำรถ 
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 1 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 2 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ที่ 3 
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

27 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 6 7 10 
รวมเฉล่ีย 0.18 0.21 0.30 

28 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 3 3 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 1 2 3 

รวม 5 7 9 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.21 0.27 

29 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

3 4 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 2 2 4 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 3 4 

รวม 7 9 11 
รวมเฉล่ีย 0.21 0.27 0.33 

30 ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ 

2 2 4 

กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 1 2 3 
กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 2 2 3 

รวม 5 6 10 
รวมเฉล่ีย 0.15 0.18 0.30 
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ภำคผนวก ง  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. ตัวอย่ำงแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร จำกหน่วยท่ี 4 เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤต
ส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 3 แผน แผนละ 4 คำบเรียน รวมทั้งส้ิน 12 คำบเรียน                                            

2. แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 
 3. แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ จำกเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละขั้นของ
ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ตำมแนวทำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยวัดจำกผลงำนของนักเรียนท่ีสะท้อนถึงควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
โดยใช้แบบวัดควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ แบบรูบริค (Rubric) 

4. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร                     
ทำงภูมิศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม แบบมำตรฐำนส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ      
แสดงควำมคิดเห็นใน 3 ด้ำน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ และด้ำน
ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ จ ำนวน 15 ข้อ  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม       โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
รำยวิชำ สังคมศึกษำพื้นฐำน   รหัสวิชำ ส 32102             ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม                           จ ำนวน 4 ชั่วโมง 
เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 

ผู้สอนนำงสำวคณัฏพัส  บุตรแสน 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิด                    
กำรสร้ำงสรรค์ วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร และส่ิงแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
ส 5.2 ม.4-6/1 วิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพกับกิจกรรมของมนุษย์ 

ในกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก และเห็น
ควำมส ำคัญของส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ 

ส 5.2 ม.4-6/2 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ สำเหตุ  และผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง               
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 

ส 5.2 ม.4-6/4 วิเครำะห์แนวทำงและมีส่วนร่วม ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

ข้อสรุปทั่วไป 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงจำกกำรกระท ำของธรรมชำติและจำกฝีมือ

มนุษย์ ก่อให้เกิดเป็นวิกฤตกำรณ์และภัยพิบัติทำงด้ำนธรณีภำค อุทกภำค บรรยำกำศภำค                    
และชีวภำค ในกำรศึกษำสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร               
มีควำมส ำคัญท่ีช่วยให้สำมำรถวิ เครำะห์ สำเหตุ ผลกระทบ และเสนอแนวทำงกำรแก้ ไข                  
เพื่อเป็นพื้นฐำนควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชำติ
และส่ิงแวดล้อมต่อไป                     

 
  

ตัวอย่ำงแผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

• ด้ำนควำมรู้  
1. นักเรียนอธิบำยสถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นใน

กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีเหตุผล 
2. นักเรียนวิเครำะห์สำเหตุ ปัจจัย และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ

ของโลกท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตอันเนื่องมำจำกวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมี
เหตุผลและสำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบ 

• ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร  
3. นักเรียนวิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพและกำรเปล่ียนแปลงทำง

ธรรมชำติท่ีส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อมและกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ 
4. นักเรียนเลือกใช้แหล่งข้อมูลและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรพัฒนำ และป้องกันแก้ไข

วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม 

• ด้ำนเจตคติ 
5. นักเรียนสำมำรถเสนอแนวทำงในกำรแก้ไข ป้องกันรักษำ และพัฒนำไปสู่ทำงออกของ

ปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม 

สำระกำรเรียนรู้  
เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 

1. พื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม       
    - ควำมหมำยของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
    - ประเภทของทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม 
    - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรำกฏกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม   
   - สำเหตุภัยพิบัติ (จำกธรรมชำติ/จำกฝีมือมนุษย์) 
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรำกฏกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 
    - ลักษณะทำงกำยภำพของกรุงเทพมหำนคร ภูมิประเทศ ควำมสูงต่ ำของพื้นท่ี ปำก
แม่น้ ำ กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    - สถำนกำรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ธรณีภำค อุทกภำค 
บรรยำกำศภำค และชีวภำคในกรุงเทพมหำนคร 
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3. วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 
1) สำเหตุ  

          2) ผลกระทบ                     
          3) ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์                             
          4) แนวทำงกำรรักษำ ป้องกัน พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนครให้ยั่งยืน 
    - สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร อันเกิดจำก
ธรรมชำติและจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 

สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 
ธรณีภำค อุทกภำค บรรยำกำศภำค ชีวภำค 

- ขยะ 
- ของเสียอันตรำย 
- ดินเส่ือมคุณภำพ  
- กำรปนเป้ือน
สำรเคมีในดิน  
- ดินถล่ม 
- ดินยุบตัว 
 

- น้ ำเสีย 
- น้ ำบำดำล 
- ท่อระบำยน้ ำอุด
ตัน 
- น้ ำทะเลรุกล้ ำพื้นท่ี 
- น้ ำท่วม 
- กำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 

- มลพิษทำงอำกำศ 
- หมอกปนควัน 
- อุณหภูมิ
เปล่ียนแปลง 
- เกำะควำมร้อนใน
เขตเมือง 
 

- หนูท่อ 
- ป่ำชำยเลนบำงขุน
เทียนเส่ือมโทรม 
- กำรตั้งชุมชน ท่ีอยู่
อำศัยแออัด 
- กำรรุกรำนของพืช
และสัตว์ต่ำงถิ่น 
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สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

1.1 ทักษะกำรอภิปรำย 
1.2 ทักษะกำรให้เหตุผล 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2.1 ทักษะกำรวิเครำะห์ 
2.2 ทักษะกำรแปลควำม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
4.1 ทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม 
4.2 ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
5.1 ทักษะกำรสืบค้นข้อมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
3. มีจิตสำธำรณะ 

ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
1. ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 
2. กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 
3. กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 

ทักษะทำงภูมิศำสตร์ 
1. กำรสังเกต  
2. กำรแปลควำมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์  
3. กำรใช้เทคนิคและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  
4. กำรคิดเชิงพื้นท่ี  
5. กำรคิดแบบองค์รวม  
6. กำรใช้เทคโนโลยี  
7. กำรใช้สถิติพื้นฐำน   
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กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ขอบเขตกำรวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

ด้ำนควำมรู้ 

• ด้ำนควำมรู้  

   1. นั ก เ รี ย น อ ธิ บ ำ ย ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหำนคร
ได้อย่ำงมีเหตุผล 
   2. นักเรียนวิเครำะห์สำเหตุ ปัจจัย และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลง
ทำงกำยภำพของโลกท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตอัน
เนื่ องมำจำกวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร -
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมีเหตุผล
และสำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่ำงเป็น
ระบบ 

• ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร  

   3. นักเรียนวิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ทำ งก ำ ย ภำพแ ละกำร
เปล่ียนแปลงทำงธรรมชำติท่ีส่งผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ 
   4. นักเรียนเลือกใช้แหล่งข้อมูลและ
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรพัฒนำ 
และป้องกันแก้ไขวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร-
ธ ร รมชำ ติและ ส่ิ ง แวด ล้อมไ ด้อย่ ำ ง
เหมำะสม 

• ด้ำนเจตคติ 

   5. นักเรียนสำมำรถเสนอแนวทำงใน
กำรแก้ไข ป้องกันรักษำ และพัฒนำไปสู่
ท ำ ง อ อ ก ข อ ง ปั ญ ห ำ วิ ก ฤ ต ก ำ ร ณ์

- กำรถำม
ตอบ และกำร
สรุปประเด็น
ควำมรู้จำก
กิจกรรม
ภำยในช้ัน
เรียน 
- กำรน ำเสนอ
ผลงำน 

- ช้ินงำนกลุ่ม 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 
- ใบงำน เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 

ครู 
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ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้
อย่ำงเหมำะสม 

กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
ขอบเขตกำรวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
   1.1 ทักษะกำรอภิปรำย 
   1.2 ทักษะกำรให้เหตุผล 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   2.1 ทักษะกำรวิเครำะห์ 
   2.2 ทักษะกำรแปลควำม 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   4.1 ทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม 
   4.2 ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
   5.1 ทักษะกำรสืบค้นข้อมูล 

- กำรตอบ
ค ำถำม 
- กำรปฏิบัติ
กิจกรรม 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 

- ค ำถำม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ครู 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
3. มีจิตสำธำรณะ 

กำรสังเกต แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

ครู 

ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 
1. ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ 
2. กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ 
3. กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 

- กำรถำม
ตอบ และกำร
สรุปประเด็น
ควำมรู้ 
- กำรน ำเสนอ

ผลงำน 

- แบบวัด
ควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ 
- ใบงำน เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 

ครู 
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กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
ขอบเขตกำรวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

ทักษะทำงภูมิศำสตร์ 
1. กำรสังเกต  
2. กำรแปลควำมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์  
3. กำรใช้เทคนิคและเครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์  
4. กำรคิดเชิงพื้นท่ี  
5. กำรคิดแบบองค์รวม  
6. กำรใช้เทคโนโลยี  
7. กำรใช้สถิติพ้ืนฐำน 

- กำรถำม
ตอบ และกำร
สรุปประเด็น
ควำมรู้ 
- กำรน ำเสนอ
ผลงำน 

- ช้ินงำนกลุ่ม 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 
- ใบงำน เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร 

ครู 

 

ผลงำน 
 1. ใบงำน เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร                     
 2. แผนผังควำมคิด เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร                     
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ (60 นำที) 
ขั้นที่ 1 : กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์  

 1.1 ครูต้ังค ำถำมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนอธิบำยสะท้อนให้เห็นถึงกำรพึ่งพำธรรมชำติของ
มนุษย์ในกำรด ำเนินชีวิต ดังนี้ “นักเรียนอำศัยธรรมชำติในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงไร” 
 (แนวการตอบ: อาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต เช่น ท่ีอยู่อาศัย อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาศัยอากาศ แสงอาทิตย์ เป็นต้น) 

1.2 ครูเปิดภำพตัวอย่ำงกำรพึ่งพำธรรมชำติ และกำรปรับตัวเพื่ออำศัยธรรมชำติในกำร
ด ำเนินชีวิตของชนชำติต่ำง คือ 1) กำรสร้ำงท่ีพักช่ัวครำวของชำวอินูอิต ท่ีเรียกว่ำ อิกลู (Igloo) 2) 
กำรสร้ำงท่ีพักของชำวมองโกลเลียเพื่อสะดวกในกำรเคล่ือนย้ำยตำมอำชีพกำรเล้ียงสัตว์ ท่ีเรียกว่ำ 
เกอร์ (Ger) 3) ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำในภูมิภำคต่ำงในประเทศไทย และ 4) กำรประโยชน์จำกสมุนไพร
ไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรอำศัยธรรมชำติ
ของมนุษย์ในกำรด ำเนินชีวิต ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม ประเภทของ
ส่ิงแวดล้อม และประเภทของทรัพยำกรเพื่อเป็นกำรปูพื้นฐำนในกำรท ำควำมเข้ำใจในระบบธรรมชำติ
และมนุษย์ผ่ำนปฏิสัมพันธ์ (Obj3 , ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร , ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและ
มนุษย์ , กำรใช้เหตุผล) 

ที่มา : www.hipflat.co.th 

 

ที่มา : http://thwip-xecheiy.blogspot.com/2015 

 

ที่มา : www.woodychannel.com 

 

ที่มา : www.plant.mahidol.ac.th 
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 1.4 ครูน ำแผนท่ีแสดงกำรแบ่งเขตในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร และภำพจำก Google earth ท่ี
ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคมและบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี มำเปิดให้นักเรียน
ดูเพื่อให้นักเรียนเห็นเขตกำรติดต่อและลักษณะกำรวำงตัวของอำคำรในพื้นท่ีดังกล่ำว จำกนั้นครูถำม
ค ำถำมนักเรียนเกี่ยวกับเขตท่ีนักเรียนอำศัย โดยสุ่มนักเรียนในเขตพื้นท่ีต่ำงกันออกมำระบุพืน้ท่ีส ำคัญ 
ในกรุงเทพมหำนคร เช่น เขตพระรำชฐำน แม่น้ ำเจ้ำพระยำ คลองแสนแสบ คลองห้วยขวำง เขตพื้นท่ี
ส ำคัญทำงกำรเมือง ห้ำงสรรพสินค้ำ เขตพื้นท่ีน้ ำท่วมบ่อย และถนนท่ีกำรจรำจรติดขัด และให้อธิบำย
ลักษณะกำรอยู่อำศัยของคนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
  
 
โดยมีข้อค ำถำม ดังนี้  

- นักเรียนอำศัยอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหำนคร (แนวการตอบ: เช่น เขตดินแดง เขต
สะพานควาย เขตจตุจักร เขตดินแดง เป็นต้น) 

- ลักษณะท่ีอยู่อำศัย/กำรตั้งถิ่นฐำน ในเขตท่ีนักเรียนอำศัยอยู่มีลักษณะเป็นอย่ำงไร ท ำไม 
สถำนท่ีนักเรียนอำศัยอยู่จึงมีกำรสร้ำงบ้ำนเรือน ร้ำนค้ำ สวนสำธำรณะเช่นนั้น  (แนวการตอบ : มี
หลายสาเหตุ เช่น บ้านเด่ียว แฟรต ห้องเช่า ใกล้ท่ีท างานของผู้ปกครอง การเดินทางสะดวก ราคาค่า
เช่าห้องไม่สูงมาก เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้น ) 

- มีแหล่งท่องเท่ียวที่ส ำคัญคือสถำนท่ีใด และสถำนท่ีนั้นแสดงให้เห็นถึงส่ิงแวดล้อมในบริเวณ 
นั้นอย่ำงไร (แนวการตอบ: สวนสาธารณะ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า มีสถานการณ์รถติด 
เนื่องจากมีพื้นท่ีน้อยแต่มีคนอาศัยอยู่มาก และทุกคนใช้ประโยชน์จากสถานท่ีสาธารณะร่วมกัน) 

- ส่วนใหญ่คนในพื้นท่ีท่ีนักเรียนอำศัยอยู่ประกอบอำชีพใด และนักเรียนคิดว่ำอำชีพเช่ือมโยง
กับลักษณะส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีนั้นหรือไม่ อย่ำงไร(แนวการตอบ : เช่ือมโยง หลายสาเหตุ เช่น 
พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย งานมีข้อจ ากัด เนื่องจากกรุงเทพฯ มีพื้นท่ีน้อย คนในพื้นท่ีส่วน
ใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ และไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดินในกรุงเทพฯ ท่ี
จะท าเกษตรได้) (Obj3 , ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร , ควำมสำมำรถในกำรคิด,ควำมเข้ำใจระบบ
ธรรมชำติและมนุษย์) 

ที่มา : www.wordpress.com 

 

ที่มา : ภาพจาก Google earth 
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1.5 ครูแจกใบงำน เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อใช้ประกอบในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1.6 ครูเปิดภำพกรุงเทพมหำนครในอดีต เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงใน
กรุงเทพมหำนคร  

 
 
 
 
 
 
 
1.7 ครูต้ังค ำถำมกับนักเรียน ดังนี้ “จำกภำพเปรียบเทียบกรุงเทพมหำนครนักเรียนเห็นกำร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในภำพอะไรบ้ำง นักเรียนคิดว่ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นเกิดจำกกำรกระท ำของ
ธรรมชำติ เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์อย่ำงไร” (แนวการตอบ: ถนนน อาคาร อนุสาวรีย์ รถยนต์ 
ต้นไม้ เป็นต้น กำรเปล่ียนแปลงนั้นเกิดจำกการกระท าของธรรมชาติ คือ ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง โลก
ร้อน ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ คือ การเพิ่มจ านวนของประชากร 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ขยะ เป็นต้น ) 

1.8 ครูน ำนักเรียนสู่กิจกรรม เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร เพื่อให้นักเรียนระบุปัญหำเกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์วิกฤตด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหำนครจำกท่ีนักเรียนพบเจอ โดยครูติดกระดำษชำร์ท 4 แผ่นตำมผนังห้องส่ีด้ำน ซึ่งมีหัวข้อ
ดังนี้ 

แผ่นท่ี 1 วิกฤตกำรณ์ด้ำนธรณีภำค  
แผ่นท่ี 2 วิกฤตกำรณ์ด้ำนอุทกภำค  
แผ่นท่ี 3 วิกฤตกำรณ์ด้ำนบรรยำกำศภำค 
แผ่นท่ี 4 วิกฤตกำรณ์ด้ำนชีวภำค  

จำกนั้นครูแจกกระดำษโพสต์อิทให้นักเรียนคนละ 4 แผ่น 4 สี และให้นักเรียนเลือกเขียน 
ปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนพบในกรุงเทพมหำนคร ใน 4 ด้ำน คือ ธรณีภำค อุทกภำค บรรยำกำศ
ภำค             และชีวภำค มำด้ำนละ 1 ปัญหำท่ีนักเรียนพบ โดยสีเหลืองแทนธรณีภำค สีฟ้ำแทน
อุทกภำค สีชมพูแทนบรรยำกำศภำค และสีเขียวแทนชีวภำค เมื่อเขียนเสร็จให้นักเรียนน ำไปติดบน
กระดำษชำร์ทตำมผนังห้องตำมวิกฤตกำรณ์ท้ัง 4 ด้ำน จำกนั้นให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมท่ีเพื่อนได้เขียน
ไว้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจควำมคิดท่ีแตกต่ำง เมื่อติดจนครบทุกคน ให้นักเรียนสังเกตหำ

ที่มา : www. petmaya.com 
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ค ำตอบท่ีถูกตอบซ้ ำมำกท่ีสุด แล้วตอบค ำตอบท่ีถูกตอบซ้ ำลงไปในใบงำนเรื่อง วิ กฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร และร่วมกันอภิปรำยถึงสำเหตุท่ี ค ำตอบนั้น
เหตุใดจึงถูกตอบซ้ ำมำกท่ีสุด (Obj.1 , ควำมสำมำรถในกำรคิด , กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ , กำร
คิดเชิงพื้นท่ี) 
 1.9 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตำมควำมสนใจด ปรึกษำหำรือภำยในกลุ่ม                          
เกี่ยวกับปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ใน 4 ประเด็น 
ได้แก่ทำงด้ำนธรณีภำค ด้ำนอุทกภำค ด้ำนบรรยำกำศ และด้ำนชีวภำค ว่ำมีปัญหำใดบ้ำง กลุ่มลงมติ
เลือกประเด็นวิกฤตกำรณ์ในกรุงเทพมหำนคร ท่ีกลุ่มนักเรียนสนใจมำกลุ่มละ 1 ประเด็น 1 ด้ำน เพื่อ
หำประเด็นท่ีสนใจในกำรตั้งค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ 
 1.10 ครูใช้ค ำถำมในกำรเช่ือมโยงนักเรียนสู่ประเด็นวิกฤตกำรณ์ท่ีนักเรียนสนใจ โดยถำม
ค ำถำมนักเรียนถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ให้นักเรียนเกิดควำมสงสัยต้องกำรหำค ำตอบ โดยมีค ำถำม ดังนี้ 

- หำกนักเรียนจะแก้ปัญหำส่ิงแวดล้อมในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะต้องมีควำมรู้ใน 
เรื่องใดบ้ำง (แนวการตอบ: สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหา ผลกระทบของ
ปัญหา สถานท่ีท่ีเกิดปัญหา สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหา)  
 ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกตั้งค ำถำมเพื่อหำค ำตอบจำกส่ิงท่ีตนสงสัย เพื่อนักเรียนจะสำมำรถ
ต้ังค ำถำม โดยมีครูคอยให้ค ำแนะน ำ โดยนักเรียนเขียนข้อค ำถำมของกลุ่มตนลงในใบงำน เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนครของตนเอง (Obj.1 , 2 , 
ควำมสำมำรถในกำรคิด , ทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม , กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ) 

1.11 ครูให้กำรบ้ำนนักเรียนลงพื้นท่ีจริง และถ่ำยภำพรูปตนเองในสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นวิฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนสนใจ แล้วติดลง
ไปในใบงำนคนละ 1 ภำพ  

1.12 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร  
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ขั้นที่ 2 : กำรรวบรวมข้อมูล 
2.1 ครูต้ังค ำถำมเพื่อให้นักเรียนร่วมกันทบทวนควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนในคำบเรียนท่ีผ่ำนมำ 

โดยกำรสุ่มให้นักเรียนตอบค ำถำม ดังนี้  
-  จำกท่ีนักเรียนได้ลงพื้นท่ีจริงของสถำนท่ีเกิดวิกฤตทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ี

นักเรียนสนใจ นักเรียนสังเกตเห็นปัจจัยท่ีเป็นสำเหตุหรือไม่ (แนวการตอบ: เช่น น้ าเน่าเสีย เห็นการ
ท้ิงขยะลงไปในล าคลองโดยไม่มีคนเก็บ ครัวเรือนปล่อยน้ าเสียลงไปในล าคลอง เป็นต้น) 

-  นักเรียนคิดว่ำใครสมควรท่ีจะเป็นผู้จัดกำรปัญหำท่ีเกิดขึ้นนี้มำกท่ีสุด เพรำะเหตุใด (แนว
การตอบ: ผู้ท่ีท้ิงขยะ ครัวเรือท่ีปล่อยน้ าลงล าคลอง หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และทุกคนในสังคม 
เพราะทุกคนล้วนได้รับผลกระทบและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมควรมีส่วนในการดูแล ป้องกัน แก้ไข และ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม) 
 2.2 ครูน ำข้อควำมท่ีได้กำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน พ.ศ.2561 แสดงจ ำนวน
ประชำกรของประเทศไทยในแต่ละภำค และในกรุงเทพมหำนคร จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ให้
นักเรียนดู แล้วถำมนักเรียนเห็นถึงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรมในกำรด ำเนินชีวิตซึ่งส่งผลให้เกิด
วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

- จำกท่ีมีผู้คนมำอำศัยในอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นจ ำนวนมำกนั้น ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมภำยใน
กรุงเทพฯอย่ำงไร” (แนวการตอบ : การใช้ทรัพยากรของคนจ านวนมากท่ีอยู่ในพื้นท่ีจ ากัด ท าให้เกิด
วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกิดการขาดแคลนทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม
ลง ควันจากรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ าท้ิงจากครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า มีขยะจ านวนมากจากการอุปโภคบริโภค) 

2.3 ครูน ำวีดิทัศน์ ข่ำว “ขยะล้นเมือง 'กทม. ' วิกฤตท่ีไม่ควรลืม” มำเปิดให้นักเรียนดู                    
นอกจำกนี้ได้แนะน ำกำรเลือกใช้ข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือในกำรศึกษำเรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ครูสอดแทรกกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม ลดกำรแชร์ข่ำว
ปลอมเพื่อสร้ำงควำมต่ืนตะหนก Cyber Bully เป็นต้น  

2.4 หลังจำกนักเรียนดูวีดิทัศน์ ครูถำมค ำถำมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงวิกฤตท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีท่ีนักเรียนอำศัยอยู่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรหำค ำตอบวิกฤตกำรณ์ได้อย่ำงคลอบคลุม ดังนี้  

- จำกวีดิทัศน์ข่ำวท่ีนักเรียนดูแสดงให้เห็นถึงวิกฤตกำรณ์ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพฯ ในเรื่องใด 
ลักษณะของปัญหำเป็นอย่ำงไร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องมีวิธีกำรในกำรจัดกำรปัญหำอย่ำงไร (แนว
การตอบ : เรื่องปัญหาขยะ ซึ่งเกิดจากการอุปโภคและบริโภคกลายเป็นขยะจ านวนมากเทียบเท่า
น้ าหนักรถกระบะ 15,000 คันต่อวัน ใช้พนักงานจัดเก็บกว่า 10,000 คน และรถขยะเกือบ 2 พันคัน
ต่อวันในกรุงเทพฯ และมีโมเดลการจ ากัดขยะในอนาคต แปรของเน่าเสียเป็นพลังงานใหม่ ท่ีโรงไฟฟ้า
จากขยะแห่งแรกของกรุงเทพฯ พื้นท่ีเขตสวนหลวง ต้นแบบจาดการจัดการขยะของญี่ปุ่น)  
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(Obj.1,5 , ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร , ควำมสำมำรถในกำรคิด , กำรคิดเชิงพื้นท่ี , กำรใช้สถิติ
พื้นฐำน)                 

2.3 จำกนั้นให้นักเรียนน ำข้อค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังค ำถำมในคำบเรียนท่ีแล้ว 
มำค้นคว้ำหำข้อมูล รวบรวมข้อมูล เพื่อหำค ำตอบจำกค ำถำมท่ีได้ต้ังไว้เกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร โดยวิธีกำรสืบค้นท่ีหลำกหลำย  จำกแหล่งข้อมูลท่ี
น่ำเช่ือถือ โดยครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก และแนะน ำในกำรรวบรวมข้อมูลของนักเรียน  

ในกำรรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีนักเรียนค้นคว้ำรวบรวม ควรครอบคลุม 1) สำเหตุ 2) 
ผลกระทบ 3) ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ และ4) แนวทำงกำรสงวน คุ้มครอง ป้องกัน โดยมองใน
แง่ควำมสัมพันธ์ของระบบธรรมชำติและมนุษย์ วิธีกำรสืบค้นข้อมูลท่ีหลำกหลำย จำกแหล่งข้อมูลท่ี
น่ำเช่ือถือ (Obj.3 , 4 , ควำมสำมำรถในกำรคิด , ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี , กำรใช้เหตุผล
ทำงภูมิศำสตร์ , กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ) 
 2.4 ในกำรรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนต้องตอบค ำถ ำมใบงำนเรื่อง
วิกฤตกำรณ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนครของตนประกอบกำรศึกษำ 

 
ขั้นที่ 3 : กำรจัดกำรข้อมูล  
3.1 นักเรียนรวบรวมข้อมูลของตนเองมำจัดกำรข้อมูลเป็นสำรสนเทศเพื่อตอบค ำถำมจำก

ค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังเอำไว้ สร้ำงเป็นช้ินงำน แผนผังมโนทัศน์ โดยต้องมีเนื้อหำ
ครอบคลุม 1) สำเหตุ   2) ผลกระทบ 3) ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ 4) แนวทำงกำรสงวน 
คุ้มครอง ป้องกัน และอ้ำงอิงถึงแหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ (Obj. 2, 4 , ควำมสำมำรถในกำรคิด, 
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต , ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี) 
 3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลท่ี
น่ำเช่ือถือ เพื่อน ำมำใช้ในกำรตอบค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีต้ังไว้ และกำรจัดกำรข้อมูลท่ีเหมำะสม 

 
ขั้นที่ 4 : กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล  
4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนควำมรู้ในคำบเรียนท่ี ท่ีผ่ำนมำในกำรรวบรวมข้อมูล               

และกำรจัดกำรข้อมูล พูดคุยถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนกำรรวบรวมข้อมูล และกำรจัดกำร
ข้อมูล  

 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยข้อมูลวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน 
กรุงเทพมหำนครท่ีนักเรียนไมไ่ด้เลือกน ำเสนอ โดยให้นักเรียนวิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะ
ทำงกำยภำพของโลกท่ีส่งผลซึ่งกันและกันต่อส่ิงมชีีวิต เพื่อให้นักเรียนเห็นว่ำธรรมชำติมีควำมเช่ือมโยง
กันเป็นระบบ โดยมีหัวข้อวิกฤตกำรณ์ดังนี้  
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       ด้ำนธรณีภำค 
- ขยะ/ของเสียอันตรำย (Hazardous Waste) 
- ดินเส่ือมคุณภำพ (Soil Deterioration) 
- ดินท่ีมีกำรปนเป้ือน (Contaminated Soil) 
- ดินถล่ม/ดินยุบ (Landslide / Collapse) 
 
 
 
 
 

ด้ำนอุทกภำค  
- น้ ำเสีย (Waste Water) 
- น้ ำบำดำล (Groundwater) 
- ท่อระบำยน้ ำอุดตัน (Drainage Clogs) 
- น้ ำทะเลหนุน (Sea Water) 
- น้ ำท่วม (Flood) 
- กำรกัดเซำะชำยฝ่ัง (Coastal Erosion) 

 
 
 
 
 

ด้ำนบรรยำกำศภำค 
- มลพิษทำงอำกำศ (Air Pollution) 
- หมอกปนควัน (Smog) 
- กำรเปล่ียนแปลงของภูมิอำกำศ (Climate Change) 
- เกำะควำมร้อนในเขตเมือง (Urban Heat Island) 
  
 
 
 

ที่มา : www.onep.go.th/topics ที่มา : www.prachachat.net 

ที่มา : www.matichon.co.th ที่มา : www.nationtv.tv/ 

ที่มา : www.greenpeace.org ที่มา : www.publichealthnotes.com 
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ด้ำนชีวภำค  
- หนูท่อ (Rats in Pipe) 
- ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน (Mangrove Forest) 
- กำรตั้งชุมชน ท่ีอยู่อำศัย (Habitation) 
 
 
 
 

  
 

4.3 ครูถำมค ำถำมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของวิกฤตกำรณ์ โดยมัค ำ
ถำม ดังนี้  

- วิกฤตกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นเกิดจำกปัจจัยอะไรบ้ำง (แนวค าตอบ: ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากการกระท า
ของธรรมชาติ และปัจจัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์) 

- เกิดจำกปัจจัยทำงธรรมชำติอย่ำงไร (แนวค าตอบ: เช่น ฤดูกาล ปริมาณน้ าฝน กระแสน้ าใน
มหาสมุทร กระแสลม) 

- มนุษย์มีส่วนท่ีก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์หรือไม่ ท ำไมมนุษย์จึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น (แนวค าตอบ 
: มีส่วน มนุษย์อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการด าเนินชีวิต ในบางครั้งการอุปโภค
บริโภคของมนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก และส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม) 

- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อระบบธรรมชำติ และมนุษย์อย่ำงไร (แนวค าตอบ : เกิดความ
เส่ือมโทรมและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

(Obj. 1 , 2 , 3 , ควำมสำมำรถในกำรคิด , ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร , ควำมเข้ำใจระบบ
ธรรมชำติและมนุษย์ , กำรใช้เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ )  
 4.4 ครูให้นักเรียนแลกเปล่ียนผลงำนกับเพื่อนเพื่อให้นักเรียน ได้รับควำมรู้ในวิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอื่น เพื่อนักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในมุมมองท่ีกว้ำงขึ้น  
 4.5 นักเรียนตัวแทนออกมำน ำเสนอ ควำมรู้ท่ีได้จำกช้ินงำนของเพื่อน ข้อสรุปเพิ่มเติมจำก
ช้ินงำน และนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ของกลุ่มตน  
(Obj. 3 , ควำมสำมำรถในกำรคิด , ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ , กำรใช้เหตุผลทำง
ภูมิศำสตร์ , ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร,) 
  

ที่มา : www.tvpoolonline.com ที่มา : www.matichon.co.th 
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ขั้นที่ 5 : กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม  
 5.1 ครูต้ังค ำถำมเพื่อให้นักเรียนร่วมกันทบทวนควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนในคำบเรียนท่ีผ่ำนมำ 
และช้ีให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นระหว่ำงกลุ่มท ำให้มองเห็นข้อบกพร่อง           
ของตน ฝึกกำรสังเกต วิเครำะห์ หำจุดเช่ือมโยงของประเด็นวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร  
 5.2 นักเรียนออกมำน ำเสนอช้ินงำนจำกควำมสมัครใจของนักเรียนหรือโดยวิธีกำรสุ่ม แล้วให้
นักเรียนสรุปค ำตอบของค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ในกำรน ำเสนอ โดยเมื่อผู้ท่ีน ำเสนอได้
น ำเสนอเสร็จสมำชิกในห้องเรียนอื่น ๆ ต้องแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

5.3 นักเรียนค ำถำมในใบงำน เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนครให้เสร็จ เพื่อครูจะน ำไปพิจำรณำกำรตอบค ำถำมในกำรวัดควำมสำมำรถทำง
ภูมิศำสตร์ของนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
5.4 ครูให้นักเรียนดูภำพแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมโดย

วิธีกำรต่ำง ๆ ครูต้ังค ำถำมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เสนอแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม ดังนี้   

- นักเรียนมีวิธีกำรในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมอย่ำงไร (แนวค าตอบ : 
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีเครื่องหมายประหยัดพลังงาน, การน าน้ าท่ีซักผ้ามารดต้นไม้, การปลูกป่า
ทดแทน, ใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นต้น)  

5.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ ท่ีได้กำรศึกษำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ              
และส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร หำควำมเช่ือมโยงของสำเหตุ ผลกระทบของปรำกฏกำรท่ีส่งผลซึ่ง
กันและกัน ควำมเช่ือมโยงกันในทุกประเด็นปัญหำ  วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ในกรุงเทพมหำนครจะส่งผลถึงในระดับประเทศ และในระดับโลกต่อไปอย่ำงไร รวมทั้งร่วมกันหำแนว
ทำงกำรแก้ไข และเขียนตอบค ำถำมลงไปในใบงำน เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร (Obj. 2 , 3 , 5 , ควำมเข้ำใจระบบธรรมชำติและมนุษย์ , กำรใช้
เหตุผลทำงภูมิศำสตร์ , กำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ , ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร) 

ที่มา : ienergyguru.com 
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สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำพื้นฐำน สำระภูมิศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6  
2. โปรแกรม Power Point ประกอบกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 
3. ภำพแสดงกำรพึ่งพำธรรมชำติในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ 
5. ภำพเปรียบเทียบกรุงเทพมหำนครในอดีตและปัจจุบัน 
4. ภำพแสดงสถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร 
6. วิดีทัศน์ข่ำว “ขยะล้นเมือง 'กทม.' วิกฤตท่ีไม่ควรลืม” ท่ีมำhttps://www.youtube.com 

/watch?v=5-ljnB2O5CA 
7. สถิติจ ำนวนประชำกรแต่ละภำคของประเทศไทยและในกรุงเทพมหำนครจำกกำรส ำรวจ 

ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน พ.ศ.2561 โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ท่ีมำ http://www.nso.go.th/ 
sites/2014/Pages/mass_media/info_mass1.aspx 

9. ปำกกำเคมีและดินสอสี 
8. กระดำษชำร์ทและกระดำษโพสอิท 
10. ห้องสมุดโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
11. เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้อง 

- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม www.mnre.go.th 
 - กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม https://www.deqp.go.th 
 - มูลนิธิสืบนำคะเสถียร https://www.seub.or.th 
 - มูลนิธิโลกสีเขียว www.web.greenworld.or.th/greenworld 

เอกสำรประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กนก จันทรำ. (2561). กำรรู้เร่ืองภูมิศำสตร์ Geo-literacy learning for our planet. กรุงเทพฯ.  

โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.   
โครงกำรต ำรำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มูลนิธิ สอวน.. (2558). ภูมิศำสตร์กำยภำพ. พิมพ์ครั้งท่ี 2 

กรุงเทพฯ: ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์ 
โครงกำรต ำรำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มูลนิธิ สอวน.. (2557). ภูมิศำสตร์มนุษย์. กรุงเทพฯ: 

ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์ 
นิวัต  เรืองพำนิช. (2556). กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งท่ี 5.  

กรุงเทพฯ: กองทุนจัดพิมพ์ต ำรำป่ำไม้ คณะวรนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
 
  

http://www.nso.go.th/%20sites/
http://www.nso.go.th/%20sites/
http://www.mnre.go.th/
https://www.seub.or.th/
http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/
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บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. กำรเรียนรู้ของนักเรียนตำมกระบวนกำรสอน 
 ขั้นที่ 1 กำรต้ังค ำถำมเชิงภูมิศำสตร์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นที่ 2 กำรรวบรวมข้อมูล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 3 กำรจัดกำรข้อมูล 

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

 ขั้นที่ 4 กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นที่ 5 กำรสรุปเพื่อตอบค ำถำม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. แนวทำงกำรแก้ไข/พัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. กิจกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือครูผู้สอน…………………………………………….. 
               (นำงสำวคณัฏพัส  บุตรแสน) 
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เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน/ช้ินงำน 
กำรน ำเสนอ เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำร 
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

คะ
แน

น 

4  
(ดีมำก) 

3  
(ดี) 

2  
(พอใช้) 

1  
(ปรับปรุง) 

1. เนื้อหำสำระ เรียบเรียง
เนื้อหำเกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้
ถูกต้อง
ครอบคลุม 
สำระส ำคัญ 

เรียบเรียง
เนื้อหำเกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม                
ได้ถูกต้อง แต่
ขำดสำระส ำคัญ             
บำงประเด็น 

เรียบเรียง
เนื้อหำเกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม- 
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
ได้ถูกต้อง 
เป็นบำงส่วน 

เรียบเรียง
เนื้อหำเกี่ยวกับ
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม  
ได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

4 

2. รูปแบบกำร
น ำเสนอ 

มีรำยละเอียด
ตำมเกณฑ์ดังนี้ 
1) จัดแบ่ง
เนื้อหำในแต่ละ
ประเด็นสัมพันธ์
กันอย่ำงเป็น
ระบบ 
2) แสดงให้เห็น
ถึงมุมมองทำง 
ภูมิศำสตร์ 
จำกแหล่งข้อมูล
ท่ีหลำกหลำย 
3) อ้ำงอิงท่ีมำ
ของข้อมูลทำง 
ภูมิศำสตร์ท่ีใช้ 
น ำเสนอได้อย่ำง 
ชัดเจนรบถ้วน 

รูปแบบกำร 
น ำเสนอมี 
องค์ประกอบ
ตำมเกณฑ์ 2  
ใน 3 ประเด็น 

รูปแบบกำร 
น ำเสนอมี 
องค์ประกอบ
ตำมเกณฑ์ 1  
ใน 3ประเด็น 

- จัดแบ่งเนื้อหำ 
ในแต่ละ
ประเด็น 
ขำดวำมสัมพันธ์
กันอย่ำงเป็น
ระบบ 
- ไม่แสดงให้
เห็นถึงมุมมองท่ี 
หลำกหลำยทำง 
ภูมิศำสตร์ 
- อ้ำงอิงท่ีมำ
ของข้อมูลทำง 
ภูมิศำสตร์ท่ี 
ใช้น ำเสนอ 
ไม่ชัดเจนหรือ 
ไม่มีกำรอ้ำงอิง 

4 
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เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน/ช้ินงำน 

กำรน ำเสนอ เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ประเด็นกำร 
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

คะ
แน

น 

4  
(ดีมำก) 

3  
(ดี) 

2  
(พอใช้) 

1  
(ปรับปรุง) 

3. กำร
ประยุกต์ใช้
ควำมรู้ 

สะท้อนถึงแนว 
ทำงกำรน ำผล
กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ทำง
ภูมิศำสตร์ 
เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม  
ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 
กับบริบท 
ในปัจจุบันได้
หลำยลักษณะ 

สะท้อนถึงแนว 
ทำงกำรน ำผล
กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ทำง
ภูมิศำสตร์ 
เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม           
ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 
กับบริบท 
ในปัจจุบัน 

สะท้อนถึงแนว 
ทำงกำรน ำผล
กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ทำง
ภูมิศำสตร์ 
เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม  
ไปประยุกต์ใช้ได้ 
แต่ขำดควำม 
ชัดเจน 

สะท้อนถึงแนว 
ทำงกำรน ำผล 
กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ทำง
ภูมิศำสตร์ 
เรื่อง 
วิกฤตกำรณ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม             
ไปประยุกต์ใช้ 
แต่ไม่สอดคล้อง 
กับบริบทใน 

4 

รวม 12 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพภำระงำน/ชิ้นงำน 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

11-12 ดีมำก 
9-10 ดี 
7-8 พอใช้ 

ต่ ำกว่ำ 6 ปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ควำมสำมำรถ  
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

ควำมเข้ำใจ 
ระบบธรรมชำติ

และมนุษย ์

อธิบำยปัจจัยและ
ผลท่ีเกิดจำก
ปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชำติ
และระบบมนุษย์ 

อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงระบบ
ของธรรมชำติและ
ระบบมนุษย ์

อธิบำยระบบของ
ธรรมชำติและ
ระบบของมนุษย์
แต่แยกส่วนกัน 

อธิบำยระบบของ
ธรรมชำติหรือ
ระบบของมนุษย์
ได้เพียงอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง 

กำรใช้เหตุผล 
ทำงภูมิศำสตร์ 

แสดงข้อกล่ำว
อ้ำง หรือ
สนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง ข้อ
โต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ได้ 
และสำมำรถให้
เหตุผลเสริม เพื่อ
ท ำให้ข้อโต้แย้ง ท่ี
ต่ำงออกไปมี
ควำมน่ำเช่ือถือ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง 
หรือสนับสนุน ข้อ
กล่ำวอ้ำง และข้อ
โต้แย้งท่ีต่ำง
ออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ 

แสดงข้อกล่ำวอ้ำง
และเหตุผล
สนับสนุนข้อกล่ำว
อ้ำงเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ 

อธิบำยส่ิงต่ำง ท่ี
พบเห็นรอบตัว 
ด้วยกำรให้ข้อมูล
สนับสนุนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศำสตร์ 

 

 

 

 

 



  233 

เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

ควำมสำมำรถ  
ทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

กำรตัดสินใจ 
อย่ำงเป็นระบบ 

ระบุประเด็นกำร
ตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำร
ออกแบบ
ทำงเลือกเพื่อใช้ 
ในกำรตัดสินใจได้
มำกกว่ำ 2 
ทำงเลือก และ
ตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำร
ออกแบบ
ทำงเลือกเพื่อใช้ 
ในกำรตัดสินใจได้
เพียง 2 ทำงเลือก 
และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจ แล้ว
น ำไปสู่กำร
ออกแบบ
ทำงเลือกเพื่อใช้
ในกำรตัดสินใจได้
เพียง 1 ทำงเลือก 
และตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ 

ระบุประเด็น กำร
ตัดสินใจได้ แต่
ทำงเลือกท่ี
ตัดสินใจเป็นไป
ไม่ได้เลย ในทำง
ปฏิบัติ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์ 

3.50 – 4.00            ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับดีมำก 
2.50 – 3.49             ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับดี 
1.50 – 2.49            ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
1.00 – 1.49            ควำมสำมำรถทำงภูมิศำสตร์อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ข้อ
ท่ี 

ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้      

1 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ช่วยให้
นักเรียนสำมำรถต้ังค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ท่ีสำมำรถเพิ่ม
ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ได้ 

2 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้แหล่งข้อมูล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ 

     

3 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ช่วยให้
นักเรียนสำมำรถน ำเสนอข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำง
เป็นระบบ 

     

4 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนสำมำรถแยกแยะ และเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์
ของข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล 

     

5 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนสำมำรถหำวิธีตอบค ำถำมทำงภูมิศำสตร์ได้
อย่ำงมีเหตุผล 

     

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้      

6 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เป็น
กิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

7 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนมีโอกำสแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 

     

8 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เป็น
กิจกรรมท่ีนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจด้วยตนเอง 

     

9 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงอิสระ 
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ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 

 
****************************************** 

 
 
 

ข้อ
ท่ี 

ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 

ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้      

10 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนท ำกิจกรรมในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสนุกสนำน 

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้      

11 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่ง
เรียนรู้ ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

12 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท ำให้
เกิดกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นขั้นตอน 

     

13 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนกล้ำคิด และกล้ำแสดงออก 

     

14 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ท ำให้
นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของปัญหำส่ิงแวดล้อม มีส่วน
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 

     

15 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนน ำ ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

     



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวคณัฏพัส  บุตรแสน 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มิถุนายน 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ 
วุฒิการศึกษา - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2551  
- ส าเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีการศึกษา 2557  
- ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2558 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

ผลงานตีพิมพ์ - คณัฏพัส  บุตรแสน และเพ็ญพนอ พ่วงแพ. (2562).  
“การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด 
แก้วิกฤตส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 48 (The National Graduate Research 
Conference) ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 9 “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
(Innovation and Creativity for Sustainable Development) โดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 
14 มิถุนายน.   
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