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บทคัดย่อภาษาไทย 

57262310 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป, กระบวนการเรียนรู ้
5 ขั้นตอน, อินโฟกราฟิก 

นางสาว ชนิกานต์ ศรีทองสุข: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์
ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ
อินโฟกราฟิก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ อนงค์พร สมานชาติ 

  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
อินโฟกราฟิก 2) ศึกษามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ร่วมกับอินโฟกราฟิก  และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
อินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 50 คน โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปยุโรปท่ี
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก 2) แบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เรื่องทวีปยุโรป 3) แบบประเมินมโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยวัดได้
จากการประเมินช้ินงานจากส่ืออินโฟกราฟิก  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าร้อยละ (%)                                
      ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
  1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพัฒนาการ
สู ง ขึ้ น ต า ม ล า ดั บ  คื อ  ป รั บ ป รุ ง  พ อ ใ ช้  แ ล ะ ดี         
  2. มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้  5 ขั้ น ต อ น  ร่ ว ม กั บ อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี        
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดท้ังสามด้าน คือ 1) ด้านกิจกรรม 2) ด้าน
บรรยากาศ และ 3) ด้านประโยชน์ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57262310 : Major (TEACHING  SOCIAL  STUDIES) 
Keyword : ANALYTICAL ABILITY, GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN EUROPE, 5 STEPs, 
INFOGRAPHIC 

MISS CHANIKAN SRITHONGSOOK : THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL 
THINKING ABILITY AND GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN EUROPE OF MATTHAYOMSUKSA 
2 STUDENTS TAUGHT BY 5 STEPS  WITH INFOGRAPHIC THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR ANONGPORN SMANCHAT 

The objective of this research were 1) to study the development of 
Matthayomsuksa 2 students’s analytical ability after being taught by 5 STEPs with 
infographic. 2) to study the development of eight grade student’s geographical 
concepts in Europe after being taught by 5 STEPs with infographic and 3) to study the 
students’ opinions toward taught by 5 STEPs with infographic. The sample consisted 
of 50 Matthayomsuksa 2 students from 2/10 class of Kannasootsuksalai, Suphanburi 
Province. The instruments were lesson plans, analytical ability test, evaluation of 
geographical concepts in Europe by rubrics score and on students’ opinion 
questionnaire towards 5 STEPs with infographic. The statistical analysis employed 
were mean ( ), standard deviation (S.D.) and percentage (%). 

The research results were 

1) The analytical ability had been continuously increasing. 

2) The geographical concepts of Matthayomsuksa 2 students after being 
taught by 5 STEPs with infographic were at the good level overall. 

3) Students’ opinions towards 5 STEPs with infographic were at the 
highest agreement level in terms of learning activities management, learning climate 
and learning usefulness respectively. 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในศตวรรษท่ี 21 โลกเผชิญกับการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านเทคโนโลยี  โดยเฉพาะการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) จากการปฏิวัติดิจิทัล ส่งผล
ถึงการเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการปรับเปล่ียนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป็น
แรงผลักดันให้ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้ท่ีไร้ขีดจ ากัด สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ และสร้างปัญญาท่ีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ มีการน าเทคโนโลยี การส่ือสาร และระบบการเรียนรู้
แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning) มาใช้มากขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยจ าเป็นต้องก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียมก าลังคนท่ีจะเข้าสู่ตลาดงานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 4) 

ในปัจจุบันปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นควบคู่กับสังคมไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
มาเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันท้ังโครงสร้างและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ 
สถานศึกษาหรือโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้เรียน และส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ  ปัญหาของการศึกษาไทยอาจจะสรุปได้ 
4 ประเด็น คือ 1) คุณภาพต่ าและไม่ได้มาตรฐานของไทยและสากล 2) ความเหล่ือมล้ าสูง 3) 
ความสามารถในการแข่งขันไม่ดีพอ และ 4) การบริหารจัดการด้อยประสิทธิภาพ (จรัส สุวรรณเวลา , 
2561: 2) ส าหรับปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน คือ ผู้สอนส่วนใหญ่สอนเนื้อหาตาม
หนังสือ ขาดเทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ท าให้เด็กนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือฝึก
แก้ปัญหาในห้องเรียน ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพราะเบ่ือหน่ายต้องท่องจ าท้ังใน
เนื้อหาวิชาท่ีหลากหลายหมวดสาขา และเนื้อหาสาระบางอย่างก็ไม่ได้น าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปล่ียน รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอนใหม่ ให้ทันกับยุคสมัย และจัดกิจกรรม
ให้เด็กเกิดการพัฒนาท้ังความคิด ความถนัด ความสนใจของแต่ละคน ครูต้องสอนวิธีแสวงหาความรู้
มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจ า เน้นผู้เรียนมากกว่าเน้น เนื้อหาวิชา เพื่อ 

 



  

น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของบุคคลในยุคศตวรรษท่ี 21 (วิภาพรรณ พินลา และ
วิภาดา พินลา, 2561: 1) 

จากปัญหาของการศึกษาท่ีกล่าวไปสะท้อนถึงผลการทดสอบ โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2559 
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 
and Development – OECD) ได้เผยแพร่ผลสอบ PISA ของปี 2558 ซึ่งเป็นปีท่ีมีการจัดสอบล่าสุด 
การสอบครั้งนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมสอบจาก 72 ประเทศ จ านวนกว่า 540,000 คน ปรากฏว่าผลสอบ
ของเด็กนักเรียนไทยไม่ได้พัฒนาขึ้น โดยในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ประเทศไทยอยู่
อันดับ 52 54 และ 57 ตามล าดับ ขณะท่ีเด็กนักเรียนเวียดนามสอบได้อันดับ 8 ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
อันดับ 22 ในวิชาคณิตศาสตร์ และอันดับ 32 ในวิชาการอ่าน แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีทักษะด้านการ
วิเคราะห์ต่ าอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเวียดนาม (2559:1-2) สอดคล้องกับ
การวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ผ่านวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า เด็กไทยได้คะแนนการคิดวิเคราะห์เกินร้อยละ 60 ในทุกวิชา เพียงร้อยละ 1.09 โดยร้อยละ 1.07 
ของเด็ก ป.6 เท่านั้นท่ีสอบผ่าน ส่วนเด็ก ม.4 ก็มีเพียงร้อยละ 4.16 ท่ีสอบผ่าน และส าหรับเด็กอาชีวะมี
แค่ร้อยละ 0.29 ท่ีสอบผ่าน  จากผลการวิจัยเชิงสถิติ นักเรียนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่
ในระดับท่ีต่ ามาก แม้ว่าจะมีการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การคิดวิเคราะห์ยังแปรผกผันกับเกรดเฉล่ียแสดงถึงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน
ด้านการคิดวิเคราะห์  หรือการวัดผลการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนอาจไม่มีประสิทธิผล (ดวงจันทร์ วรคา
มิน และคณะ, 2559: 1-2) 

ปัญหาเรื่องการคิดวิเคราะห์ในระดับประเทศสอดคล้องกับปัญหาการคิดวิเคราะห์ในระดับ
โรงเรียนเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบสภาพ
ปัญหาเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ เห็นได้จากผลการประเมินภายนอกเมื่อ พ.ศ. 2547 โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย มีผลการประเมินด้านผู้เรียนในมาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร อยู่ในระดับปรับปรุง  และผลการประเมินภายนอกเมื่อ พ.ศ. 2550 ด้านผู้เรียน มาตรฐานท่ี 5 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี และผลการประเมินภายนอกรอบ
สาม เมื่อพ.ศ.2556 ด้านผู้เรียนในตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ระดับ
พอใช้ และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 67.06 ภาคเรียนท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 67.10 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมก าหนด คือ 70 พบว่านักเรียนไม่สามารถท า
ข้อสอบท่ีมีการคิดวิเคราะห์ได้ จากประสบการณ์การสอนสังคมศึกษาของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์ครูใน
กลุ่มสาระฯจ านวน 10 คน ได้ข้อมูลเรียงล าดับดังนี้ 1) สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันไม่ได้
เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 2) นักเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) ครูเน้นเนื้อหาความรู้



  

มากกว่ากระบวนการคิด ดังนั้นครูจึงต้องพยายามปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น  เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดท่ีมีความส าคัญและ
เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทักษะการคิด
วิเคราะห์นั้นยังเป็นทักษะการคิดระดับสูงท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการคิดท้ังมวล ท้ังการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา (ประพันธ์สิริ สุเสารัจ, 2551: 148) สอดคล้องกับไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ (2557: 1) ท่ีกล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ช่วยแยกแยะความดีงาม ความถูกต้องเหมาะสม ด้วย
เหตุนี้การฝึกฝนให้นักเรียนรู้เข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์ได้จึงจ าเป็นอย่างมาก  จากท่ีกล่าวมาจึงเห็น
ได้ว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในทุกสาระวิชา โดยเฉพาะในสาระ
ภูมิศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 145-148) ได้ก าหนดในหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ว่าต้อง
ศึกษาทวีปยุโรป ซึ่งทวีปยุโรปมีลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแตกต่างจาก
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จากความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
มโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะในสาระภูมิศาสตร์ซึ่งมีมโนทัศน์หลายอย่างท่ีนักเรียน
ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถเข้าใจในมโนทัศน์เหล่านั้น นักเรียนก็จะไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมโนทัศน์ หมายถึง ความคิดนามธรรมท่ีใช้ในการจัดจ าแนกกลุ่มของ
วัตถุ เหตุการณ์ หรือความคิดซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการจัดหลักสูตร การจัดจ าแนกจะขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑ์ หรือตัวแทนความคิดท่ีท าให้นักเรียนเข้าใจง่ายข้ึน (Eggen and Kauchak, 1997 อ้างถึงใน 
รัตนาลักษณ์ พันจักร, 2555: 18)  และมโนทัศน์มีความส าคัญในการเรียนรู้อย่างมาก  เพราะช่วยลด
ความซับซ้อนของธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยให้รู้จักส่ิงต่างๆ แล้วใช้มโนทัศน์
นี้เป็นพื้นฐานต่อไป  มโนทัศน์ช่วยในการเรียนรู้ได้มากขึ้น เช่น เมื่อมีการเรียนรู้เรื่องหนึ่งๆ สามารถ
น าไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเรียนซ้ า มโนทัศน์ช่วยในการแก้ปัญหา ท าให้รู้จักว่าวัตถุนั้นอยู่ในกลุ่มใด 
เหตุการณ์ใหม่อยู่ในกลุ่มใดแล้วท าให้เกิดการตัดสินใจต่อไป และมโนทัศน์ช่วยในการเรียนการสอน 
เพราะในการเรียนการสอนต้องอาศัยการส่ือสารกันในรูปการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

จากความส าคัญของมโนทัศน์ จะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ด้วย ซึ่งการพัฒนามโนทัศน์ให้เกิดแก่ผู้เรียนนั้นมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าว
ไว้หลายข้ันตอน และอัมพร ม้าคะนอง กล่าวว่า (2557: 22) มีข้ันตอนหนึ่งในการด าเนินการท่ีส าคัญ
คือ การเลือกใช้ส่ือ เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับมโนทัศน์ท่ี
ต้องการพัฒนา รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมหรือบริบทของการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการใช้ส่ือและนวัตกรรม
เหล่านั้น และในขั้นตอนนี้เองจึงสอดคล้องอินโฟกราฟิก ซึ่งหมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุป



  

เป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ 
ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ ท่ีออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว
และชัดเจน (Josh Smith, 2555: 1)  อินโฟกราฟิกมีประโยชน์ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการสร้างมโน
ทัศน์ คือช่วยเพิ่มความเข้าใจในข้อมูลและความคิด ยกระดับความสามารถในการคิดและพัฒนาการ
จัดการกับแนวคิด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจ า  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่ง
เทคโนโลยี อินโฟกราฟิกจึงได้รับความสนใจเนื่องจากความสามารถในการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี
ได้หลายรูปแบบ และใช้เวลาน้อยในการท าความเข้าใจเมื่อเทียบกับการส่ือสารแบบเก่า (จงกลณี จง
พรชัย และคณะ, 2559: 102-104)  

มโนทัศน์มีความส าคัญกับการศึกษาภูมิศาสตร์ในฐานะเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการคิด 
และเมื่อพัฒนามโนทัศน์ให้เกิดขึ้นแล้ว การพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดขึ้นก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีควรพัฒนา
ต่อเนื่องตามมา เพราะมโนทัศน์อย่างเดียวอาจไม่สามารถท าให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ดังนั้นการพัฒนาการคิดจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดแบบอื่น
ต่อไป กระบวนการท่ีจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์นั้นจาก เพ็ญศรี จันทร์ดวง (2545: 90) นักการศึกษา
พบว่ามีกระบวนการดังนี้ 1) ก าหนดขอบเขตส่ิงท่ีเราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจน 2) ก าหนดจุดมุ่งหมายให้
ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร 3) พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องว่าใช้หลักการใดในการ
วิเคราะห์ 4) ใช้หลักความรู้ให้ตรงกับเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ และจะต้องรู้ว่าควรจะวิเคราะห์อย่างไร และ 5) 
สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นระเบียบชัดเจน สอดคล้องกับ ชนาธิป พรกุล (2554: 256) ท่ี
กล่าวถึงขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ว่ามี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล 2) ต้ังวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 3) ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกแยกแยะข้อมูล 4) แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของส่ิงท่ีวิเคราะห์ 5) หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ  6) น าเสนอผลการวิเคราะห์ และ  7) น าผลการ
วิเคราะห์มาสรุปตอบค าถามตามวัตถุประสงค์  

จากการศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ท าได้โดยการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย เช่นเดียวกันกับ กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน  ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ด้วยตัวนักเรียน
เอง และนักเรียนสามารถน าความรู้ การเรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาสังคม สร้างผลงาน สร้าง
นวัตกรรม เพื่อน าไปบริการสังคม เผยแพร่ต่อชุมชน ต่อสังคม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2556: 1)  
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่   1) ขั้นระบุค าถาม  เป็นขั้นท่ี ให้ ผู้เรียนฝึกสังเกตสถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้ผู้เรียนต้ังค าถามส าคัญ รวมท้ังการคาดคะเนค าตอบ 
2) ขั้นแสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการออกแบบ/วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่ง



  

เรียนรู้ต่างๆ 3) ขั้นสร้างความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่ือ
ความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ  จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างค าอธิบาย 4) ขั้นส่ือสาร เป็นขั้น
น าเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาท่ีถูกต้องชัดเจน และเป็นท่ีเข้าใจ  5) ขั้นตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนการ
ฝึกผู้เรียนให้น าความรู้ท่ีเข้าใจ น าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ด้วยการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกันสร้างผลงานท่ีได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์  ท าให้ผู้เรียน
ได้มีความคิดสร้างสรรค์สนุกกับการเรียน และเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  สอดคล้องกับ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 
และทะเนศ วงศ์นาม (2559 : 89) ท่ีกล่าวว่า กระบวนทัศน์การเรียนรู้  5 ขั้นตอน (QSCCS) มี
ความส าคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถพื้นฐานเบ้ืองต้นส าคัญท่ีใช้ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล และน าไปสู่การมี
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีพึงประสงค์ส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เป็นบุคคล
ท่ีมีคุณภาพด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้ และด้านศีลธรรม มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ มี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี  มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสร้างส่ือ อย่าง
มีประสิทธิผล ร่วมมือในการท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  

จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ยุโรปของผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน ากระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก มาพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทาง
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปของนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
สร้างมโนทัศน์ การจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจเรียน 
ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนามโนทัศน์ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญกับการคิดประเภทต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาการคิดและ
มโนทัศน์ให้แก่ผู้เรียนและเยาวชนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
รวมทั้งสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ท าให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 



  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทาง
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟ
กราฟิก ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน และอินโฟกราฟิกเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2556: 1) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้าง
ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถน าความรู้ การเรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาสังคม 
สร้างผลงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อน าไปบริการสังคม เผยแพร่ต่อชุมชนและสังคม จากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2556: 1; ส านักบริหารงานมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 2555 : 24 – 25; ผกามาศ บุญเผือก, 2556 ;วณิชชา แม่นย า, 2557: 101-110 ; ทิพรัตน์ 
สิทธิวงศ์ และทะเนศ วงศ์นาม , 2559: 89-90 ) และได้สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ออกมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นระบุค าถาม เป็นขั้นท่ีนักเรียนฝึกสังเกต
สถานการณ์ ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้นักเรียนต้ังค าถามส าคัญอย่างมีเหตุผล รวมท้ัง
คาดคะเนค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบช่ัวคราว  ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการ
ออกแบบ/วางแผนและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างองค์
ความรู้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผล เพื่อน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้  ขั้นท่ี 4 ขั้นการส่ือสาร เป็นขั้นท่ีนักเรียนน า
ความรู้มาน าเสนอด้วยการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง อาจเป็นการน าเสนอเป็นภาษาเขียน และน าเสนอด้วย
วาจา  และขั้นท่ี 5 ขั้นตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวมและชุมชนตามวุฒิภาวะของนักเรียน 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอินโฟกราฟิก  อินโฟกราฟิก (Josh 
Smith, 2555:1) หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและ
กราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ ท่ีออกแบบเป็นภาพนิ่ง
หรือภาพเคล่ือนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถส่ือให้ผู้ชมเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลท้ังหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก จากการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิดและกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกของนักการศึกษา (Josh Smith, 2555: 1; เทวิกา จัน
ทอง, 2559 ; เล็กฤทัย ขันทองชัย, 2559 ; สุพิชชา บุปผาช่ืน, 2559) ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์
กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกเป็น 4 ขั้นตอนหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  2) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 3) 



  

ออกแบบอินโฟกราฟิก ด้วยการสร้างหัวเรื่อง จัดล าดับข้อมูล หาวิธีการน าเสนอ และเลือกรูปแบบการ
น าเสนอ 4) ตรวจสอบ และแบ่งปัน  

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ (เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553: 24) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อ
ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
(รุจิร์ ภู่สาระ, 2546: 30-31; สุวิทย์ มูลค า, 2547: 23-24 ; Bloom, 1971 อ้างถึงใน ทิวาวรรณ ภาสุ
ค า, 2544: 15) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ความส าคัญ 2) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) วิเคราะห์หลักการ  ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์  มโนทัศน์ หมายถึง ผลสรุปท่ีมี
ต่อส่ิงเร้าท่ีมีคุณลักษณะต่าง ๆร่วมกันอยู่ เป็นการรวบรวมส่ิงท่ีคล้ายคลึงกันเข้ามารวมกันเป็นรูปแบบ
เดียวกัน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2548: 120) จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ (Ausubel, 1968 อ้างถึงใน กมล โพธิ์เย็น, 2558: 
55; บอลตัน,1977 : 10 อ้างถึงใน กมล โพธิ์เย็น, 2558: 56 ; De Cecco, 1977 อ้างถึงใน กาญจนา 
ไผ่สอาด, 2557: 61; รัตนาลักษณ์ พันจักร,2555: 21) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดของบอลตัน ท่ี
กล่าวถึงกระบวนการสร้างมโนทัศน์  3 ขั้นตอนได้แก่ 1) มโนทัศน์สร้างขึ้นมาจากการท่ีมีส่ิงเร้าต่างๆ 
มากระตุ้นให้บุคคลแสดงการรู้จักคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ 2) มโนทัศน์สร้างขึ้นมาจากการสังเกตส่ิง
ต่างๆ แล้วสามารถจัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันได้ 3) มโนทัศน์สร้างขึ้นจากการ
ใช้ประสาทสัมผัสกับส่ิงต่าง ๆ ในการพัฒนาและสรุปเป็นมโนทัศน์ได้ ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ประเมินมโน
ทัศน์ของนักเรียนตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) รู้จักคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ  2) จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน และ3) สรุปเป็นมโนทัศน์ 

จากหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก เน้นส่งเสริมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปของนักเรียนได้ ท้ังนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนามโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ จากการท่ีนักเรียนได้รวบรวม
ข้อมูล แสวงหาข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความรู้ใหม่  เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนสนใจในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนานและมีความสุข ท้าทายความสามารถทางสติปัญญาจากกิจกรรมท่ีครูใช้เพื่อกระตุ้นนักเรียน  
ท้ังนี้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้



  

นักเรียนได้ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ การจ าแนก จัดกลุ่มซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์  

 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน 
ส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (2555) 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) 
ผกามาศ  บุญเผือก (2556) 
วณิชชา แม่นย า (2557) 
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์และทะเนศ นาม
วงศ์ (2559)  
แนวคิดเก่ียวกับอินโฟกราฟิก 
Josh Smith (2555) 
เทวิกา (2559) 
เล็กฤทัย (2559) 
สุพิชชา (2559)  
แนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 
Bloom (1971)  
รุจิร์ ภู่สาระ (2546) 
สุวิทย์ มูลค า (2547) 
แนวคิดเก่ียวกับมโนทัศน์และมโน
ทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
ออซูเบล (Ausubel, 1968)  
บอลตัน (Bolton, 1977) 
เดอเชคโก (De Cecco, 1977)  
รัตนาลักษณ์ พันจักร (2555) 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป 

ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนร่วมกับอินโฟขั้นที่ 4 ข้ันการส่ือสาร 

 (Learning to Communicate) 
 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้  

ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกขั้นที่ 1 ข้ันระบุค าถาม  
(Learning to Question) 

ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างองค์ความรู้  
(Learning to Construct) 

ขั้นที่ 2 ข้ันแสวงหาสารสนเทศ  
(Learning to Search) 

 

ขั้นที่ 5 ข้ันตอบแทนสังคม 

(Learning to Service)  



  

ค าถามการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก มีค าถามของ

การวิจัยดังต่อไปนี ้

1. พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่าง

การจัดการเรียนรู้2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกสูงขึ้นหรือไม่ 

2. มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับใด 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับใด  

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

2. เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

   

สมมติฐานการวิจัย 

1. พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงขึ้น

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

2. มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนรว่มกับอนิโฟกราฟิกอยู่ในระดับดี 
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ท่ีก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวน 580 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ของโรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน 

ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากใช้ห้องเรียนเป็น

หน่วยในการสุ่ม  

2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตั ว แ ป ร ต้ น  ( Independent Variables) ไ ด้ แ ก่  ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  

2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
2.2.2 มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
2.2.3 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ร่วมกับอินโฟกราฟิก 
  3. เนื้อหาที่ใชใ้นการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา 4 เรื่อง 
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้  

    1) รอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต 
    2) พินิจปัญหาอุทกภาค 
    3) ธรณีภาคกับการผันแปร 

                     4) รอบรู้วิถีอากาศภาค 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

 ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 5 สัปดาห์ จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 55 นาที ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

กระบวนการเรียน รู้ 5 ขั้นตอน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นระบุค าถาม ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ 
ขั้นที ่3 ข้ันสร้างองค์ความรู้ ข้ันท่ี 4 ข้ันการส่ือสาร และขั้นที่ 5 ข้ันตอบแทนสังคม  

อินโฟกราฟิก  หมายถึง การออกแบบข้อมูลหรือความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและ

กราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ ประกอบด้วยขั้นตอน 4 

ขั้นท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์มา ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  2) รวบรวมและ

ตรวจสอบข้อมูล 3) ออกแบบอินโฟกราฟิก ด้วยการสร้างหัวเรื่อง จัดล าดับข้อมูล หาวิธีการน าเสนอ 

และเลือกรูปแบบการน าเสนอ และ 4) ตรวจสอบและแบ่งปัน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้นักเรียน

ออกแบบอินโฟกราฟิกประเภทภาพนิ่ง 

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก หมายถึง กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเกิดจากการน ากระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก โดยมีกระบวนการดังนี้  

ขั้น ท่ี  1  ขั้ น ระบุค าถาม  (Learning to Question) เป็นขั้ น ท่ีนั ก เรียน ฝึก สังเกต
สถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้นักเรียนต้ังค าถามส าคัญอย่างมีเหตุผลเพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ รวมทั้งคาดคะเนค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบช่ัวคราว   

ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นขั้นตอนการแสวงหาความรู้
ด้วยการออกแบบ/วางแผนและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงมี
การตรวจสอบข้อมูล  

ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้และ
สารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล เพื่อน าไปสู่การสรุปและ
สร้างองค์ความรู้ และน าความรู้นั้นมาออกแบบส่ือในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นการส่ือสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้ท่ี
ออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอและแบ่งปัน  

ขั้นท่ี 5 ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป็นขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ไปสู่
การท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและชุมชนตามวุฒิภาวะของนักเรียน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนในการก าหนด
วัตถุประสงค์แยกแยะองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น    ซึ่งวัดได้จากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นหลังจากการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความส าคัญ 
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 3) วิเคราะห์หลักการ  โดยเป็นการวัดพัฒนาการความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 เรื่องรอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต  ระยะท่ี 2 เรื่องพินิจปัญหา
อุทกภาค ระยะท่ี 3 เรื่องธรณีภาคกับการผันแปร และ ระยะท่ี 4 เรื่องรอบรู้วิถีอากาศภาค 

มโนทัศน์ทางการเรียนภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป หมายถึง แนวคิดและความเข้าใจในการ
เรียนภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ในหน่วยสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย  4 
เรื่อง ได้แก่ 1) รอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต  2) พินิจปัญหาอุทกภาค 3) ธรณีภาคกับการผันแปร และ 
4) รอบรู้วิถีอากาศภาค ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินช้ินงานจากส่ืออินโฟกราฟิก ตามกระบวนการสร้าง
มโนทัศน์  3 ขั้นตอนของ Bolton ได้แก่ 1) รู้จักคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ  2) จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 3) สรุปเป็นมโนทัศน์ 

ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ
และด้านประโยชน์ วัดโดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

นักเรียน หมายถึง  ผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 50 คน ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

สูงขึ้น 

2. ครูน ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกไปปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 
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3. เป็นแนวทางหนี่งส าหรับผู้สอน ในการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

และอินโฟกราฟิก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ันอื่นๆ และ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์

ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

3. แนวคิดทางภูมิศาสตร์ 

4. มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

5. กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

6. อินโฟกราฟิก 

7. การคิดวิเคราะห์ 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

8.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอินโฟกราฟิก  

8.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 

8.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมี
ความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ี
เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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มาตรฐานการเรียนรู (สาระภูมิศาสตร์) 
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน     
                          ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล  
                          ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส ๕.๒     เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
                         สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
                         ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน  
                         ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์การค้นหา วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล 
                          ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางของมาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.1 ระดับช้ัน ม.2 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป

และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นขอ้มูล 

◆ ท่ี ต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา 

◆ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น 
แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการสืบค้น ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ◆ การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ 
และสัญลักษณ์ในแผนท่ี 

๓ . วิ เค ราะห์ ส า เห ตุก าร เกิ ด ภั ยพิ บั ติ แล ะ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

◆ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
                               สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
                               ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ของมาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.2 ระดับช้ัน ม.2 
 
ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

◆ ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พื้นท่ีเพาะปลูก และเล้ียงสัตว์ 
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุ โรปและทวีป
แอฟริกา 

◆ ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

๓ . สืบ ค้น  อภิ ป รายประ เด็นปั ญ ห าจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

◆ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

 ๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและแอฟริกาท่ียั่งยืน 

◆ แนวทางการจัดการภัยพิบั ติและการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและแอฟริกาท่ียั่งยืน 

 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

บริบท 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี 440 
ถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณท่ีต้ังของโรงเรียนต้ังอยู่ด้านฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น้ าสุพรรณบุรี ฝ่ังขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 48 ไร่ เกิดจากการรวมกันของโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนปรีชาพิทยากร และ 
โรงเรียนวัดประตูสาร โดยก าหนดฐานะเป็น "โรงเรียนประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี" ผู้ก่อต้ังโรงเรียน 
ได้แก่พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้อ านวยการ ได้แก่ นายประเสริฐ สุนทรเนตร โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม บริเวณโรงเรียนเป็นพื้นดินถม  เปิดท าการสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561  มีนักเรียนจ านวนท้ังหมด 
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2,817  คน  มีจ านวนห้องเรียนท้ังหมด 66 ห้อง มัธยมศึกษาตอนต้น 35 ห้องและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 31 ห้อง มีครูและบุคลากรท้ังหมด จ านวน 179 คน 

 
วิสัยทัศน์      เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการแข่งขัน และ
พัฒนาสู่การเป็นพลโลก  
 2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก 
           3. พัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ท่ีส่งผลต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็น
ไทย  

6. ส่งเสริมการสร้าง อัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบาย  จุดเน้น และแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ท่ีสอง 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาสู่การเป็น
พลโลก  

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลและตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
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6. โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตความเป็นไทย  

7. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ีโดดเด่น 
8. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย จุดเน้นและแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสอง 
 
ปรัชญา/คติพจน์/ค าขวัญ 
คติธรรม  อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ     “จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท” 
ค าขวัญ   กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ 
ปรัชญา  ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน  
ปณิธาน  สถาบันการศึกษาทรงคุณค่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีคู่เมืองสุพรรณ 
 
อัตลักษณ์       “ ศิษย์ดีศรีกรรณสูต”  มีคุณลักษณะ มีดังนี้ 
   ศิษย์ดี หมายถึง คนดี คนเก่ง คนมีความสุข   
   ศรีกรรณสูต หมายถึง รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี สร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันที่ทรงคุณค่า 
                     คู่เมืองสุพรรณ  มีตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 
  คนดี  1. เป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
    2. เป็นผู้มีมารยาทดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
    3. อนุรักษ์ไวซ้ึ่งวฒันธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
    4. ล้ าหน้าทางความคิด 
    5. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
  คนเก่ง  1. เก่งวิชาการ 
    2. เป็นผู้น ากิจกรรมเพื่อสังคม 
    3. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา   
    4. ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
  คนมีความสุข 1. มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตดี 
    2. มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
    3. มีทักษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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เอกลักษณ์  “ เป็นผู้น ากิจกรรมเพื่อสังคม ” 
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่  กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม

ส่งเสริมวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมภายในของโรงเรียน และกิจกรรมท่ีชุมชนให้ความไว้วางใจ
มอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้น าหรือเข้าร่วม 

 
คุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพพลโลก 
  1. เป็นเลิศวิชาการ 
  2. ส่ือสาร 2 ภาษา 
  3. ล้ าหน้าความคิด 
  4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
  5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

หลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ค าน า 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญส่วน

หนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาได้พัฒนาจัดท าขึ้นตามกรอบของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยน า
สาระ มาตรฐานและตัวช้ีวัดในแต่ละระดับช้ันมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดให้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมท้ังสอดคล้องวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ในการจัดรายวิชาตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดรายวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนในสาระการเรียนรู้
พื้นฐานครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรก าหนด และจัดท าสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความถนัด 
ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้ก าหนดแนวการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อการน าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการ
สอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดี และพลโลก 
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พันธกิจ 
1. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวหน้า 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข 
3. พัฒนาครูและผู้เรียนไปสู่การเป็นพลเมืองดีและพลโลก โดยการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดี 
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าความรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และสร้างช่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีและพลโลก 
 

สมรรถนะหลัก 
พัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและพลโลก 
 

ตัวชี้วัด 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉล่ียทุกรายวิชาท้ังระดับม.ต้น และ ม.ปลาย 

มีผลการเรียนโดยเฉล่ียทุกระดับไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการอบรม สัมมนาครบทุกคนตามเกณฑ์ช่ัวโมง

การอบรม 20 ชม./ปี 
3. มีการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน 95% 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี 
 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ท้ังในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
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5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธ ารงรักษาไวซ้ึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

 



 27 
 

 

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล 

ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
                               การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์    
                               ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อ 
                                  กันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 
                               การค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางของมาตรฐานการเรียนรู้ ส ๕.๑ ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๒ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปยุโรป และแอฟริกา     

    เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา 

๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา        

 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา 

มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด  

                               การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์                 

                               ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 

ตารางท่ี 4 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางของมาตรฐานการเรียนรู้ ส ๕.๒ ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๒ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่
ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปล่ียน 
แปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของ
ทวีปยุโรป และแอฟริกา   

   การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป       
และแอฟริกา 

๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 
และแอฟริกา 

   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา 
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ตารางท่ี 4 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางของมาตรฐานการเรียนรู้ ส ๕.๒ ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และแอฟริกา   

   ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา   

 ๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศ
ไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา  
ต่อประเทศไทย 

 

โครงสร้างรายวิชา  รหัสวิชา ส 22102 รายวิชาสังคมศึกษา 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน
ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 4 
ท่ี ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ม2/1 - ความหมายของภูมิศาสตร์ 
- การศึกษาภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ 
1. แผนท่ี 
1) ประเภทของแผนท่ี 
2) ชนิดของแผนท่ี 
3) องค์ประกอบของแผนท่ี 
4) ประโยชน์ของแผนท่ี 
2. รีโมตเซนซิง 
1) ความหมาย 
2) ประเภทของรีโมตเซนซิง 
2.1 รูปถ่ายทางอากาศ 
     -ประโยชน์ 
2.2 ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

5 10 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 4 
 
ท่ี ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   2.2 ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
      - การประยุกต์ใช้ 
3. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หรือ จีไอเอส (GIS) 
1) ความหมาย 
2) องค์ประกอบ 
3) ประโยชน์ 
4. ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้น
โลก (GNSS) 

  

2 ทวีปยุโรป ส 5.1 ม2/1 
ส 5.2 ม2/1-4 

2.1. ลักษณะทางกายภาพ 
      1) ท่ีต้ัง/อาณาเขต 
      2) ลักษณะภูมิประเทศ 
      3) ลักษณะภูมิอากาศ 
      4) ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 
       1) ประชากร เช้ือชาติ ภาษา 
ศาสนา 
       2) สภาพเศรษฐกิจ 
       3) สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม 
       4) สภาพการเมือง การ
ปกครอง 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 4 

 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 ทวีปยุโรป ส 5.1 ม2/1 
ส 5.2 ม2/1-4 

2.3. สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       1) ส่ิงแวดล้อมใหม่ในยุโรป 
       2) วิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       3) แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
       4) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปต่อประเทศไทย 

16 20 

3 การจัดการ
ทรัพยากร 

ส 3.1 ม 2/1 
ส 3.1 ม 2/4 

3.1 การผลิต/การบริการ 
3.2 ปัจจัยการผลิต/บริการ 
3.3 การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
3.4 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
3.5 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.6 แนวทางคุ้มครองผู้บริโภค 

5 5 

4 การออมและ
การลงทุน 

ส 3.1 ม 2/1 4.1 การออม 
     - ความหมาย/ประเภท/ความส าคัญ 
4.2 การลงทุน 
     - ความหมาย/ประเภท/ความส าคัญ 

4 5 

5 พลเมื อ งดีใน
ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 

ส 2.1 ม 2/2-3 5.1 พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  
     - ความ หม ายของพ ล เมื อ ง ดี ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

5 10 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 4 

ท่ี ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

        - คุณลักษณะของพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย 
     - ความส าคัญของพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย 
5.2 สถานภาพของพลเมืองดี 
     - ความหมายของสถานภาพ 
     - ลักษณะของสถานภาพ 
     - ประเภทของสถานภาพ 
5.3 บทบาทของพลเมืองดี 
5.4 สิทธิและเสรีภาพ 
     - ค ว า ม ห ม าย ข อ ง สิ ท ธิ /
เสรีภาพ 
     - สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ 
5.5 หน้าท่ีของพลเมืองดี 
     - หน้าท่ีของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
5.6 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ
ต น ให้ เป็ น พ ล เมื อ ง ดี ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตย 
- การส่งเสริมให้เกิดความเช่ือใน
ระบอบประชาธิปไตย 
   - การส่งเสริมให้มี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  - การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เป็นผู้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 

  



 33 
 

 

ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 4 

 
 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองดังตารางท่ี 6 
 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 สถาบันทาง
สังคม 

ส 2.1 ม 2/3 6.1 สถาบันทางสังคม 
   - ความหมาย 
   - หน้าท่ี 
   - บทบาทของสถาบัน 
6.2 สถาบันทางสังคมท่ีส าคัญ 
   - สถาบันครอบครัว 
   - สถาบันการศึกษา 
   - สถาบันศาสนา 
   - สถาบันเศรษฐกิจ 
   - สถาบันการเมืองการ
ปกครอง 
   - สถาบันส่ือสารมวลชน 
   - สถาบันนันทนาการ 
6.3 ความสัมพันธ์ของสถาบัน
ทางสังคม 
 

  

คะแนนระหว่างภาค - 60 
กลางภาค - 10 
ปลายภาค - 30 

รวมตลอดปี/ภาค 40 100 
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โครงสร้างหน่วย เร่ืองสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ตารางท่ี 6 โครงสร้างสาระส าคัญของสถานการณ์ในทวีปยุโรป 
 

หน่วยที่ 
 

สาระส าคัญ/เร่ือง 
 

เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 รอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต 
 

- ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพกับ
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม 
1) ลักษณะปัญหา  
    1.1) การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 
    1.2) ไฟป่า 
    1.3) ภัยรบกวนสัตว์ป่า 
    1.4) การขาดแคลนพลังงาน 
    1.5) มลภาวะจากขยะและส่ิงปฏิกูล 
2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ  
3) สาเหตุการเกิด  
4) ผลกระทบในภูมิภาคยุโรป และประเทศไทย 
5) แนวทางการแก้ไข 
 

3 

2 พินิจปัญหาอุทกภาค 
 

เนื้อหาท่ีต้องมีพื้นฐาน 
- สถานการณ์แหล่งน้ าในทวีปยุโรป 
1) ลักษณะปัญหา 
    1.1) การผันแปรของกระแสน้ า 
    1.2) น้ าท่วม 
    1.3) ภัยแล้ง 
    1.4) มลภาวะทางน้ า 
    1.5) การเพิ่มระดับของน้ าทะเล 
2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ  
3) สาเหตุการเกิด  
4) ผลกระทบในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย 
5) แนวทางการแก้ไข 

3 
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ตารางท่ี 6 โครงสร้างสาระส าคัญของสถานการณ์ในทวีปยุโรป 

ท่ี สาระส าคัญ เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

3 ธรณีภาคกับการผันแปร 
 

เนื้อหาท่ีต้องมีพื้นฐาน 
- สถานการณ์แผ่นเปลือกโลกและโครงสร้าง
ธรณีวิทยากับทรัพยากรดิน 
1) ลักษณะปัญหา  
    1.1) แผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ 
    1.2) แผ่นดินถล่ม 
    1.3) ดินเส่ือมคุณภาพ 
    1.4) พายุฝุ่น/พายุทราย 
    1.5) การกัดเซาะชายฝ่ัง  
2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ  
3) สาเหตุการเกิด  
4) ผลกระทบ 
5) แนวทางการแก้ไข 

2 

4 
 
 
 
 
 

 

รอบรู้วิถีอากาศภาค 
 

เนื้อหาท่ีต้องมีพื้นฐาน 
- สถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
1) ลักษณะปัญหา 
    1.1) การลดลงของอุณหภูมิอย่างผิดปกติ 
    1.2) อุณหภูมิสูงขึ้น/โลกร้อน 
    1.3) พายุ 
    1.4) ภัยจากอากาศหนาว 
    1.5) มลภาวะทางอากาศ 
2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ  
3) สาเหตุการเกิด  
4) ผลกระทบ 
5) ความร่วมมือระดับโลกและภูมิภาคกับการ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
2 
 

 

รวม 10 
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แนวคิดทางภูมิศาสตร์ 

ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ในภาษาอังกฤษ ตรงกับค าว่า Geography ซึ่งมาจากค าภาษากรีก คือ Ge 
หรือ Gaea ซึ่งแปลตามความหมายของศัพท์หมายถึง โลกหรือแผ่นดิน (Earth) ส่วน graphy มาจาก
ภาษากรีกว่า graphein หมายถึง การบรรยาย (To Describe or to Write) ดังนั้นภูมิศาสตร์ตาม
ตัวอักษร จึงหมายถึง การบรรยายเกี่ยวกับโลก (Writing about the Earth) (Jeffrey and  John, 
1990 อ้างถึงในวิชัย ศรีค า, 2551 : 1-2) 

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ภูมิศาสตร์ คือ  
วิชาท่ีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมท่ีปรากฏอยู่ในดินแดนต่าง 
ๆของโลก การศึกษาภูมิศาสตร์แผนใหม่ต้องศึกษาอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ 
ข้อเท็จจริงในแนวท่ีเกี่ยวข้องกันมาพิจารณาโดยรอบคอบ (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ อังกฤษ -ไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 355)  

ประเสริฐ วิทยารัฐ (2548 : 3-17) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องของพื้นท่ีหรือภูมิ 
(Spatial) ขอบข่ายของส่ิงต่าง ๆ ในภูมิประกอบด้วยส่ิงท่ีเป็นอนินทรีย์ท้ังหลาย ต้ังแต่โลก เปลือกโลก
หิน ดิน แร่ อากาศ ภูเขาและอื่นๆ และส่วนท่ีเป็นอินทรีย์ ประกอบด้วย พืช สัตว์ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ 
คน (Man) ท้ังอนินทรีย์และอินทรีย์จะมีการกระท าร่วมกัน (Interaction) 

กัลยา โสภณพานิช (2552: 1) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาพื้นท่ี
หรือระวางท่ี (Space) เป็นท้ังวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิชัย ศรีค า (2551: 1) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ คือ วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับพื้นท่ี หรือระวางท่ี 
หรือวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับท่ีต้ังของส่ิงต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นโลก  

สิริวรรณ ศรีพหล (2552 : 100) กล่าวว่า   ภูมิศาสตร์ คือ วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมท่ีปรากฏในดินแดนต่างๆ ของโลก 
การศึกษาภูมิศาสตร์ได้แยกศึกษาเป็น 4 สาขาด้วยกัน คือ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ 
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเทคนิค ส าหรับการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาภูมิศาสตร์ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภูมิศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีเจตคติท่ีดี โดยท่ัวไปการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนจะเน้นหัวเรื่องส าคัญ 5 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 
1) ท่ีต้ัง 2) พื้นท่ี 3) ความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยา 4) การเคล่ือนไหล และ 5) ภูมิภาค  

โรด เมอฟี่ (2531: 11) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ แปลตามตัวว่า การพรรณนาลักษณะของ
โลก แต่วิชาภูมิศาสตร์สมัยใหม่ศึกษาเรื่องของมนุษย์ด้วย  

David Harvey (1969: 15) กล่าวว่าภูมิศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับพื้นท่ี  
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มอริส ยีทส์ (1974: 11 อ้างถึงใน วิชัย ศรีค า, 2551: 2) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักการและเหตุผลและการทดสอบทฤษฎีต่างๆ ท่ีพยายามอธิบายและ
พยากรณ์การกระจายทางพื้นท่ีและท่ีต้ังของลักษณะต่างๆ ท่ีแตกต่างกันบนพื้นโลก  

สรุปได้ว่า ภูมิศาสตร์  คือ การศึกษาปรากฏการณ์ ท่ี เกิดขึ้นบนพื้ นผิวโลกแล ะ
ความสัมพันธ์ ของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นผิวโลก และมีโครงสร้างทางเนื้อหาแบ่งเป็น  4 
ประเภท ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเทคนิค 

 

ธรรมชาติวิชาภูมิศาสตร์  

สราวุธ ดุรงค์ดุษฎี  (2555 : 105-110 อ้างถึงใน สิริวรรณ ศรีพหล, 2552 : 100 ) 
ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่าแก่แขนงหนึ่ง  แต่เดิมการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เป็นการบรรยายเรื่องราว
เกี่ยวกับภูมิทัศน์บนโลก  ต่อมาวิชาภูมิศาสตร์ได้เปล่ียนแปลงไปเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม  ซึ่งเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมท่ีบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค
นั้นๆ  นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 100) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูสังคมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน การให้นักเรียนจัดท าโครงการ การ
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมการส ารวจ รวมท้ังกิจกรรมการท าแผนท่ี กิจกรรมดังกล่าว
จะท าให้นักเรียนสนใจและเห็นคุณค่าวิชาภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง  

สรุปได้ว่า การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม โดยการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้นักเรียนท า
กิจกรรมจริงท้ังในและนอกสถานท่ีโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสนใจและเห็นคุณค่า
ในวิชาภูมิศาสตร์ 

ความส าคัญของวิชาภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาก
วิชาหนึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างก็ได้ศึกษาวิชานี้กันอย่างกว้างขวาง และเล็งเห็นว่าวิชาภูมิศาสตร์
มีส่วนอย่างส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการผลิต พัฒนาการ
ขนส่งและพัฒนาการการใช้ท่ีดิน โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความส าคัญต่อ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการทหารเป็นอย่างมาก 
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สคาร์ฟ (Scarf, 1985: 4 อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552 : 210) ให้ความเห็นว่าวิชา
ภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและเชิงกิจกรรมของมนุษย์มาก ช่วยให้
มนุษย์สามารถเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนธรรมกับวัตถุธรรมได้ นอกจากนี้วิชาภูมิศาสตร์ยัง
เป็นวิชาท่ีสอนเพื่อเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะด ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในอนาคต 
และกล่าวย้ าถึงกระบวนการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ว่า การเรียนวิชาภูมิศาสตร์จะมุ่งเพียงให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความจ าหาได้ไม่ แต่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ รู้จักเหตุผล 
และสามารถวิเคราะห์ปัญหาแวดล้อมทางธรรมชาติได้ด้วย 

รพิน นาถฐากูร (1965: 1 อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552: 211) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ไว้ว่า วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
ของโลก และสามารถแก้ปัญหาของโลกได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการเรียนการสอนวิชา
ภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจสถานการณ์โลกอย่างกว้างขวาง ต้องสอน
ให้นักเรียนสามารถพรรณนาความ อธิบายความและตีความในส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนไปแล้วได้ 

วีลเลอร์ (Wheeler, 1985: 3 อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552 : 211) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ไว้ว่า การเรียนวิชาภูมิศาสตร์นั้นนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและระหว่างธรรมชาติกับธรรมชาติ
แล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าแผนท่ีแสดงแหล่งทรัพยากรต่างๆ แสดงลักษณะการกระจายของ
สังคม แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจและอื่นๆ อีกมากมาย เป็นวิชาท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสังคมได้
อย่างกว้างขวาง 

ก ร ะ ท รว ง ศึ ก ษ าธิ ก า ร  (2551: 89 อ้ า ง ถึ ง ใน  ป ระ ยู ร  ด าศ รี , 2 5 5 2 : 211)
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อประเทศชาติและเยาวชนของ
ชาติเป็นอย่างดี ดังได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักความผูกพัน
กับท้องถิ่นของตน เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ ได้ และตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมอันมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  

เมลวิน (Melvin, 1956: 349) ได้กล่าวว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง บางครั้งการน าทรัพยากรมาใช้ก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ท่ีเสียไป เมลวินจึงให้ข้อสังเกตไว้ว่า ตราบใดท่ีประชากรโลกไม่ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นก็ยากท่ีจะเข้าใจและมองเห็นคุณค่าอันส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
ด้วยเหตุนี้วิชาภูมิศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งท่ีจะสอนให้บุคคลท่ัวไปได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรท้ังในด้านคุณภาพ การน าไปใช้ การส ารวจและการอนุรักษ์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการน า
ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง การเรียนการสอน
วิชาภูมิศาสตร์สมัยใหม่จึงมีความส าคัญมากขึ้น 
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สรุปได้ว่า วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญ ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมโนธรรมกับวัตถุธรรมได้ นอกจากนี้วิชาภูมิศาสตร์ยังเป็นวิชาท่ีสอนให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขในอนาคต เพราะท าให้ผู้เรียนพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของโลก และ
สามารถแก้ปัญหาของโลกได้ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ท าให้ความส าคัญและคุณ ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ  และตระหนักในคุณค่า
ของส่ิงแวดล้อมอันมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าแผนท่ีแสดง
แหล่งทรัพยากรต่างๆ แสดงลักษณะการกระจายของสังคม แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจและอื่นๆ อีก
มากมาย เป็นวิชาท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสังคมได้อย่างกว้างขวาง 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 

สารานุกรมการวิจัยทางการศึกษา (1952 อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552 : 212) ได้
รวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ไว้ว่า มีปัญหาส าคัญท่ีจะต้องแก้ไขอยู่ 5 
ประการ คือ 

1) ท าอย่างไรจึงจะท าให้การสอนวิชาภูมิศาสตร์ได้เกิดผลดีท่ีสุด 
2) จะหาวิธีการส่งเสริมความเข้าใจด้านภูมิศาสตร์ส าหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมและ

มัธยมได้อย่างไร 
3) ท าอย่างไรจึงจะท าให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้วิชา

ภูมิศาสตร์แขนงต่างๆได้ดีท่ีสุด 
4) ครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ควรจะเตรียมอุปกรณ์การสอนอย่างไร จึงจะสอนวิชา

ภูมิศาสตร์ให้ได้ผลอย่างเต็มท่ี 
5) อุปกรณ์การสอนและแบบเรียนชนิดใดท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชา

ภูมิศาสตร์มากท่ีสุด 
เล็มเลย์ (Lemley, 1953: 233) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา

ภูมิศาสตร์ไว้ว่า สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควรก็คือ การสอน
วิชาภูมิศาสตร์ให้แก่เด็กโดยไม่สอดคล้องกับความพร้อมของเด็กท่ีจะเรียน ครูขาดประสบการณ์การ
สอน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่ดึงดูดใจผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายต่อการเรียน
ภูมิศาสตร์ 

ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ครูจะต้องด าเนินการสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน
ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวิชา
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ครูผู้สอนควรมีเป้าหมายท่ีเป็นวัตถุประสงค์ในการสอน เช่น สอนให้นักเรียนรู้จัก
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การแก้ปัญหาและมีเหตุผลและควรมีวิธีสอนท่ีเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานในการเรียน 
ท าให้การเรียนมีความหมายแก่นักเรียนดียิ่งขึ้น 

คาร์มิเชล (Charmicheal, 1966 อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552: 212) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการสอนวิชาภูมิศาสตร์ โดยสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องท่ีสอนกับกับการสอนโดยให้
นักเรียนเรียนจากต าราเอาเอง การศึกษาดังกล่าวได้แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มท่ีทดลอง
สอนและกลุ่มท่ีควบคุมการสอนโดยให้นักเรียนอ่านหนังสือเอาเอง ผลจากการศึกษาพอสรุปได้ว่า 
1. การสอนวิชาภูมิศาสตร์โดยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีสอน จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การอ่านแผนท่ี และมีความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ดีกว่าการสอนแบบให้นักเรียนอ่านหนังสือเอาเอง 
2. ความสามารถในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ของกลุ่มท่ีด าเนินการสอนตามวิธีท าให้เกิดความเข้าใจจะ
เรียนรู้ทางวิชาภูมิศาสตร์ดีกว่าวิธีการสอนโดยให้นักเรียนเรียนจากต าราเอง 
3. การสอนตามแบบท่ีท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
แก้ปัญหาการเรียนได้ดีกว่าการสอนโดยให้นักเรียนอ่านต าราเอง 

มอร์แลนด์ (Moreland, 1966  อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552: 212) ได้ศึกษาลักษณะ
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกาว่า การสอนวิชา
ภูมิศาสตร์นั้นถ้าผู้สอนมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความจ ามากกว่าด้านความเข้าใจแล้ว จะท า
ให้นักเรียนสามารถจ าเนื้อหาได้ไม่นาน และการน าเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันก็ท าได้น้อย  

สวิทเซอร์ (Switzer, 1960 อ้างถึงใน ประยูร ดาศรี, 2552: 212) ได้กล่าวถึงการสอน
วิชาภูมิศาสตร์โดยให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดแผนท่ีว่าเป็นวิธีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาสามารถเรียนวิชาภูมิศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้น เพราะการท าแบบฝึกหัดแผนท่ี
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบทางด้านภูมิศาสตร์ และเกิดความเข้าใจทางด้าน
ภูมิศาสตร์กว้างขึ้น  

สวิทเซอร์ได้กล่าวอีกว่า การให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เป็นวิธีการสอนท่ีท าให้นักเรียน
เกิดความรู้และวิจารณญาณได้ดีกว่าการสอนแบบอภิปราย เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการ
กระจายตัวของสภาพทางภูมิศาสตร์จากแผนท่ีด้วยตนเอง เช่น สังเกตจากสีหรือรูปแบบอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติ นอกจากนี้สัญลักษณ์และข้อมูลต่างๆ ท่ีแสดงไว้ในแผนท่ี จะเป็น
เครื่องช่วยแก้ปัญหาในการเรียนและการวิเคราะห์ 

สรุปได้ว่าปัญหาในการเรียนการสอนภูมิศาสตร์คือ นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน ครู
ขาดประสบการณ์และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ใช้เลย เน้น
ทางด้านความจ ามากกว่าความเข้าใจ ท าให้นักเรียนไม่เกิดแรงจูงใจและไม่เกิดทักษะท่ีจ าเป็นในการ
เรียนวิชาภูมิศาสตร์ ดังนั้นครูจึงควรจัดการเรียนการสอนให้ดึงดูดและเร้าความสนใจของนักเรียนด้วย
การใช้ส่ือประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมรวมถึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านต่างๆ 
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เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเองและน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 

     ความหมาย 
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527: 115) ได้ให้ความหมายภูมิภาคไว้ว่าเนื้อที่หรือบริเวณท่ีพอดี

ตามวัตถุประสงค์โดยค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีของบริเวณนั้น 
ไพบูลย์ บุญไชย (2550: 3) ได้ให้ความหมายภูมิภาคไว้ว่า หน่วยพื้นท่ีท่ีใช้ศึกษาทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นพื้นท่ีท่ีแสดงความเป็นเอกภาพ ตามเกณฑ์บางอย่างท่ีใช้ก าหนดขนาดพื้นท่ีขึ้นมาเพื่อ
อธิบาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและมนุษย์ท้ังส้ิน 
   เกณฑ์ในการสร้างภูมิภาค 

นักภูมิศาสตร์พยายามแบ่งขนาดของผิวโลกออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการท าความ
เข้าใจ (ไพบูลย์ บุญไชย, 2550: 4) ซึ่งมีวิธีการก าหนดเกณฑ์การแบ่งออกเป็น 2 เกณฑ์ใหญ่ๆ คือ  
  1. ภูมิภาคเกณฑ์เดียว (Single – Feature Region) โดยใช้ปัจจัยเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งในการแยกพื้นท่ีออกจากกัน เช่น ปัจจัยด้านภูมิอากาศ 
  2. ภูมิภาคหลายเกณฑ์ (Multiple – Feature Region) ภูมิภาคแบบนี้เกิดจากการ
กระท าของปัจจัยต่างๆ ท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆ ผสมผสานเพื่อหาความ
เป็นเอกลักษณ์โดยการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เหล่านี้  ภูมิภาคหลายเกณฑ์แบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
     2.1.1 ภูมิภาครวมศูนย์ (Nodal Region) เป็นการพิจารณาจากบทบาทหน้าท่ีของ
บริเวณหนึ่งๆ อันเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ  
     2.1.2 ภูมิภาคปกติ (Uniform Region) เป็นการพิจารณาพื้นท่ีจากความผสม
กลมกลืนกัน (Homogeneity) ของปัจจัยต่างๆ จนเป็นเอกลักษณ์ เช่น ภูมิภาคท่ีเต็มไปด้วยภูเขา 
ภูมิภาคท่ีมีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน เป็นต้น 
     2.1.3 ภูมิภาคสมบูรณ์ (Total Region) หรือภูมิภาคการปกครอง (Political 
Region) ภูมิภาคนี้จะใช้เกณฑ์การจัดล าดับศักด์ิ (Hierarchy) ในการจัดอันดับภูมิภาคท่ีเกิดขึ้นจาก
พื้นท่ีขนาดเล็กไปหาใหญ่หรือกลับกันก็ได้ เช่น อ าเภอ จังหวัด ภาค ขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ  
      จุดประสงค์ในการสร้างภูมิภาค  

ไพบูลย์ บุญไชย (2550: 5) กล่าวว่า ภูมิภาคเกิดขึ้นเมื่อนักภูมิศาสตร์ได้เริ่มบรรยายและ
อธิบายพื้นท่ีส่วนใดส่วนหนึ่งของผิวโลก โดยเฉพาะพื้นท่ีในแดนไกล การรวบรวมปรุงแต่งน าเสนอ
ข้อเท็จจริงในรูปของการสังเคราะห์และตีความหมาย และถ่ายทอดคุณลักษณะของภูมิภาคต้องอาศัย
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องค์ประกอบท่ีเด่นชัดอันรวมกันเป็นภูมิภาค การบรรยายจึงมักจะพิจารณาความสัมพันธ์ร่วมของ
ปรากฏการณ์ในพื้นท่ีนั้น ภูมิศาสตร์ภูมิภาคในอดีตจึงเขียนโดยนักเดินทาง นักส ารวจ นักท่องเท่ียว 
จนกระท่ังมาถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เมื่อภูมิศาสตร์กลายเป็นสาขาวิชาหนึ่งท่ีมักมีการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับสูง ภูมิภาคกลายเป็นวิธีการของการผสมผสานความรู้ของวิชาจากการศึกษา
พื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่น ทวีป หรือพื้นท่ีขนาดเล็ก  หรือการศึกษาภูมิภาคธรรมชาติและการศึกษาภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม นอกจากจะมีวิธีการปรับปรุงการสร้างภูมิภาคแล้ว วัตถุประสงค์ในการสร้าง การ
บรรยาย และอธิบายภูมิภาคก็มีแตกต่างกันไป ดังนี้  
  1. การน าเสนอในลักษณะสังเคราะห์ เพราะต้องให้เห็นจุดมุ่งหมาย ค าจ ากัดความ
และจุดเด่น เพื่อกระตุ้นให้สนใจในพื้นท่ี 
  2. นอกจากจะอธิบายพื้นท่ีท่ีคุ้นเคยแล้ว ยังเพ่งความสนใจในดินแดนใหม่ท่ีไม่รู้จัก 
เพื่อให้เกิดความสนใจ 
  3. ภูมิภาคเป็นหน่วยพื้นท่ีท่ีช่วยให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจสถานท่ีต่างๆ  
  4. ภูมิภาคท าให้เข้าใจวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ท่ีอยู่ไกลออกไป  
  5. ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเป็นแหล่งข้อมูล ท าให้ขจัดความไม่รู้ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและช่วยลดความขัดแย้ง 
  6. ท าให้เข้าใจพื้นท่ีในลักษณะสัมพันธ์กัน และเพิ่มความสนใจในด้านอื่นของพื้นท่ี
นั้นๆมากขึ้น และท าให้ซาบซึ้งในเรื่องความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงของสถานท่ีนั้นในชุมชนของ
ตนเอง ของประเทศ และของโลกในท่ีสุด 
     ประโยชน์ของภูมิศาสตร์ภูมิภาค  

ไพบูลย์ บุญไชย (2550: 6)  กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ภูมิภาคมีประโยชน์ 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ประโยชน์ด้านวิชาการ 

   1.1 วิธีการศึกษาภูมิภาคเป็นแนวทางน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื้นท่ีอย่างหาท่ีสุดมิได้ ตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
   1.2 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเป็นการบรรยายพื้นท่ีอย่างมีหลักเกณฑ์จึงท าให้
เข้าใจพื้นท่ีอย่างมีความหมาย 
   1.3 ความรู้ทางด้านภูมิภาค ท าให้ ผู้ศึกษามองพื้นท่ีอย่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและท าให้มองเห็นและเข้าใจความแตกต่างทางพื้นท่ี 
   1.4 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคท าให้สังเคราะห์ความเหมือนหรือความแตกต่างของ
โลกได้อย่างละเอียดและถูกต้อง ท าให้ยอมรับความแตกต่างของมวลมนุษย์และไม่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

2. ประโยชน์ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
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   2.1. ท าให้เกิดการแสวงหาความรู้ รวมถึงเพลิดเพลินและได้ความรู้ตามมา 
   2.2 น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพื้นท่ีเพราะมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ มากมาย 
   2.3 เป็นเครื่องมือในการสอน ช่วยจัดระบบข้อมูลในการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการส่ือสารข้อมูล 

มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

ความหมายของมโนทัศน์ 

มโนทัศน์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Concept ซึ่ งมีค าในภาษาไทยค าอื่นๆท่ีใช้ใน
ความหมายเดียวกัน เช่น ความคิดรวบยอด มโนคติ มโนภาพ หรือสังกัป เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้ค าว่า มโนทัศน์ (Concept) ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน 
ดังนี้ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 120 ) กล่าวว่า มโนทัศน์ หมายถึง ผลสรุปท่ีมีต่อส่ิ ง
เร้าท่ีมีคุณลักษณะต่าง ๆร่วมกันอยู่ เป็นการรวบรวมส่ิงท่ีคล้ายคลึงกันเข้ามารวมกันเป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

รัตนาลักษณ์ พันจักร (2555: 18) กล่าวว่า มโนทัศน์ คือ โครงสร้างทางความคิดของ
บุคคลท่ีสรุปเรื่องราวส าคัญ ท่ีมีต่อวัตถุ หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่รอบตัว ซึ่งมโนทัศน์ของแต่ละคนในเรื่อง
เดียวกันสามารถแตกต่างกันได้ ตามประสบการณ์และวุฒิภาวะ 

กาญจนา ไผ่สะอาด (2557: 52) กล่าวว่า มโนทัศน์ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ หรือ
ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับส่ิงเร้า สามารถจัดกลุ่มของส่ิงเร้าท่ีมีลักษณะเฉพาะร่วมกัน เป็นข้อสรุป
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  

 แสงเดือน อาตมียนันท์ (2557: 49) กล่าวว่า มโนทัศน์ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และความสามารถของบุคคลใน
การแยกประเภทหรือจัดระบบของส่ิงเร้าต่างๆโดยอาศัย คุณลักษณะเฉพาะท่ีมีร่วมกันหรือมี
ความสัมพันธ์กัน 

ชลกานต์ ชมพู (2559: 46) กล่าวว่า มโนทัศน์ หมายถึง เป็นรูปแบบของความคิดแบบ
หนึ่ง เกิดขึ้นจากการท่ีมนุษย์พยายามเรียนรู้และสรุปเกี่ยวกับการจัดกลุ่มส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งท่ี
เกิดจากการสังเกต หรือการได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับส่ิงนั้นหรือเรื่องนั้น โดยรวมเป็นรูปแบบอัน
เดียวกัน 

กู๊ด (Good, 1973: 124 อ้างถึงใน แสงเดือน อาตมียนันท์, 2557: 48) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับมโนทัศน์ไว้ว่า  
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1. ความคิดหรือสัญลักษณ์ของส่วนประกอบ หรือลักษณะร่วมกันท่ีสามารถจ าแนก
ออกเป็นกลุ่มเป็นพวกได้ 

2. สัญลักษณ์เชิงความคิดท่ัวไป หรือเชิงนามธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ กิจการหรือวัตถุ 
3. ความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความคิดเห็นหรือภาพความคิด 
เอ็กเก็น และเกาเชอร์ค (Eggen and Kauchak, 1997 อ้างถึงใน รัตนาลักษณ์ พันจักร, 

2555: 18) กล่าวว่า มโนทัศน์ คือ เป็นความคิดนามธรรมท่ีใช้ในการจัดจ าแนกกลุ่มของวัตถุ  
เหตุการณ์ หรือความคิดซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการจัดหลักสูตร การจัดจ าแนกจะขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑ์ หรือตัวแทนความคิดท่ีท าให้นักเรียนเข้าใจง่ายข้ึน 

จากความหมายของมโนทัศน์ท่ีนักการศึกษาได้ให้ไว้ สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มท่ีมี
ลักษณะร่วมกันได้ตามกฎเกณฑ์ 

องค์ประกอบของมโนทัศน์  

เดอ เชคโก (De Cecco, 1997: 391-393 อ้างถึงใน กาญจนา ไผ่สะอาด , 2557: 58) 
กล่าวว่า การศึกษามโนทัศน์ต้องพิจารณาองค์ประกอบของมโนทัศน์ ได้แก่ 

1. ลักษณะของมโนทัศน์ (Concept Attributes) คือลักษณะท่ีเฉพาะของมโนทัศน์ท่ี
สามารถใช้จ าแนกมโนทัศน์ออกจากมโนทัศน์หนึ่งได้ 

2. ค่าของลักษณะ (Attributes Values) คือ ค่าท่ีแปรไปได้ในแต่ละลักษณะของมโน
ทัศน์ 

3. จ านวนของลักษณะ (number of Attributes) คือ มโนทัศน์มีจ านวนลักษณะท่ี
แตกต่างกัน 

4. ความเด่นของลักษณะ (Dominance of the Attributes) หรือปรากฏชัดเจน
มากกว่าลักษณะอื่น ๆ ของมโนทัศน์ 

จอยซ์และเวล (Joyce and Weil, 1992: 146-160 อ้างถึงใน ชลกานต์ ชมพู, 2559: 
47) ได้แบ่งองค์ประกอบของมโนทัศน์ออกเป็น 3 องค์ประกอบดังนี้ 

1. ช่ือมโนทัศน์ (Concept Name) เป็นช่ือเฉพาะท่ีใช้เรียกส่ิงของท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
2. ลักษณะ (Attribute) เป็นลักษณะท่ีใช้แยกมโนทัศน์เฉพาะใดๆ ออกจากมโนทัศน์

อื่นๆ จ าแนกเป็นสองประเภท ดังนี้ 
2.1 ลักษณะท่ีจ าเป็น (Essential Attributes) เป็นลักษณะท่ีต้องมีในมโนทัศน์และ

จ าเป็นต้องใช้ในการจ าแนกมโนทัศน์นั้น ๆ ออกจากมโนทัศน์อื่น 
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2.2 ลักษณะท่ีไม่จ าเป็น (Nonessential Attributes) เป็นลักษณะท่ีสังเกตได้ในมโน
ทัศน์ แต่ไม่จ าเป็นส าหรับใช้ในการแยกมโนทัศน์นั้น ๆ ออกจากมโนทัศน์อื่น 

3. คุณค่าของลักษณะ (Attribute Value) คือ ระดับคุณค่าของลักษณะท่ีจะใช้ในการ
จ าแนกประเภทของมโนทัศน์ 

จากองค์ประกอบของมโนทัศน์ ท่ีนักการศึกษาได้ให้ ไว้ สรุปได้ว่า มโนทัศน์  มี
องค์ประกอบได้แก่ 1) ช่ือมโนทัศน์ 2) ลักษณะของมโนทัศน์ 3) คุณค่าของลักษณะ 4) จ านวนของ
ลักษณะ 5) ความเด่นของลักษณะ 

 

ประเภทของมโนทัศน์  

บรุนเนอร์และคณะ (Bruner and Grossnickle, 1957: 41-43 อ้างถึงใน แสงเดือน 
อาตมียนันท์, 2557: 49) ได้แบ่งประเภทของมโนทัศน์ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. ม โน ทัศน์ ร่ วม ลักษณ ะ (Conjunctive Concept) เป็น การมี ลักษณะ เฉพาะ 
(Attributes) ร่วมกันต้ังแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป  

2. มโนทัศน์แยกลักษณะ (Disjunctive Concept) เป็นการเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือท้ังสองอย่างร่วมกัน  

3. มโนทัศน์เชิงสัมพันธ์ (Relational Concept) เป็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
สภาวะ หรือส่ิงเร้าต้ังแต่สองอย่างหรือมากกว่า 

เดอ เชคโก (De Cecco, 1968: 291-293 อ้างถึงใน ชลกานต์ ชมพู, 2559: 48) ได้แบ่ง
มโนทัศน์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. มโนทัศน์เช่ือมต่อกัน (Conjunctive Concept) เป็นมโนทัศน์ท่ีประกอบไปด้วย 3 
ส่ิงท่ีส าคัญ (เช่น จ านวน สี และรูปแบบ) และมีค่าเฉพาะเจาะจง  

2. มโนทัศน์ท่ีแยกออกจากกัน (Disjunctive Concept) เป็นมโนทัศน์ท่ีประกอบไปด้วย 
2 ส่ิงท่ีส าคัญ (จ านวนและรูปแบบ) และมีค่าเฉพาะเจาะจง 

3. มโน ทัศน์ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  (Relational Concept) เป็นมโนทัศน์ ท่ีมี ส่ิง ท่ี
เฉพาะเจาะจงเพียงส่ิงเดียว ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับมโนทัศน์อื่นๆ ได้ 

จากประเภทของมโนทัศน์ท่ีนักการศึกษาได้ให้ไว้ สรุปได้ว่า มโนทัศน์มี 3 ประเภท ได้แก่ 
1) มโนทัศน์ร่วมลักษณะ 2) มโนทัศน์แยกลักษณะ 3) มโนทัศน์เชิงสัมพันธ์ 
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กระบวนการสร้างมโนทัศน์  

ออซูเบล (Ausubel, 1968 อ้างถึงใน กมล โพธิ์เย็น, 2558: 55) กล่าวถึงกระบวนการใน
การสร้างมโนทัศน์ ได้แก่  

1. ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างของส่ิวเร้าได้  
2. การสร้างสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับการรวมลักษณะของส่ิงเร้าท่ีเหมือนกัน 
3. ทดสอบสมมติฐานความคิดรวบยอดท่ีสร้างขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง 
4. เลือกสมมติฐานท่ีสามารถครอบคลุมส่ิงเร้าท่ีมีลักษณะบางประการร่วมกันได้ 
5. จัดลักษณะของส่ิงเร้าท่ีคัดเลือกได้จากสมมติฐานให้สัมพันธ์กับระบบการคิดท่ีมีอยู่

เดิมในโครงสร้างของความคิด 
6. เลือกความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ใหม่กับมโนทัศน์ท่ีมีอยู่เดิมเพื่อหาความสัมพันธ์ 
7. สรุปความหมายมโนทัศน์ท่ีรับมาใหม่ให้ครอบคลุมไปยังสมาชิก 
8. คิดหาสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสมใช้เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ใหม่            
บอลตัน  (Bolton, 1977 : 10 อ้างถึงใน กมล โพธิ์เย็น, 2558: 56) กล่าวถึงการสร้าง

มโนทัศน์ดังนี้          
1. มโนทัศน์สร้างขึ้นมาจากการท่ีมีส่ิงเร้าต่างๆ มากระตุ้นให้บุคคลแสดงการรู้จัก

คุณลักษณะของส่ิงต่างๆ    
2. มโนทัศน์สร้างขึ้นมาจากการสังเกตส่ิงต่างๆ แล้วสามารถจัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันได้ 
3. มโนทัศน์สร้างขึ้นจากการใช้ประสาทสัมผัสกับส่ิงต่าง ๆ ในการพัฒนาและสรุปเป็น

มโนทัศน์ได้             
เดอ เชคโก (De Cecco, 1977 อ้างถึงใน กาญจนา ไผ่สอาด, 2557: 61) กล่าวถึง

กระบวนการสร้างมโนทัศน์ว่ามีดังนี้ 
1. การสัมผัส (Sensation) ผู้เรียนอาจเกิดมโนทัศน์ได้เมื่อสัมผัสส่ิงเร้า  
2. การรับรู้ (Perception) เมื่อผู้เรียนสัมผัสส่ิงเร้าแล้ว ย่อมมีการแปลความหมายเพื่อ

จะได้เกิดมโนทัศน์ขึ้น 
3. การจ า (Memory) เมื่อผู้เรียนสัมผัสส่ิงเร้าแล้วย่อมจะจ าส่ิงเหล่านั้นได้ 
4. การคิดจากเหตุผล (Discrimination) เมื่อจ าส่ิงเร้าได้ ผู้เรียนย่อมจะพินิจและคิดหา

เหตุผลเกี่ยวกับส่ิงเร้า 
5. การสรุปมโนทัศน์ (Generalization) หลังจากท่ีผู้เรียนพินิจและคิดหาเหตุผลแล้ว จะ

เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในส่ิงเร้า เรียกว่าเป็น มโนทัศน์เกี่ยวกับส่ิงเร้านั้นๆ 
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รัตนาลักษณ์ พันจักร (2555: 21) มีกระบวนการให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์
ตรง หรือของจริงให้มากท่ีสุด เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนามโนทัศน์ท่ีต่างไป 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างมโนทัศน์ คือขั้นตอนท่ีท าให้มโนทัศน์เกิดขึ้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Bolton ท่ีกล่าวถึงกระบวนการสร้างมโนทัศน์  3 ขั้นตอนได้แก่  
1) รู้จักคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ  2) จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 3) สรุปเป็นมโน
ทัศน์ 

การพัฒนามโนทัศน์  

มาร์ติน (Martin, 1997:41 อ้างถึงใน รัตนาลักษณ์ พันจักร, 2555: 21) ได้กล่าวถึงการ
สอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ มีวิธีการสอนพอสรุปได้ดังนี้ 

1. ครูเป็นผู้ก าหนดเหตุการณ์ หรือปัญหา หรือเนื้อหาท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ให้นักเรียนได้วางแผนการแก้ปัญหา การส ารวจ การทดลอง หรือวิธีการท่ีจะได้ข้อมูล

มาเพื่ออธิบายจากเหตุการณ์ หรือ ปัญหา หรือเนื้อหาท่ีศึกษา 
3. ให้นักเรียนได้เป็นเจ้าของความรู้เอง โดยให้นักเรียนเป็นผู้สรุปความรู้เอง 
4. ครูให้ค าแนะน าและคอยซักถามนักเรียนเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้มโนทัศน์ท่ีถูกต้อง 
อัมพร ม้าคนอง (2557 : 22) ได้กล่าวว่า การพัฒนามโนทัศน์มีแนวคิดและแนวทางใน

การด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีมีความหมาย จ าเป็นส าหรับการคิดและ

การใช้งาน และเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้
ไปสู่ขั้นตอนหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหรือเนื้อหากับวิธีการ
หรือขั้นตอนการท างานท่ีตนเลือกใช้ ความรู้จึงควรเกิดจากความเข้าใจมิใช่เกิดจากการจดจ า ซึ่งอาจ
ลืมได้โดยง่าย การเรียนรู้อย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน และ
สามารถพัฒนาให้เป็นความรู้ท่ีลึกซึ้งมากขึ้นได้ 

2. พัฒนาการคิดในลักษณะต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนามโนทัศน์ เช่นการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ การคิดไตร่ตรอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากการคิดเป็นพื้นฐานส าคัญของการ
ท าความเข้าใจและพัฒนาความรู้ ตลอดจนการน าความรู้ไปใช้ 

3. ออกแบบกิจกรรมและงานให้สอดคล้องกับมโนทัศน์ท่ีต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนโดย
อาจต้องมีการวิเคราะห์มโนทัศน์ย่อยท่ีจะสอนก่อน จากนั้น จึงออกแบบกิจกรรมส าหรับแต่ละมโน
ทัศน์และเมื่อด าเนินการจัดกิจกรรม จะต้องมีการประเมินพฤติกรรมการท ากิจกรรมของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจใช้ค าถามท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและ
ขยายไปสู่ความหมายใหม่ หรือความรู้เชิงนามธรรมได้ 
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4. เลือกใช้ส่ือ เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับมโน
ทัศน์ท่ีต้องการพัฒนา รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมหรือบริบทของการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการใช้ส่ือและ
นวัตกรรมเหล่านั้น 

5. ประเมินผลการพัฒนามโนทัศน์เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องในกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ท้ังการประเมินรายบุคคลและการประเมินโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ ผู้สอนควรสะท้อนการสอนของตนจากผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเพื่อท่ีจะปรับการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. พยายามให้ผู้เรียนท ากิจกรรม คิด สังเกต วิเคราะห์ อภิปราย และหาข้อสรุปด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีกระตุ้นและท้าทายความสามารถ ของผู้เรียน และไม่ยากเกิน
กว่าท่ีผู้เรียนจะคิดได้ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามโนทัศน์ของนักการศึกษาท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการ
พัฒนามโนทัศน์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นครูจะต้องให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การด าเนินการเป็น
ขั้นตอนควบคู่ไปกับการพัฒนาการคิดแบบต่างๆ มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
มโนทัศน์ มีการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการประเมินการพัฒนาเป็นระยะๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยนี้ท่ีมีการออกแบบกิจกรรมโดยใช้ส่ือเพื่อท าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ยุโรป 

 

ความส าคัญของมโนทัศน์ 

เดอ เชคโก (De Cecco, 1968 อ้างถึงใน แสงเดือน อาตมียนันท์, 2557: 50) ได้กล่าว
ว่ามโนทัศน์มีความส าคัญดังนี้ 

1. มโนทัศน์ช่วยลดความซับซ้อนของธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมี
อยู่มากมายการท่ีตอบสนองส่ิงเร้าทีละอย่างเป็นเรื่องยาก ดังนั้น มนุษย์ จึงใช้มโนทัศน์ในการจัดแบ่ง
ส่ิงต่างๆ เป็นกลุ่มท าให้การตอบสนองหรือส่ือความหมายได้ง่ายข้ึน 

2. มโนทัศน์ช่วยให้รู้จักส่ิงต่างๆ การรู้จักเป็นการจัดส่ิงเร้าให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 
การแยกได้ว่าเสียงท่ีได้ยินเป็นเสียงอะไร อยู่ในพวกไหน แล้วใช้มโนทัศน์นี้เป็นพื้นฐานต่อไป 

3. มโนทัศน์ช่วยในการเรียนรู้ได้มากขึ้น เช่น เมื่อมีการเรียนรู้เรื่องหนึ่งๆ สามารถ
น าไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเรียนซ้ า  

4. มโนทัศน์ช่วยในการแก้ปัญหา ท าให้รู้จักว่าวัตถุนั้นอยู่ในกลุ่มใด เหตุการณ์ใหม่อยู่ใน
กลุ่มใดแล้วท าให้เกิดการตัดสินใจต่อไป  

5. มโนทัศน์ช่วยในการเรียนการสอน เพราะในการเรียนการสอนต้องอาศัยการส่ือสาร
กันในรูปการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
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กาญจนา ไผ่สะอาด (2557: 66) กล่าวว่า มโนทัศน์ มีความส าคัญคือ ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถระบุส่ิงต่างๆ ได้ สามารถจัดหมวดหมู่ของความคิดและความเข้าใจ เพราะการสรุป
ลักษณะเฉพาะ ลักษณะร่วม การจัดหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ ให้อยู่ในประเภทเดียวกัน ท าให้ผู้เรียนลด
การเรียนรู้ท่ีซ้ าซ้อน และลดภาระของสมองในการจ าให้น้อยลง การน ามโนทัศน์ไปประยุกต์ใช้ ช่วยให้
นักเรียนมีความรอบรู้ 

ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค (2558: 86) กล่าวว่ามโนทัศน์มีความส าคัญ ดังนี้ 
1. มโนทัศน์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้การท่ีมนุษย์จะคิดได้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับมโนทัศน์เป็นส าคัญ 
 2. มโนทัศน์เป็นพื้นฐานของทักษะต่อๆไปท่ีจะเกิดขึ้น จนน าไปสู่ความสามารถน าความรู้

ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้  
3. มโนทัศน์ช่วยลดความซับซ้อนของธรรมชาติส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงต่างๆท่ีมีอยู่มากมาย 

เนื่องจากใช้มโนทัศน์เป็นส่ิงท่ีแบ่งประเภทของส่ิงต่างๆออกเป็นกลุ่มๆ ท าให้ตอบสนองหรือส่ือ
ความหมายกันง่ายข้ึน 

4. ท าให้รู้จักส่ิงต่างๆ จากการน ามโนทัศน์ท่ีมีไปใช้เทียบเคียงเพื่อท าความรู้จักกับส่ิง
ต่างๆ    

5. ช่วยลดความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนลงมา เมื่อเรียนรู้ครั้งหนึ่งแล้วก็น าไปใช้ต่อไปได้
เรื่อยๆ โดยไม่ต้องเรียนซ้ า 

6. เป็นหลักการในการช่วยแก้ปัญหาเนื่องจากการมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องและกว้างขวาง 
สามารถท าให้ส่ิงเร้าท่ีเป็นปัญหาสามารถจัดเข้ากลุ่มได้ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับแก้ปัญหาได้ดี 

7. ช่วยในการเรียนการสอน เพราะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีจะต้องมีมโนทัศน์อย่างถูกต้อง
และเพียงพอ โดยเฉพาะในการศึกษายิ่งสูงเท่าไหร่ เช่ือกันว่าจะต้องมีมโนทัศน์ในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
มากขึ้น  

8. มโนทัศน์ท่ีไม่ถูกต้องไม่กว้างขวางพอ เป็นเหตุให้เกิดความเช่ือท่ีผิด ดังนั้นครูจึงมี
หน้าท่ีศึกษาถึงสาเหตุและด าเนินการแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน  

9. มโนทัศน์เป็นเครื่องกรองเพื่อน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ด้านต่างๆ 
เช่น การคิด การส่ือความหมาย การแก้ปัญหา การตัดสินใจ 

10. การมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องในเรื่องต่างๆ ท่ีเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญอย่างหนึ่งในการ
เรียนรู้เพราะความคิดหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาใดๆ ต้องอาศัยการมีมโนทัศน์ในส่ิงนั้นๆ เป็นพื้นฐาน 
การเข้าใจนามธรรมทางภาษาของมนุษย์หรือสัญลักษณ์ทางภาษา ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมต้องอาศัยมโนทัศน์เช่นกัน 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์มีความส าคัญใน
หลายด้าน มโนทัศน์ช่วยจัดแบ่งหมวดหมู่ส่ิงต่างๆ ช่วยจัดหมวดหมู่ความคิดความเข้าใจ และสรุปเป็น
ลักษณะเฉพาะ และลักษณะร่วม เมื่อเกิดมโนทัศน์ดังนี้แล้ว จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนลดภาระการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยลง และยังเป็นพื้นฐานส าคัญของทักษะต่าง ๆ 
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดขั้นสูง และน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียนตามมา ซึ่งจะช่วยในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนยิ่งขึ้น 
 

มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมโนทัศน์ไว้โดยสรุป ดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 34-50) 
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล 
                               ต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ     
                               สรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่าง                  
                               มีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี  7 แสดงมโนทัศน์ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป มาตรฐาน ส ๕.๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ 
ม.2 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปยุโรปและ ทวีปแอฟริกาโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการ 
สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิ อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของ 
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 3. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบการ
เกิดภัยพิบัติในทวีปยุโรป และทวีป 
แอฟริกา 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีป
แอ ฟ ริ ก า ส่ งผ ล ต่ อ ก าร เกิ ด ภั ยพิ บั ติ แ ล ะ
ผลกระทบท่ีแตกต่างกัน 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
                               สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
                               ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งย ื
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ตารางท่ี  8  แสดงมโนทัศน์ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป มาตรฐาน ส ๕.๒ 
 
ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ 

ม.2 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 
 

ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกามีความสัมพันธ์
กั บ ลั ก ษ ณ ะภู มิ ป ร ะ เท ศ  ภู มิ อ าก าศแ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตารางท่ี  8  แสดงมโนทัศน์ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป มาตรฐาน ส ๕.๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ 
ม.2 2. วิ เคราะห์ปจจัยทางกายภาพและ

ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา 

ปจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ 
การเปล่ียนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ าง ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรม 
ของมนุษย์ ขณะเดียวกันกิจกรรมของมนุษย์ก็ 
ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและก่อให้เกิด 
ปัญหาการท าลาย ส่ิงแลดล้อมในทวี ปยุ โรป 
และทวีปแอฟริกา 

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
ส่ิ งแวด ล้อม ใน ทวีป ยุ โรป และทวี ป
แอฟริกาท่ียั่งยืน 

การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
จะช่วยให้มนุษย์อาศัยอยู่ ร่วมกับธรรมชาติ 
ไดอย่างยั่งยืน 
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กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หวังท่ีจะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 
STEPs” ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน 
ประกอบด้วย "การต้ังค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การส่ือสาร และการตอบแทน
สังคม" ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกท้ังจะสามารถท าให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556: 1) 
ความหมาย  

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556: 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
สร้างความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถน าความรู้ การเรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
สังคม สร้างผลงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อน าไปบริการสังคม เผยแพร่ต่อชุมชน ต่อสังคม 
 

ส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555 : 24 ) บันได 5 ขั้น ของการพัฒนา
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 คือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และ
คุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหา
ความรู้และมีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น 

สรุปว่า กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
คุณลักษณะท่ีดีและน าการเรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อน าไปบริการสังคม เผยแพร่ต่อชุมชน ต่อสังคม 
ความเป็นมา  

มาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน การพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผู้เรียนมีศักยภาพและ ความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ ดังนั้นส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555 : 24 - 25 ) จึงออกหนังสือแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลขึ้น และก าหนดให้ใช้บันได 5 ขั้นในการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา IS 
(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)  
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ตารางท่ี  9  การจัดการเรียนรู้ บันได 5 ข้ันในรายวิชา IS (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ขั้นตอนของบันได  5 ขั้น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) IS3 
4. การส่ือสารและการน าเสนอ (Effective Communication) IS2 
3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 

IS1 2. การแสวงหา สืบค้นความรู้ (Searching for Information) 
1. การตั้งค าถามและสมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 
 
ท่ีมา  ส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555 : 24 - 25 ) 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

ส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555 : 24 - 25 ) กล่าวว่ากระบวนส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้ เรียกว่า “บันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (Five steps for 
student development)” ได้แก่  

1. การต้ังค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
สังเกต ต้ังค าถามอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการต้ังค าถาม 
(Learning to Question)  

2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึก
แสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียน รู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
หรือจากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ 

3. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้และ
สารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ มาถกแถลง อภิปราย เพื่อน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์
ความรู้ (Learning to Construct)  

4. การส่ือสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็น
การฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้มาส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีทักษะในการส่ือสาร (Learning to Communicate)  

5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องเช่ือมโยงความรู้ ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to Serve)  
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556: 1) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มาจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนแบบโครงงาน (Project Teaching 
Method) เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และประดิษฐ์
คิดค้น เพื่อสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยเป็นการพัฒนาทักษะ 3 ประการ ได้แก่ Literacy คือ 
ความสามารถด้านภาษา Numeracy คือ ความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์  Reasoning คือ 
ความสามารถด้านเหตุผล  มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 
ขั้นท่ี 1 การเรียนรู้การต้ังค าถาม หรือขั้นต้ังค าถาม เป็นขั้น ท่ีนักเรียนฝึกสังเกต

สถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้เด็กต้ังค าถามส าคัญ รวมท้ังการ
คาดคะเนค าตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ และสรุปเป็นค าตอบช่ัวคราว 

ทักษะจ าเป็น  
1. การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุด 
2. การต้ังค าถาม เป็นขั้นฝึกให้เด็กสงสัย ให้ต้ังค าถามท้ังค าถามระดับต่ า และค าถาม

ระดับสูง 
3. การเข้าถึงข้อมูล โดยการอ่าน ฟัง ดู จดบันทึก (Literacy) เพื่อหาค าตอบท่ีได้จาก

การคาดคะเน ซึ่งต้องอาศัยการใช้เหตุผลแบบอุปนัย ( Induction Reasoning) เพื่อสรุปค าตอบของ
ปัญหา 

 
ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการออกแบบ/วางแผนเพื่อรวบรวม

ข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังการทดลองเป็นขั้น ท่ีเด็กใช้หลักการนิรนัย 
(Deduction Reasoning) เป็นการออกแบบเก็บข้อมูล 

ทักษะจ าเป็น 
1. การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการกล่ันกรองข้อมูล 
2. การส่ือสาร (Literacy) 
3. การนิรนัย (Reasoning) 
4. การใช้ตัวเลข (Numeracy) ในการวัด (Measuring) การวิเคราะห์ 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นขั้นท่ีเด็กมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่ือความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปลผล 
จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างค าอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นของความรู้ประเภท 
(1) ข้อเท็จจริง (2) ค านิยาม (3) มโนทัศน์ (4) หลักการ (5) กฎ ตลอดจน (6) ทฤษฎี ได้ด้วยตนเอง 
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ทักษะจ าเป็น 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ตัวเลข รวมทั้งค่าสถิติ (Numeracy) 
2. การส่ือความหมายข้อมูล (Literacy) 
3. การแปลผลข้อมูล การอ่านข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Literacy) 
4. การใช้เหตุผลอุปนัย (Induction Reasoning) ในการสรุปผลหรือสร้างองค์ความรู้ 
ขั้นตอนท่ี 4 การเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร คือขั้นการน าเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาท่ี

ถูกต้องชัดเจน และเป็นท่ีเข้าใจ อาจเป็นการน าเสนอเป็นภาษา และน าเสนอด้วยวาจา 
ทักษะจ าเป็น 
1. การส่ือสาร (Literacy) 
2. การสรุปด้วยภาษาท่ีเป็นท่ีเข้าใจ 
3. การน าเสนอข้อมูล 
   3.1 การเขียน เช่น ความเรียง เรียงความ เขียนรายงานวิชาการ เขียนรายงานวิจัย 

เขียนบทความเป็นต้น 
   3.2 การน าเสนอด้วยวาจา คือการพูดน าเสนออย่างมีคุณภาพในโรงเรียน ในชุมชน 

ตลอดจนการน าเสนอในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
ขั้นตอนท่ี 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนของการฝึกเด็กให้น าความรู้ท่ี

เข้าใจ น าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการท างานเป็น
กลุ่มร่วมกันสร้างผลงานท่ีได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความรู้ แนวทาง
ส่ิงประดิษฐ์ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการแสดงออกของความ
เกื้อกูล (Caring) และแบ่งปัน (Sharing) ให้สังคมมีสันติและยั่งยืน 

ทักษะจ าเป็น 
1. การท างานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
2. การประยุกต์ความรู้และการเรียนรู้ 
3. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 
4. ทักษะความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการแสดงความเกื้อกูลและแบ่งปัน 

 
ผกามาศ บุญเผือก (2556) กล่าวถึงในการประยุกต์การสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

กับขั้นตอนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ว่าเป็นการสอนท่ีครูเป็นผู้รู้ C&M ได้แก่ Coaching 
คือผู้สอนงาน และ Mentoring คือ พี่เล้ียง เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้าน L N R 
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L คือ Literacy คือ ความสามารถด้านภาษา 
N คือ Numeracy คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
R คือ Reasoning คือ ความสามารถด้านเหตุผล 
มีข้ันตอนดังนี้ 
1. Q: Question การเรียนรู้การตั้งค าถาม  ต้ังค าถาม คาดคะเนค าตอบ ต้ังสมมติฐาน 
2. S: Search การเรียนรู้การแสวงหาสารสนเทศ สืบค้น แสวงหาสารสนเทศ วางแผน/

ส ารวจ 
3. C: Construct การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ส่ือ

ความหมายข้อมูล สรุปผล 
4. C: Communicate การเรียนรู้เพื่อสารส่ือสาร ส่ือสารน าเสนอองค์ความรู้ น าเสนอ

ข้อมูล 
5. S: Serve การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริการตอบ

แทนสังคม 
วณิชชา แม่นย าและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2557 : 101-110) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้

ตามเป้าหมายบันได 5 ขั้น เป็นวิธีการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าอย่างอิสระ  การจัดการศึกษาด้วยบันได 5 ข้ัน ประกอบด้วย  

1. การต้ังประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Question) 
2. การสืบค้นความรู้ (Search) 
3. การสรุปองค์ความรู้ (Construct) 
4. การส่ือสารและน าเสนอ (Communicate) 
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Serve) 
 
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และทะเนศ วงศ์นาม (2559: 89-90) กล่าวว่า ขั้นตอนบันได 5 ขั้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีดังนี้ 
1. การเรียนรู้โดยการต้ังค าถาม (Learning to Question) เป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิด 

สังเกต ต้ังค าถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหา
ความรู้ 

2. การเรียนรู้การแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการฝึกแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายซึ่ งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการ
แสวงหาความรู้ 
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3. การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน า
ความรู้ท่ีได้มาส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการ
ส่ือสาร 

4. การเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร (Learning to Communicate)  
5. การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป็นการน าความรู้ สู่การ

ปฏิบัติซึ่งผู้เรียนจะต้องเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม และชุมชนรอบตัวตามวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนและจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม 
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ตารางท่ี 10 การสรุปขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
ส านักบริหารงาน
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
(2555) 

พิมพันธ์  
เดชะคุปต์ 
(2556) 

ผกามาศ  
บุญเผือก 
(2556) 

วณิชชา 
แม่นย า 
(2557) 

ทิพรัตน์ สิทธิ
วงศ ์และทะเนศ 

นามวงศ ์
(2559) 

ผู้วิจัย 

1. การต้ังค าถาม 
สมมติฐาน 
(Hypothesis 
Formulation) 

1. การเรียนรู้
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question) 

1. การเรียนรู้
การตั้งค าถาม  
(Q : 
Question) 

1. การตั้ง
ประเด็น
ค าถาม/
สมมติฐาน 
(Question) 

1. การเรียนรู้
โดยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question) 

1. ระบุค าถาม 
(Learning to 
Question) 

2. การสืบค้น
ความรู้และ
สารสนเทศ 
(Searching for 
Information) 

2. การเรียนรู้
การแสวงหา
สารสนเทศ 
(Learning to 
Search) 

2. การเรียนรู้
การแสวงหา
สารสนเทศ  
(S : Search) 

2. การสืบค้น
ความรู้ 
(Search) 

2. การเรียนรู้
โดยการ
แสวงหา
สารสนเทศ 
(Learning to 
Search) 

2. แสวงหา
สารสนเทศ
(Learning to 
Search) 

3. การสร้างความรู้ 
(Knowledge 
Formulation) 

3. การเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
(Learning to 
Construct) 

3. การเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์
ความรู้  
(C : 
Construct) 

3. การสรุป
องค์ความรู้ 
(Construct) 

3. การเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
(Learning to 
Construct) 

3. สร้างองค์
ความรู้
(Learning to 
Construct) 

4. การส่ือสารและ
น าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Effective 
Communication) 

4. การเรียนรู้
เพื่อการส่ือสาร 
(Learning to 
Communicat
e) 

4. การเรียนรู้
เพื่อการส่ือสาร  
(C : 
Communicat
e) 

4. การส่ือสาร
และการ
น าเสนอ 
(Communic
ate) 

4. การเรียนรู้
เพื่อการส่ือสาร 
(Learning to 
Communicat
e) 

4. การส่ือสาร
(Learning to 
Communica
te) 

5. การบริการ
สังคมและจิต
สาธารณะ (Public 
Service) 

5. การเรียนรู้
เพื่อตอบแทน
สังคม  
(Learning to 
Service) 

5. การเรียนรู้
เพื่อตอบแทน
สังคม  
(S : Service) 

5. การบริการ
สังคมและจิต
สาธารณะ 
(Serve) 

5. การเรียนรู้
เพื่อตอบแทน
สังคม  
(Learning to 
Service) 

5. ตอบแทน
สังคม 
(Learning to 
Service) 
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จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ของนักการศึกษา

ต่างๆ ในตารางท่ี 10 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. 

ระบุค าถาม (Learning to Question) 2) แสวงหาสารสนเทศ(Learning to Search) 3) สร้างองค์

ความรู้(Learning to Construct) 4) การส่ือสาร (Learning to Communicate) และ 5) ตอบแทน

สังคม (Learning to Service) 

 

อินโฟกราฟิก 

ความหมาย 

มาร์ค ไมซิกลาส (Mark Smiciklas, 2012: 3 อ้างถึงใน ชินกฤต อุดมลาภไพศาล , 

2559: 22 ) ให้ความหมายอินโฟกราฟิก ไว้ว่า เป็นการเวอร์ชัวไลซ์ข้อมูล หรือความคิด ซึ่งเป็นความ

พยายามท่ีจะอธิบายข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบท่ีสามารถบริโภค หรือเข้าใจ

ได้ง่ายและรวดเร็ว การแสดงผลของข้อมูล โดยใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนผัง แผนภูมิ กราฟ 

ตาราง แผนภาพ แผนท่ี 

จอช สมิท (Josh Smith, 2555:1 อ้างถึงใน จงรัก เทศนา, 2555: 1) กล่าวว่า อินโฟ

กราฟิก (Infographic) หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล

และกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯท่ีออกแบบเป็น

ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถส่ือให้ผู้ชมเข้าใจ

ความหมายของข้อมูลท้ังหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (2557: 1) กล่าวว่า อินโฟกราฟิก หมายถึง วิธีการน าเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศหรือความรู้ด้วยภาพกราฟิกโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าเสนอข้อมูลท่ีซับซ้อนได้อย่าง

รวดเร็ว และชัดเจน ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ ไดอะแกรม 

แผนท่ี ฯลฯ ท่ีออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว สามารถส่ือสารให้เข้าใจความหมายของข้อมูล

ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล (2559: 20) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกเป็นการส่ือสารเชิงสัญญะ

ตามแนวคิดทางด้านสัญวิทยา เส้นวาด รูปทรง รูปร่าง การใช้สี เป็นการสร้างเครื่องหมายหรือสัญญะ

ท่ีท าการส่ือสาร เพื่อท่ีจะแทนส่ิงท่ีผู้ออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographist) ต้องการท่ีจะอธิบายหรือ

เล่าเรื่องราว ไปยังผู้รับสารคือผู้อ่านท่ีท าหน้าท่ีในการตีความส่ิงท่ีปรากฏในสารอย่างข้อความและ

ภาพวาดของอินโฟกราฟิก  
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จงกลนี จงพรชัย และคณะ (2559 : 100) กล่าวว่า อินโฟกราฟิก หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรบางส่วนให้กลายเป็นรูปภาพ โดยรูปภาพนั้นอาจจะเป็นสัญรูป 

(Icon), สัญลักษณ์ , แผนท่ี , กราฟิก, แผนภูมิ , แผนผังหรือรูปภาพในแบบอื่น ๆ ท่ีสามารถส่ือ

ความหมายให้เข้าใจได้ด้วยตนเองและผู้รับสารสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการส่ือสารได้ในครั้งแรกท่ี

มองเห็น  

เทวิกา จันทอง (2559) กล่าวถึง อินโฟกราฟิก คือการน าเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงข่าวสาร 

จากส่ือต่างๆ มาผ่าน กระบวนการประมวลผล ซึ่งอาจจะท าการเรียงข้อมูล ค านวณ สรุปผล จัดกลุ่ม 

ข้อมูล เป็นต้น มาน าเสนอในลักษณะแผนภาพ เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย 

จากความหมายของอินโฟกราฟิกท่ีนักการศึกษากล่าวไว้ สรุปได้ว่า อินโฟกราฟิก 

หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุป อธิบายและน าเสนอด้วยลักษณะข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจ

เป็น ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจง่ายและถูกต้อง 

 

ประวัติความเป็นมาของอินโฟกราฟิก 

จงกลนี จงพรชัย และคณะ (2559: 101-102) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ของอินโฟกราฟิก

เริ่มขึ้นประมาณศตวรรษท่ี 18 ในปี ค.ศ.1786 William Playfair วิศวกรชาวสกอตแลนด์เป็นคนแรก

ท่ีน าข้อมูลทางสถิติมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงถึงเศรษฐกิจของประเทศ

อังกฤษ และได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือช่ือ The Commercial and Political Atlas ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรก

ท่ีแผนภูมิวงกลมได้เกิดขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1857 พยาบาลชาวอังกฤษ Florence Nightingale ได้ใช้

แผนภูมิแท่งร่วมกับแผนภูมิวงกลมเพื่อชักจูงพระนางเจ้าวิกตอเรียในการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล

ทหาร โดยในแผนภูมิเหล่านั้นจะเป็นการแสดงจ านวนและสาเหตุของการตายแต่ละเดือน  ในช่วง

สงครามไครเมีย การพัฒนาครั้งส าคัญของอินโฟกราฟิกได้เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1933 ท่ีประเทศอังกฤษ 

เมื่อ Harry Beck ได้สร้างแผนท่ีการคมนาคมของกรุงลอนดอนเป็นครั้งแรกโดยแสดงเส้นทางการ

ขนส่งมวลชนสาธารณะและสถานีเดินรถ การพัฒนานี้เป็นการพัฒนาครั้งส าคัญเพราะเป็นการน า

แผนภูมิรูปภาพเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในปี ค.ศ. 1972 Otl Aicher นักออกแบบชาวเยอรมันได้

จัดท าสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) ส าหรับงานกีฬาโอลิมปิกท่ีจัดขึ้นท่ีเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน 

โดยสัญลักษณ์ภาพท่ีจัดท าขึ้นเป็นรูปร่างท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งยังมีอิทธิพลต่อเนื่องมาถึง

สัญลักษณ์ตามป้ายสาธารณะต่าง ๆเช่น รูปภาพแสดงสัญลักษณ์เวลาข้ามถนนในปัจจุบัน เหตุการณ์

การน าอินโฟกราฟิกเข้ามาใช้ในงานกีฬาโอลิมปิกท่ีเมืองมิวนิก ท าให้อินโฟกราฟิกแพร่หลายมากขึ้น 
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ผู้คนท่ัวโลกรู้จักและให้ความสนใจอินโฟกราฟิก นอกจากนั้นในงานกีฬาโอลิมปิกท่ีกรุงปักกิ่ง ประเทศ

จีน ก็ยังได้น าสัญลักษณ์ภาพในลักษณะเดียวกันไปใช้อีกด้วย 

 

ประเภทของอินโฟกราฟิก 

ครัม (Krum, 2014 อ้างถึงในธิดาใจ จันทนามศรี, 2560:29-31) กล่าวว่ามี 6 ประเภท 

ได้แก่  

1. อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง เป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุดและธรรมดาท่ีสุด  ส าหรับการ

ออกแบบอินโฟกราฟิก การออกแบบขั้นสุดท้ายคือการบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการ

เผยแพร่ในระบบออนไลน์และตีพิมพ์ลงในกระดาษ ซึ่งโดยส่วนใหญ่โปรแกรมซอฟต์แวร์จะมี

ความสามารถในการบันทึกการออกแบบขนสุดท้ายอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ ได้แก่ JPG, PNG, 

GIF เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อมุมมองของบราวเซอร์หรือไฟล์ PDF  

2) อินโฟกราฟิกแบบขยายเข้าใกล้ (Zooming Infographic) สามารถเพิ่มขนาดของการ 

ปฏิสัมพันธ์ให้มีขนาดใหญ่ มีลักษณะของอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งออนไลน์และท าให้ผู้อ่านสามารถ 

ขยายให้ใกล้มากขึ้นเพื่ออ่านรายละเอียด โดยปกติแล้วจะใช้กับการออกแบบภาพขนาดใหญ่รวมถึง  

โปสเตอร์เนื่องจากช่องว่างเล็ก ๆ ในหน้าต่างบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์สามารถท าให้ข้อความนั้นมี

ขนาดท่ีเล็กส าหรับอ่าน การออกแบบขนาดใหญ่จะช่วยในการลดขนาดเพื่อท่ีภาพท่ีออกแบบนั้น 

สามารถชมได้ในครั้งเดียวของจอภาพ และมีการควบคุมการขยายภาพเพื่อท่ีจะให้ผู้อ่านนั้นสามารถ

ชมรายละเอียดขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน 

3) อินโฟกราฟิกแบบคลิกได้ (Clickable Infographic)  เป็นการเพิ่มเติมช้ันของพื้นผิว

ของผู้ใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิกภาพนิ่ง โดยการท าให้พื้นท่ีเฉพาะของการออกแบบสามารถท่ีจะ

คลิก ได้ด้วยลิงค์ HTML ซึ่งการเช่ือมต่อนี้ส่วนมากจะใช้สร้าง HTML Image Map ท่ีได้รับการอธิบาย

โดย บราวเซอร์ของเว็บไซต์เพื่อใช้ในการค้นหาภูมิภาคท่ีเจาะจงของภาพนิ่งโดยค่าพิกเซลของต าแหน่ง

ท่ีต้ัง ท่ีสามารถคลิกไปยังท่ีต้ังของ URL นักออกแบบได้ใช้ประโยชน์ของการคลิกเพื่อเช่ือมต่อไปยัง

ข้อมูลท่ีรองลงมาและเพิ่มเติมรายละเอียดจากการออกแบบอินโฟกราฟิกขั้นพื้นฐาน 

4) แอนิเมทอินโฟกราฟิก (Animated Infographic) คือ การสร้างภาพเคล่ือนไหวหรือ 

เปล่ียนแปลงรูปแบบในขณะท่ีผู้ชมนั้นก าลังท าการรับชม ซึ่งส่ิงนั้นอาจจะเป็นรูปภาพแท่งท่ีแสดงให้

เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกราฟแท่ง การเปล่ียนแปลงของสี หรือ ภาพตัวละครท่ีเคล่ือนไหว ส่ิงเหล่านี้มี
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ความแตกต่างจากวิดีโออินโฟกราฟิก เนื่องจากไม่ใช่ไฟล์วิดีโอ แต่เป็นแอนิเมชันท่ีมีรหัส HTML หรือ 

ไฟล์รูปภาพท่ีใช้ในการสร้างแอนิเมช่ันแต่สามารถท่ีจะคงไว้ซึ่งเรื่องราวของหน้าเว็บ 

5) วิดีโออินโฟกราฟิก (Video Infographic) วิดีโออินโฟกราฟิกนั้นยังคงเป็น ส่ิงท่ี

ค่อนข้างใหม่แต่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากง่ายต่อการใช้งานโดยมีการ

แบ่งปัน ไว้ในเว็บไซต์เช่น YouTube และ Vimeo ความสามารถในการใส่วิดีโอท่ีสามารถเล่นได้อย่าง

เต็มท่ีจากเว็บไซต์เหล่าน  ี้ไปใส่ยังบล็อกและส่ือสังคมได้มีการเพิ่มการส่ือสารมากขึ้นจนน่าตกใจ 

รวมถึง คุณค่าของวิดีโออินโฟกราฟิกส าหรับนักการตลาด 

6) อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographic) เป็นการออกแบบท่ีให้

ผู้อ่าน หรือผู้ชมนั้นได้ควบคุมทางด้านข้อมูลหรือการแสดงรูปภาพ ซึ่งเป็นท่ีนิยม เนื่องจากได้ท าให้

ผู้อ่านนั้นมีส่วนร่วมกับข้อมูลในระยะเวลาท่ียาวนานมากกว่าอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง ในบางเว็บไซต์

นั้นเป็น ข้อมูลรูปภาพเด่ียว และมีส่วนอื่นในการช่วยสร้างการออกแบบอินโฟกราฟิกขนาดใหญ่ 

เว็บไซต์ The New York Times ได้กลายมาเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางประหนึ่งดังผู้น าของโลก

ทางด้านอินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์และข้อมลรูปภาพ 

เล็กฤทัย ขันทองชัย (2559) กล่าวว่ามี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. Static Infographic อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง 

2. VDO Infographic อินโฟกราฟิกแบบวีดีทัศน์ 

สรุปได้ว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) มี 6 ประเภท ได้แก่ 1) แบบภาพนิ่ง 2) แบบ

ขยายเข้าใกล้ 3) แบบคลิกได้  4) แบบแอนิเมทอินโฟกราฟิก  5) แบบวีดีทัศน์ และ 6) แบบมี

ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้อินโฟกราฟิกประเภทภาพนิ่ง 

รูปแบบของอินโฟกราฟิก  

เทวิกา จันทอง (2559) กล่าวว่ามี 6 ประเภท ได้แก่ 

1. ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และ สถานการณ์วิกฤต  

2. How to วิธีการ 

3. ให้ความรู้  

4. บอกเล่าต านานหรือวิวัฒนาการ  

5. อธิบายผลส ารวจ และงานวิจัย  

6. กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
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ณิชมน หิรัญพฤกษ์ (2558 อ้างถึงใน ธิดาใจ จันทนามศรี, 2560:21-28) กล่าวว่าเนื้อหา

ท่ีเหมาะสมในการสร้างอินโฟกราฟิก ได้แก่ 

1. หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจของคนในช่วงนั้นๆ เป็นอินโฟกราฟิกท่ีแสดงถึงการรายงาน

ข่าวหรือประเด็นสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ 

2. การสอนวิธีการ (How to) คือเนื้อหาท่ีตอบค าถามว่าท าอย่างไร เป็นการบอกเล่ากล

ยุทธ์ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

3. รายงานผล การน าเสนอเนื้อหาเป็นการรายงานผลข้อมูลบางอย่างท่ีต้องการเผยแพร่

ให้หน่วยงานหรือประชาชนท่ัวไปรับรู้ 

4. การเปรียบเทียบ การน าเสนอเนื้อหาเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างของสองส่ิงขึ้น

ไปช่วยในการจัดการความเหมือนและความแตกต่าง โดยการสร้างการมองเห็นแบบคู่ขนานท่ีน าเสนอ

ข้อมูลออกมาได้อย่างชัดเจน 

5. การเปล่ียนแปลงของเวลา น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีเห็นความเปล่ียนแปลงของ

เวลาเป็นการจัดแสดงข้อมูลเหตุการณ์ข้อมูลในมิติของเวลา 

6. ค าอธิบายเชิงวิชาการ เนื้อหาเฉพาะทางท่ีผู้เช่ียวชาญด้านนั้นๆ เป็นผู้เขียนหรือให้

ข้อมูล 

7. ตารางเนื้อหาท่ีต้องการบอกข้อมูลง่ายๆ เพื่อน าไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

8. สรุปภาพรวม เป็นเนื้อหาสรุปภาพรวมเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

สรุปว่ารูปแบบของอินโฟกราฟิกมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจ 2) 

การสอนวิธีการ (How to) 3) รายงานผล 4) การเปรียบเทียบ 5) เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับเวลา 6) 

ค าอธิบายเชิงวิชาการ งานวิจัย 7) ตารางเนื้อหา 8) สรุปภาพรวม 

หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)  

มาร์ค ไมซิกลาส (Mark Smiciklas,2012 อ้างถึงใน ธิดาใจ จันทนามศรี, 2560:18) 

กล่าวว่า จากข้อความท่ีว่า “ภาพหนึ่งภาพแทนค าพูดได้นับพันค า” ได้แสดงถึงความคุ้มค่าและ

ประสิทธิภาพของการส่ือสารด้วยภาพส าหรับกราฟิกสารสนเทศ เป็นประเภทของภาพท่ีผสมผสานกับ

ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้ออกแบบและและองค์กรใช้ในการส่ือสารข้อความไปยังผู้บริโภค โดยอินโฟกราฟิกถูก

ก าหนดให้เป็นการสร้างภาพของข้อมูลหรือความคิดในการถ่ายทอดข้อมูลท่ีซับซ้อนให้กับผู้ชมใน

ลักษณะท่ีสามารถท าให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
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จงรัก เทศนา (2555: 1) กล่าวว่าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ด้านข้อมูล ข้อมูลท่ีจะน าเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผย

เป็นจริง มีความถูกต้อง 

2. ด้านการออกแบบ การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าท่ีการท างาน 

และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง 

เล็กฤทัย ขันทองชัย (2559) กล่าวว่าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ด้านสารสนเทศ  ถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ 

2. ด้านกราฟิก การจัดวางองค์ประกอบ ภาพประกอบ สี สัญลักษณ์ และตัวอักษร 

สรุปได้ว่า หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 

ด้านสารสนเทศ และ 2) ด้านการออกแบบกราฟิก 

กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก  

จงรัก เทศนา (2555: 2-4) กล่าวว่า Josh Smith ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ได้

ค้นพบกระบวนการท่ีดีในการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) 10 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering Data) 

คัดเลือกข้อมูลดิบท่ีรวบรวมมาแต่ท่ียังไม่เป็นระเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel เขียนแหล่งอ้างอิงท่ีมาของข้อมูลท่ีเป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน 

2. การอ่านข้อมูลท้ังหมด (Reading Everything) 

การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านอย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่า

เสียเวลาจะท าให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของ

ประเด็นส าคัญ ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกต้องมีทักษะในการจัดการข้อมูลและแน่ใจว่าข้อมูลท่ีส าคัญไม่

ถูกละเลยท่ีจะมาสนับสนุนเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ 

3. การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง (Finding the Narrative) 

การน าเสนอข้อมูลท่ีน่าเบ่ือจะท าให้อินโฟกราฟิกน่าเบ่ือ เว้นแต่ว่าจะค้นพบการน าเสนอ

เรื่องราวท่ีดึงดูดความสนใจ อินโฟกราฟิกเริ่มท่ีจุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลท่ีซับซ้อน อธิบาย

กระบวนการ เน้นท่ีแนวโน้มหรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง การหาวิธีการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจอาจจะยุ่งยากใน

ระยะแรก ถ้าเราคุ้นเคยกับข้อมูลท่ีมีอยู่จะท าให้สามารถเล่าเรื่องราวได้ การใส่ใจกับเนื้อหาท่ีส าคัญท่ี

จะช่วยให้การน าเสนอข้อมูลมีคุณค่า 
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4. การระบุปัญหาและความต้องการ (Identifying Problems) 

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง อาจมีข้อมูลท่ีไม่สนับสนุนหัวข้อหรือ

ประเด็นท่ีเราต้องการน าเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปท่ีแท้จริงเพื่อระบุปัญหาและความต้องการ 

ผู้ชมต้องการข้อมูลท่ีมีการจัดการและมีการออกแบบท่ีดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลักฐานท่ีไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด ปรับปรุงข้อมูลและเรื่องราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อศึกษา

ทบทวนหลายๆ ครั้ง หาวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการ

ออกแบบให้ชนะใจผู้ชม นักออกแบบท่ีดีต้องมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของข้อมูลท่ีชัดเจน 

5. การจัดล าดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a Hierarchy) 

การจัดล าดับช้ันของข้อมูลเป็นท่ีนิยมในการสรุปข้อมูล เป็นการน าผู้ชมให้มองเห็น

ภาพรวมต้ังแต่ต้นจนจบ เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิกและตรึงผู้ชมตาม

โครงสร้างล าดับช้ันของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามล าดับจะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลเป็นช่วง

ระยะของการเล่าเรื่อง ซึ่งกลายเป็นวิธีการท่ีแพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิก 

6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a Wireframe) 

เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นล าดับช้ัน 

และออกแบบโครงสร้างของของข้อมูล ผู้ออกแบบควรท าความเข้าใจกับภาพหรือกราฟิกท่ีเป็นตัวแทน

ของข้อมูลส าคัญท่ีจัดไว้เป็นล าดับช้ันแล้วน าไปให้ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์ การออกแบบท่ีผ่านการโต้เถียง

จากบุคคลในหลายมุมมองท่ีให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไป จะเป็นข้อสรุปของการจัดท าโครงสร้าง

อินโฟกราฟิก 

7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก (Choosing a Format) 

เมื่อส้ินสุดการก าหนดภาพหรือกราฟิกท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูลแล้ว วิธีจัดกระท าข้อมูลท่ี

ดีท่ีสุดคือ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรือ

อาจจะใช้ไดอะแกรม หรือผังงานเพื่ออธิบายกระบวนการท างาน อาจน าแผนท่ีมาประกอบในการเล่า

เรื่อง หรือบางทีการใช้ตัวเลขน าเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 

 

8. การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a Visual Approach) 

การเลือกใช้ภาพในการท าให้อินโฟกราฟิกให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบมาจัดท า

เป็นกราฟหรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ 
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และใช้ลายเส้นวาดภาพหรือค าอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็น

เป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้นหรือน า

ภาพท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกัน อาจเสริมด้วยข้อมูล ส่ือ ตราสัญลักษณ์ และเนื้อหาใน

การออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ 

9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and Testing) 

เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผู้ชมจะดูท้ังข้อมูล

และภาพท่ีเล่าเรื่องราว เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานท่ีเสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย 

ประเมินท้ังการออกแบบและจุดเน้นจนกระท่ังผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชม

ผลงานและให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน 

ประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระท่ังลงตัวได้ข้อยุติ จึงน าเสนอเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

10. การแบ่งปันความรู้ (Releasing it into the World) 
อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการ

ทดสอบผลงาน ข้อมูลท่ีมีลักษณะท่ีน่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลท่ัวไป ข้อมูลท่ีถูกตรวจสอบและ
พิจารณาจากผู้เช่ียวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเรื่องราวนั้น ถึงแม้ว่า
ผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อโต้แย้งและค้นพบ
วิธีการน าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญมาสู่ตัวเราเหมือนเป็นรางวัลในการท างาน การออกแบบท่ีถูกกล่ันกรองอย่างเข้มข้นเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีจะสะกดผู้ชม 

เล็กฤทัย ขันทองชัย (2559) กล่าวถึง 7 ข้ันตอนการผลิตอินโฟกราฟิก ซึ่งได้แก่ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อจะส่ือสารหรือบอก อะไร 

เช่น ต้องการบอกให้ทราบถึงผลส ารวจพฤติกรรมของเยาวชนไทยท่ีสังคมพึงตระหนัก  กลุ่มเป้าหมาย 
ต้องการเข้าถึงคนกลุ่มไหน เช่น คนท่ัวไป ครู นักเรียน นักศึกษา 

2. เลือกเนื้อหาในการน าเสนอ  เลือกเนื้อหาในการน าเสนอ ควรน าเสนอเพียงเรื่องเดียว 
หัวข้อเดียว เท่านั้น ก าหนดใจความส าคัญให้ชัดเจน 

3. ส ารวจข้อมูล รวบรวม ข้อมูล ส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล
ท่ีท าการรวบรวมและส ารวจมาอย่างดีทุกครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องของข้อมูลมากท่ีสุด 

4. สร้างหัวเรื่อง (Topic) ให้น่าสนใจ สร้างหัวเรื่องให้น่าสนใจ คิดประเด็น สร้างหัวเรื่อง
ให้ดึงดูด น่าอ่าน น่าติดตาม เพื่อให้ดูเนื้อหาใน Infographic นั้นต่อไป 
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5. ออกแบบและผลิต ออกแบบและผลิต ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลให้ชัดเจน ระบุ
ผู้จัดท าอินโฟกราฟิกด้วย 

6. ตรวจทานงาน ตรวจทานงาน การเขียนผิด ตกหล่น จะท าให้งานและองค์กรลดความ
น่าเช่ือถือได้ 

7. แชร์และบอกต่อ 
เทวิกา จันทอง (2559) กล่าวว่าการออกแบบอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจมี 10 

ขั้นตอน ได้แก่ 
 
 
1. ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน น าเสนอเพื่ออะไร  
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
3. ก าหนดใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น  
4. เนื้อหามีความทันสมัย ส่ือสารได้ตรงประเด็น  
5. ส ารวจข้อมูลจากรอบด้าน ให้เห็นมุมมองท่ีหลากหลาย 
6. น าเสนอหัวเรื่องท่ีดึงดูดความสนใจ  
7. ออกแบบอินโฟกราฟิกให้โดดเด่น สวยงาม  
8. มีการบอกต่อหรือแชร์ผ่านส่ือต่างๆ  
9. ระบุและอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน  
10. มีการสรุปข้อมูลท้ังหมดท่ีน าเสน 
 
สุพิชชา บุปผาช่ืน (2559) กล่าวว่า การสร้างอินโฟกราฟิกท่ีดีมี 7 ข้ันตอนได้แก่ 
1. Setting Objectives & Target Audiences ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  
2. Squeezing Content บีบอัดเนื้อหา 
3. Linking Stories เช่ือมต่อเรื่องราว 
4. Create Topic Ideas & Stories สร้างหัวเรื่อง ความคิดและเรื่องราว 
5. Drafting Infographics Outline ร่างเค้าร่างอินโฟกราฟิก 
6. Designing Infographic ออกแบบอินโฟกราฟิก 
7. Test ทดสอบผลงาน 
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ตารางท่ี  11  สรุปกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก  

จากขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีนักการศึกษาต่างๆ ได้ให้ไว้ตามตารางท่ี 11 ผู้วิจัยได้

สังเคราะห์ออกมาเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  2) รวบรวมและ

ตรวจสอบข้อมูล 3) ออกแบบอินโฟกราฟิก ด้วยการสร้างหัวเรื่อง จัดล าดับข้อมูล หาวิธีการน าเสนอ 

และเลือกรูปแบบการน าเสนอ และ 4) ตรวจสอบ และแบ่งปัน 

Josh Smith 
(2555) 

เทวิกา (2559) เล็กฤทัย (2559) สุพิชชา (2559) ผู้วิจัย 

1. รวบรวมข้อมูล 1. ก าหนด
เป้าหมาย 

1. ก าหนด
วัตถุประสงค์/
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ก าหนด
วัตถุประสงค์/
กลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้ชม 

1. ก าหนด
วัตถุประสงค์/
กลุ่มเป้าหมาย 2. อ่านข้อมูล

ท้ังหมด 
2. ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

3. ค้นหาวิธีเล่าเรื่อง 3. ก าหนดใจความ
ส าคัญ 

2. เลือกเนื้อหาใน
การน าเสนอ 

2. บีบเนื้อหา 2. รวบรวมและ
จัดล าดับข้อมูล 
- รวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบข้อมูล 

4. ระบุปัญหาและ
ความต้องการ 

4. เนื้อหามีความ
ทันสมัย 

3. เช่ือมต่อเรื่องราว 

5. การจัดล าดับ
โครงสร้างข้อมูล 

5. ส ารวจข้อมูลจาก
รอบด้าน 

3. ส ารวจข้อมูล/
รวบรวมข้อมูล 

4. สร้างหัวเรื่อง
และเรื่องราว 

6. การออกแบบ
โครงสร้างข้อมูล 

6. น าเสนอหัวเรื่อง
ท่ีดึงดูดความสนใจ 

4. สร้างหัวเรื่องให้
น่าสนใจ 

5. ร่างอินโฟกราฟิก 3. ออกแบบอินโฟ
กราฟิก 
- สร้างหัวเรื่อง 
- จัดล าดับข้อมูล 
- เช่ือมต่อเรื่องราว 
- หาวิธีน าเสนอ 
- เลือกรูปแบบ 

7. เลือกรูปแบบ
อินโฟกราฟิก 

7. ออกแบบอินโฟ
กราฟิกให้โดดเด่น 

5. ออกแบบและ
ผลิต 

6. ออกแบบอินโฟ
กราฟิก 

8. ก าหนดภาพให้
ตรงกับหัวข้อ 

8. แชร์ผ่านส่ือ
ต่างๆ 

6. ตรวจทานงาน 7. ทดสอบ 4. ตรวจสอบ และ
แบ่งปันข้อมูล 

9. ตรวจสอบข้อมูล
และทดลองใช้ 

9. ระบุแหล่งท่ีมา 7. แชร์และบอกต่อ 

10. แบ่งปันข้อมูล 10. สรุปข้อมูลท่ี
น าเสนอ 
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สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าในอินโฟกราฟิก  

เล็กฤทัย ขันทองชัย (2559) กล่าวถึง ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า 7 ข้อ ได้แก่ 

1. เน้นหัวข้อหลักหัวข้อเดียว  

2. ข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญ อย่าพิมพ์ผิด  

3. ใช้ค าพูดกระชับ อย่าใช้ข้อมูลมากเกินไป  

4. อย่าใส่ตัวเลขมากเกินไป /ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล  

5. ออกแบบให้เข้าใจง่าย /อย่าสร้างอินโฟกราฟิกให้น่าเบ่ือ 

6. การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ  

7. ใช้สีดึงดูดความสนใจ /อย่าใช้สีมากเกินไป  

การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographic)  

จงรัก เทศนา (2555: 4-6) กล่าวว่า การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพได้แก่ 

1. เน้นท่ีหัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a Single Topic) 

ส่ิงแรกท่ีต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้างอินโฟกราฟิก คุณจะมีผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ถ้าพยายามตอบค าถามเดียวจะชัดเจนถ้ารู้ทิศทางของส่ิงท่ีจะท า ส่ิงนี้จะขจัดความ

ยุ่งยากส าหรับผู้อ่านและผู้ชม หลังจากก าหนดหัวข้อแล้วก าหนดค าถามเฉพาะท่ีต้องการค าตอบใน

อินโฟกราฟิก 

2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep It Simple) 

ต้ังแต่เริ่มออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ง่าย  

ไม่ท าให้ผู้อ่านและผู้ชมยุ่งยาก ภาพท่ีซับซ้อนจะท าให้การตีความผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ 

3. ข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญ (Data is Important) 

การสร้างอินโฟกราฟิกต้องค านึงถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับหัวข้อเป็นส าคัญ การออกแบบต้อง

ไม่ท าเกินขอบเขตของหัวข้อซึ่งจะเป็นการท าลายข้อมูลท่ีจ าเป็น ต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นท่ีข้อมูล

และรูปแบบของอินโฟกราฟิก 

4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be Sure Facts are Correct) 

การท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็นส่ิงส าคัญถ้าไม่ถูกต้องจะลดความน่าเช่ือถือของอินโฟกราฟิก 

ดังนั้นก่อนท่ีจะสร้างอินโฟกราฟิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและใช้ข้อมูลท่ี

ถูกต้องอย่าลืมอ่านผลงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง 

5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง (Let It Tell a Story) 
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อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถ

บอกบางส่ิงบางอย่างและสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน 

6. การออกแบบท่ีดีท าให้มีประสิทธิภาพ (Good Design is Effective) 

การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบท่ีดีจะดึงดูดใจผู้ชม ส่ิงส าคัญคือออกแบบอินโฟ

กราฟิกให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และ

ช่องว่าง เป็นส่ิงส าคัญในการออกแบบ 

7. ใช้สีท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose Attractive Colors) 

การใช้สีเป็นส่ิงจ าเป็นควรเลือกใช้สีท่ีกระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการ

ใช้สีด้วย ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อว่าเราจะออกแบบอินโฟกราฟิกให้ใครชม  ่ไม่จ าเป็นต้องท า

ให้มีสีสันมาก อินโฟกราฟิกบางช้ินมีสีเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพได้ 

8. ใช้ค าพูดท่ีกระชับ (Use Short Texts) 

การออกแบบภาพท่ีใช้ในการน าเสนอ จ าเป็นต้องสรุปข้อความให้ส้ันกระชับตรงกับ

จุดหมายท่ีต้องการน าเสนอ อาจใช้แผ่นป้ายหรือข้อมูลส้ันๆ มาสนับสนุนภาพ การท าเรื่องราวให้ดึงดูด

ความสนใจอาจใช้ตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบข้อมูล และควรใช้ตัวหนังสือท่ีอ่านเข้าใจง่าย 

9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล Check your numbers) 

ถ้าน าเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟและแผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข

และภาพวาดและต้องรู้ว่าตัวเลขไหนควรใช้และไม่ควรมีอยู่ ด้วยวิธีนี้จะท าให้อินโฟกราฟิกมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

10. ท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก (Make the File Size Small) 

ท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็กเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และน าไปใช้

ต่อได้ดีตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ ดาวน์โหลดเร็วและใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่แฟลชไดร์ฟ 

สามารถแนบไฟล์ส่งอีเมล์ไปให้ผู้อื่น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพควรใช้ไฟล์ท่ีมีคุณภาพสูง

เพื่อท่ีจะดึงดูดผู้ชม 

ประโยชน์ของอินโฟกราฟิก  

เทวิกา จันทอง (2559) กล่าวถึงประโยชน์ของอินโฟกราฟิกว่า 
1. ง่ายต่อการเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม 
2. ผู้ใช้สามารถจดจ าเนื้อหาซับซ้อนได้ง่ายข้ึน  
3. เป็นประโยชน์ในการท าซ้ าหรือเผยแพร่ข้อมูล  
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4. ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะความอ่านง่ายท าให้สามารถศึกษา ข้อมูลยากๆ ได้เร็ว
ขึ้น  

5. ดึงดูดความสนใจได้ง่าย เพราะ Infographic ประกอบด้วยสีสัน และลวดลายท่ี
น่าสนใจ 
 

จงกลณี จงพรชัย และคณะ (2559: 102-104) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความ
เข้าใจในข้อมูลและความคิด ยกระดับความสามารถในการคิดและพัฒนาการจัดการกับแนวคิด ท าให้
ผู้รับสารมีความจ าในเรื่องท่ีรับรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจ า  อินโฟกราฟิกมี
เนื้อหาท่ีดึงดูดใจผู้รับสาร ส่ือท่ีออกมามีใจความส าคัญท่ีเข้าใจง่าย และข้อมูลครบถ้วนโดยท่ีผู้รับสาร
ไม่ต้องใช้เวลามากในการท าความเข้าใจ นอกจากนั้นส่ืออินโฟกราฟิกยังสามารถแสดงผลได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่งในวารสาร ภาพเคล่ือนไหวผ่านทางโทรทัศน์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี อินโฟกราฟิกจึงได้รับความสนใจเนื่องจาก
ความสามารถในการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ และใช้เวลาน้อยในการท าความเข้าใจ
เมื่อเทียบกับการส่ือสารแบบเก่า  การใช้อินโฟกราฟิกท าให้บทความถูกอ่านมากกว่าการใช้ตัวอักษร
เพียงอย่างเดียวถึง 30 เท่า อินโฟกราฟิกท่ีดีจะสามารถน าผู้ชมเข้าไปในเนื้อหาท่ีต้องการส่ือสารได้
ตลอดเรื่องราว นอกจากนั้นยังสามารถท าให้ผู้รับสารเกิดความต้ังใจในวินาทีแรก ๆ ท่ีได้พบเห็น
ช้ินงานจากช่ือเรื่องและรูปภาพท่ีน่าสนใจ หลังจากนั้นจึงจะน าผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาท่ีเป็นประเด็นส าคัญ  

จากการศึกษาเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกสรุปได้ว่าการใช้อินโฟกราฟิก สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้าใจและประสิทธิภาพความจ าของนักเรียน อีกท้ังยัง
สามารถพัฒนาการคิด และสามารถน าไปประยุกต์กับเทคโนโลยีได้หลากหลายเหมาะสมกับยุคสมัย
และเหมาะสมกับการวิจัยฉบับนี้ 
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จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
และอินโฟกราฟิก ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนและกระบวนการของอินโฟ
กราฟิกมาเป็นรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ดังนี ้
ตารางท่ี 12  การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ 
กระบวนการเรียนรู้ 5ขั้นตอน กระบวนการอนิโฟกราฟิก กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

ร่วมกับอินโฟกราฟิก 
1. ระบุค าถาม 1. ก าหนดวัตถุประสงค์/

กลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นที่ 1 ข้ันระบุค าถาม 

(Learning to Question) 
2. แสวงหาสารสนเทศ 2. รวบรวมและจัดล าดับข้อมูล 

- รวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นที่ 2 ข้ันแสวงหาสารสนเทศ 
(Learning to Search) 

3. สร้างองค์ความรู้ 3. ออกแบบอินโฟกราฟิก 
- สร้างหัวเรื่อง 
- จัดล าดับข้อมูล 
- เช่ือมต่อเรื่องราว 
- หาวิธีน าเสนอ 
- เลือกรูปแบบ 

ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างองค์ความรู้ 
(Learning to Construct) 

4. การส่ือสาร  
4. ตรวจสอบ และแบ่งปันข้อมูล 
 

ขั้นที่ 4 ข้ันการส่ือสาร  
(Learning to Communicate) 

5. ตอบแทนสังคม ขั้นที่ 5 ข้ันตอบแทนสังคม 
(Learning to Service) 

 
จากตารางท่ี 12 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิเพื่อ

น ามาใช้ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีป
ยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอนิโฟกราฟิก สรปุ
ได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอนิโฟกราฟิก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นที่ 1 ขั้นระบุค าถาม (Learning to Question) เป็นขั้นที่นักเรียนฝึกสังเกต
สถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้นักเรียนต้ังค าถามส าคัญอย่างมีเหตุผลเพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ รวมทั้งคาดคะเนค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบช่ัวคราว 
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ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นขั้นตอนการแสวงหาความรู้
ด้วยการออกแบบ/วางแผนและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงมี
การตรวจสอบข้อมูล  

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้และ
สารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล เพื่อน าไปสู่การสรุปและ
สร้างองค์ความรู้ และน าความรู้นั้นมาออกแบบส่ือในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ 

ขั้นที่ 4 ขั้นการส่ือสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ท่ี
ออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอและแบ่งปัน  

ขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป็นขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การ
ท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและชุมชนตามวุฒิภาวะของนักเรียน 

การคิดวิเคราะห์ 

ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
สุวิทย์ มูลค า (2547: 9) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ

องค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ ส่ิงของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อนค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือส่ิงส าคัญ
ของส่ิงท่ีก าหนดให้ 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 67) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความ
ประสงค์ส่ิงใดและส่วนย่อยๆท่ีส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันโดย
อาศัยหลักการใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจจนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553: 24) การคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถใน
การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีเกิดขึ้น  

สรุป การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจง แยกแยะ
องค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหา
สาเหตุ สภาพความเป็นจริงจนเกิดความชัดเจนและความเข้าใจในส่ิงนั้นๆ 
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องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์  
สุวิทย์ มูลค า (2547: 17) การคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 
1. ส่ิงท่ีก าหนดให้ เป็นส่ิงส าเร็จรูปท่ีก าหนดให้วิเคราะห์ เช่น วัตถุ ส่ิงของ เรื่องราว 

เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้ 

เช่น เกณฑ์ในการจ าแนกส่งท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน เป็นต้น 

3. การค้นหาความจริงหรือความส าคัญเป็นการพิจารณาส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้
ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ แล้วท าการรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพื่อหาข้อสรุป 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553: 26-30) องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ 
1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความพยายามท าความเข้าใจและให้เหตุผลแก่

ส่ิงท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น เป็นการสร้างความ
เข้าใจต่อส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ โดยส่ิงนั้นไม่ได้ปรากฏโดยตรงคือตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรง แต่เป็น
การสร้างความเข้าใจท่ีเกินกว่าส่ิงท่ีปรากฏ อันเป็นการสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานส่ิงท่ีปรากฏใน
ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ 

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม 
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ได้แก่ 1. เรื่อง/ส่ิงท่ีจะวิเคราะห์ 2. 

ความสามารถในการตีความ 3. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะคิดวิเคราะห์ 4. ความช่างสังเกต  5. 
การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 
ลักษณะการคิดวิเคราะห์  

รุจิร์ ภู่สาระ (2546: 30-31) ได้กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ว่าประกอบด้วย 
1. วิเคราะห์ความส าคัญ เป็นการแยกแยะองค์ประกอบย่อย ท่ีรวมอยู่ในเรื่องราวที่ใช้ส่ือ

ความหมาย เช่น นักเรียนมีทักษะในการมองเห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและสมมติฐาน 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการแยกแยะองค์ประกอบย่อยท่ีรวมอยู่ในเรื่องราวท่ีใช้

ส่ือความหมาย เช่น นักเรียนมีความสามารถเข้าใจความหมาย และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อคิดเห็นในบทความท่ีก าหนดให้ 
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3. วิเคราะห์หลักการ เป็นการจัดเค้าเงื่อนของระเบียบวิธีในการเรียบเรียงและเค้า
โครงสร้างของเรื่องราวท่ีใช้ในการส่ือสารความหมายให้เป็นหน่วยเดียวกัน โดยรวมเอาท้ังเค้าโครง
ท่ีมองเห็นได้และไม่อาจเห็นได้ไว้ด้วยกัน เช่น นักเรียนตระหนักถึงส่ิงจูงใจในการโฆษณา 

สุวิทย์ มูลค า (2547: 23-24) การคิดวิเคราะห์อาจจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคัญของ

ส่ิงของหรือเรื่องราวต่างๆ 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญ

ต่างๆโดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือความแตกต่างระหว่าง
ข้อโต้แย้งท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง 

3. วิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนส าคัญในเรื่อง
นั้นๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด 

การคิดวิเคราะห์ตามแนวของบลูม (Bloom, 1971 อ้างถึงใน ทิวาวรรณ ภาสุค า 2544: 
15) เป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไร
เป็นผลและท่ีเป็นเหตุอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร การวิเคราะห์แบ่งแยกประเด็นท่ีส าคัญเป็น  3 
ประการดังนี้  

1. วิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญหรือ
จ าเป็นหรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 

3. วิเคราะห์หลักการ  หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุ ส่ิงของเรื่องราว
และการกระท าต่างๆว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเป็น
หลักเป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตัวเช่ือมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร หรือยึดคติใด 

จากการศึกษาลักษณะของการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย
ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความส าคัญ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) วิเคราะห์หลักการ  
ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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กระบวนการคิดวิเคราะห์  
สุวิทย์ มูลค า (2547: 19) การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ 
เป็นการก าหนดวัตถุส่ิงของ เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นต้นเรื่องท่ีจะใช้

วิเคราะห์ 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ 
เป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหาของส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะก าหนด

เป็นค าถามหรือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุหรือ
ความส าคัญ 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์  
เป็นการก าหนดข้อก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้ 
ขั้นตอนท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ 
เป็นการพินิจ พิเคราะห์ท าการแยกแยะ กระจายส่ิงท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆโดย

อาจใช้เทคนิคค าถาม 5W1H 
ขั้นตอนท่ี 5 สรุปค าตอบ 
เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือตอบปัญหาของส่ิงท่ี

ก าหนดให้ 
เพ็ญศรี จันทร์ดวง (2545: 90) ขั้นตอนของวิธีคิดวิเคราะห์มีดังนี้ 
1. ก าหนดขอบเขตหรือนิยามส่ิงท่ีเราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์อะไร 
2. ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร 
3. พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องว่าใช้หลักการใดเป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์ 
4. ใช้หลักความรู้ให้ตรงกับเรื่องท่ีจะวิเคราะห์เป็นกรณีๆไป และจะต้องรู้ว่าควรจะ

วิเคราะห์อย่างไร 
5. สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นระเบียบชัดเจน 
ชนาธิป พรกุล (2554: 256) ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 
1. ศึกษาข้อมูล 
2. ต้ังวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกแยกแยะข้อมูล 
4. แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของส่ิงท่ีวิเคราะห์ 
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5. หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละ
องค์ประกอบ 

6. น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
7. น าผลการวิเคราะห์มาสรุปตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558: 88) กระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 
1. สังเกต 
2. จ าแนกแยกแยะ 
3. จัดหมวดหมู่ อาจใช้สถิติประกอบ 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ลักษณะการคิดวิเคราะห์ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์ลักษณะ

การคิดวิเคราะห์ของนักการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ความส าคัญ  2) วิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ 3) วิเคราะห์หลักการ   
 
เทคนิคการคิดวิเคราะห์  

สุวิทย์ มูลค า (2547 : 21) กล่าวถึง เทคนิคในการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายท่ีนิยมใช้กันคือ 
5W1H  

1. What (อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 
- เกิดอะไรขึ้นบ้าง 
- มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 
- หลักฐานท่ีส าคัญท่ีสุดคืออะไร 
- สาเหตุท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไร 

2. Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือต าแหน่งท่ีเกิดเหตุ 
- เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 
- เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากท่ีสุด 

3. When (เมื่อไร) เวลาท่ีเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น 
- เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 
- เวลาใดบ้างท่ีสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ 

4. Why (ท าไม) สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีท าให้เกิดขึ้น 
- เหตุใดต้องเป็นคนนี้เวลานี้เป็นสถานท่ีนี้ 
- เพราะเหตุใดเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น 
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- ท าไมจึงเกิดเรื่องนี้ 
5. Who (ใคร) บุคคลส าคัญเป็นตัวประกอบหรือเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะได้รับผลกระทบ

ท้ังด้านบวกและลบ 
- ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง 
- ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง 
- ใครน่าจะเป็นคนท่ีท าให้สถานการณ์นี้เกิดมากท่ีสุด 
- เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ 

6. How (อย่างไร) รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นว่ามีความ
เป็นไปได้ในลักษณะใด 

- เขาท าส่ิงนี้ได้อย่างไร 
- ล าดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง 
- เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
- มีหลักในการพิจารณาคนดีอย่างไรบ้าง 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H ช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องท่ีเราก าลังคิด
เป็นอย่างดี นอกจากเทคนิคนี้แล้วยังสามารถใช้เทคนิคการตั้งค าถามลักษณะอื่นได้ 
 
ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 74) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้
ดังนี ้

1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา  
2. ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อสรุปท่ัวไป 
4. ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครั้งแรก 
5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม 
6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล 
7. เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ  
8. ช่วยในการแก้ปัญหา 
9. ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ 
10. ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล 
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สุวิทย์ มูลค า (2547: 39) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลังของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เข้าใจความเป็นมาเป็นไป

ของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างท าให้เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ใน
การน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2. ช่วยให้เราส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็นจริง 

3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริง ขณะเดียวกันจะช่วย
ให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจัยเฉพาะในแต่
ละกรณีได้ 

4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่น ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจครั้งแรก 
ท าให้มองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่นๆ ท่ีมีอยู่ 

5. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏพิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีจะตัดสินสรุปส่ิงใดลงไป 

6. ช่วยให้เราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลให้กับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ณ เวลานั้น โดยไม่พึ่งพงิอคติท่ี
ก่อตัวอยู่ในความทรงจ า ท าให้เราสามารถประเมินส่ิงต่างๆ ได้อย่างสมจริงสมจัง 

7. ช่วยประมาณความน่าจ าเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานท่ีเรามีวิเคราะห์ร่วมกับ
ปัจจัยอื่นๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้สมเหตุสมผล
มากกว่า 

จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์นั้น สรุปได้ว่าการคิดวิเคราะห์
สามารถท าให้นักเรียนสามารถทราบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆ ส ารวจความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูล ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญและตรวจสอบความรู้ จากการสังเกตและการหาเหตุผล และยัง
เป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูง เช่น การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยในการคาดการณ์
และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผลอีกด้วย ซึ่งจะส่งเสริมความฉลาดของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
ผู้วิจัยจึงคิดว่าเหมาะสมท่ีจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ในทวีปยุโรปได้  
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชยและคณะ (2557: 24-28) ท าวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน

โครงการพัฒนาครูคุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง  ผลการประเมินพบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมกระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียงเน้นการเรียนผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ จากครูในสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย การจัดการความรู้และการบูรณาการ
องค์ความรู้ในการอบรมกับประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการพัฒนาครูคุณภาพ
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียงมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการพัฒนาครูคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียงอยู่ในระดับมาก  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
ระบบพี่เล้ียงหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม โดยก่อนการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
น้อยและหลังการอบรมอยู่ในระดับมาก ครูมีความสามารถในการเป็นพี่เล้ียงโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางถึงมาก  ความสามารถในการใช้กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

วณิชชา แม่นย า (2557: 105 -107) การจัดการเรียนรูตามเป้าหมายบันได 5 ขั้น 
(QSCCS) ด้วยส่ือสังคมออนไลน์ ส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21  
ผลการวิจัย คือ การจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน 2) 
การสืบค้นความรู 3) การสรุปองค์ความรู้ 4) การส่ือสารและน าเสนอ และ 5) การบริการสังคมและจิต
สาธารณะ โดยครูผู้สอนสามารถน าเอาส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีอยู่หลากหลาย มา
ประยุกต์เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม และเลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุก (Facebook)  กู
เกิลไดรว (Google Drive) สไลดแชร (Slide Share) และ ยูทูป (YouTube) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้น  

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และทะเนศ วงศ์นาม (2559: 95-97) การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ในรายวิชาบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 6 คน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น 
(QSCCS)  ผลการศึกษา พบว่า 1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) มีพฤติกรรมการใช้
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กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น QSCCS ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ส าหรับด้านท่ีพบ
ระดับมาก ได้แก่  ด้านการสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Learn to Search: S) ด้านการสร้างองค์
ความรู้ (Learn to Construct: C) ด้านการส่ือสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learn to 
Communicate: C)  ในระดับปานกลาง คือ ด้านการบริการสังคมและจิตสาธารณะ  (Learn to 
Serve: S) และด้านการต้ังค าถาม (Learn to Question: Q) 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รองลงมามี 3 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ ช่วยสร้างบรรยากาศส าหรับ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น  และช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้และทัศนคติระหว่างเพื่อน  

วาสนา  กีรติจ าเริญและเจษฎา  กิตติสุนทร (2559: 14-15) การศึกษาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ Big Five Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสามารถในการท างานเป็นทีมและให้
ความร่วมมือของนักศึกษา 2) ความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอ และ 3) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ท่ัวไปคณะครุศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็น
ทีมและให้ความร่วมมือ และความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการส่ือสารและการน าเสนอของ
นักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ Big Five Learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
8.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอินโฟกราฟิก มีดังนี ้

นฤมล ถิ่นวิรัตน์ (2555: 113) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสาร
ข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษา โครงการ “รู้สู้ Food” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอินโฟกราฟิกท่ีมี
ผลต่อการส่ือสารการถ่ายทอดข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน คุมเครือให้สามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว แจ่มชัด
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กว่าการส่ือสารด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว เครื่องมือ ได้แก่แบบสอบถาม ประชากร ได้แก่ ผู้ท่ีเคย
ประสบอุทกภัย และ ไม่เคยประสบอุทกภัย จ านวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน 
และเช่ือมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การแปลงข้อมูลเป็นภาพในรูปแบบอินโฟกราฟิกจะช่วยให้
ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจได้ดีขึ้นกว่าการส่ือสารด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีความพึง
พอใจในเชิงบวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

สุรพงษ์ วิริยะและ ณัฐกานต์ หล้าเตจา (2556: 154) ท าวิจัยเรื่องการสร้างส่ืออินโฟ
กราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่องเล่าขานต านานกรุงศรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างส่ือการ
เรียนรู้ในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียอินโฟกราฟิก 2) เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ และง่ายต่อ
การศึกษา 3) เพื่อน าส่ือไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนและผู้สนใจ กระบวนการพัฒนาได้น า
หลักของการสร้างแอนิเมชันโดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe 
After Effect CS6 ผลการวิจัยพบว่า จากการท่ีได้น าส่ือไปใช้ในการเรียนการสอนประกอบกับรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนเพิ่มขึ้น มีความ
สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากขึ้น และได้ท าการประเมินการใช้บทเรียนแอนิเมชัน โดยท าการ
ส ารวจจากนักเรียน จ านวน 20 คน โดยมีผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการ
น าเสนอ ภาพ เสียง และตัวอักษร พบว่าการอยู่ในระดับดี  

สุดาพร ศรีพรมมา (2557: 494) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างชุดส่ือฝึกอบรมโดยใช้อินโฟ
กราฟิกเพื่อให้ความรู้ เรื่อง ลดภาวะโรคอ้วนและปัจจัยเส่ียงด้วยหลัก 6 อ. มีวัตถปุระสงค์ คือ 1) เพื่อ
สร้างและหาคุณภาพของชุดส่ือฝึกอบรม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดส่ือฝึกอบรม 3) เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมชุดส่ือฝึกอบรม 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ 5) เพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วยชุดส่ือฝึกอบรมโดยใช้อินโฟกราฟิก แบบประเมิน
คุณภาพชุดส่ือฝึกอบรม แบบประเมินประสิทธิภาพของชุดส่ือฝึกอบรม แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดส่ือ
ฝึกอบรมโดยใช้อินโฟกราฟิกมีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับคุณภาพดี มีผลการ
ประเมินคุณภาพด้านชุดส่ือฝึกอบรมอยู่ในระดับคุณภาพดีมากและค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุด
ส่ือฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมพบว่าคะแนนทดสอบหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดส่ือ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่าความรู้ความเข้าใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี  

จงกลณี จงพรชัย และคณะ (2559 : 154)  ได้ศึกษาเรื่องอินโฟกราฟิกและการประยุกต์
ในงานสุขภาพและเภสัชกรรม  วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ทราบถึงความหมาย ประวัติความเป็นมา 
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ประโยชน์และแนวทางการจัดท าส่ือในรูปแบบอินโฟกราฟิก  2) เพื่อให้ทราบถึงท่ีมา ความส าคัญ 
ประโยชน์และตัวอย่างการประยุกต์อินโฟกราฟิกในงานสุขภาพและเภสัชกรรม ผลการวิจัย พบว่า
อินโฟกราฟิก คือ การใช้รูปภาพเพื่อน าเสนอข้อมูล อินโฟกราฟิกมีต้นก าเนิดมาจากการใช้รูปภาพเพื่อ
การส่ือสารในอดีต มีวิวัฒนาการและเปล่ียนค านิยามจนเป็นค าว่า “อินโฟกราฟิก” เภสัชกรรมมีการใช้
อินโฟกราฟิกอย่างกว้างขวาง และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ต การใช้อินโฟกราฟิกมีบทบาทในด้านนี้มาก เนื่องจากความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่ือสาร ความง่ายในการเผยแพร่ผลงานได้หลายช่องทาง และความสามารถของวิธีส่ือสารท่ีช่วย
เพิ่มความต้ังใจ และเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของผู้รับสาร  

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล (2559: 25-27) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างภาพแทนเพื่อส่ือสารเชิง
อินโฟกราฟิกในข่าวของหนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพ  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเข้าใจถึงการส่ือความหมายด้วยการสร้างภาพแทนของอินโฟกราฟิกในหนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพ 
ลักษณะและการท าหน้าท่ีของอินโฟกราฟิกในหนังสือพิมพ์คุณภาพ ความเหมือนและแตกต่างของการ
ใช้งานอินโฟกราฟิกในหนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพของระดับชาติของไทยและนานาชาติ โดยคัดสรรมา
ศึกษาจากหนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพท่ีวางจ าหน่ายในประเทศไทย จ านวน 6 ส านักพิมพ์ ผลการวิจัย
สรุปว่า อินโฟกราฟิกท่ีปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพมีการสร้างภาพแทนในการส่ือ
ความหมาย 2 ลักษณะ คือ กระบวนการสร้างภาพด้วยการเล่าเรื่อง เป็นการเล่าเรื่องแทนข้อความ 
เนื้อหาข่าว โดยใช้ภาพอินโฟกราฟิกเพื่อเล่าล าดับเหตุการณ์ในข่าว การจ าลองสถานการณ์ ส่วน
กระบวนการสร้างภาพแบบกรอบความคิดเป็นส่ิงท่ีปรากฏในการศึกษามากกว่าถูกใช้เพื่อส่ือความเชิง
นามธรรม ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ ความถี่ ช่วงเวลา ในลักษณะของภาพกราฟิกผ่านกระบวนการ
แบ่งแยกประเภทข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนการสัญลักษณ์ 
 
8.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์มีดังนี้ 

นิติกร อ่อนโยน (2551 : 75-79) ผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบโดย
ใช้ค าถามระดับสูงท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างก่อนและหลังได้รับการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบโดยใช้ค าถามระดับสูง และเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มท่ี
ได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบโดยใช้ค าถามระดับสูงกับกลุ่มท่ีได้รับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2551 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งเรียนวิทยาศาสตร์

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99
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แบบสืบสอบโดยใช้ค าถามระดับสูง และกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งเรียนวิทยาศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่านักเรียน
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นัจภัค  บูชาพิมพ์ (2551 : 101-102) การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จ านวน 40 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยท่ีจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
สร้างความสนใจ และก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา เป็นการน าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ  2) ขั้น
ด าเนินการ  คือ การวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ต้ังสมมติฐานก าหนดทางเลือกท่ี
เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ 3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป คือการน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
บรรยาย สรุปสร้างแบบจ าลองสร้างตาราง  4) ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในระดับดี  ผล
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

บุษรา สวนส าราญ (2554 : 117) การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องพืช ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรม
การเรียนรู้แบบคู่คิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 คนของโรงเรียน
บ้านหนองตาแพ่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่คิด แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
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วิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่คิด โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน ขั้นกิจกรรมมี 6 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 K:What we know นักเรียนคิดตอบค าถามว่ามีความรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อท่ีครูก าหนด แล้วจับคู่แลกเปล่ียนความคิดร่วมกันบันทึกในช่อง K ขั้นท่ี2 
W:What we want to know นักเรียนคิดตอบค าถามต้องการรู้อะไรบ้างจากเรื่องท่ีก าหนดแล้ว
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคู่ ร่วมกันบันทึกในช่อง W ขั้นท่ี3 L:What we have learned  หลังจาก
อ่านหนังสือหรือศึกษาเรื่องแล้ว นักเรียนคิดตอบค าถาม ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วแลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้
เรียนรู้กับคู่ ร่วมกันบันทึกในช่อง L   ขั้นท่ี 4 H:How can we learn more นักเรียนคิดตอบค าถาม
จะหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร แลกเปล่ียนความคิดกับคู่ร่วมกันบันทึกในช่อง H ขั้นท่ี5  Mapping 
นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดกับคู่แล้วร่วมกันจัดท าเป็น
แผนภาพความคิด ขั้นท่ี 6 Summarizing นักเรียนคิดวิเคราะห์สรุปใจความส าคัญ และการน าไป
ประยุกต์ใช้แล้วแลกเปล่ียนความคิดกับคู่และร่วมกันบันทึกในช่องสรุป  ขั้นสรุปบทเรียน หมายถึงแต่
ละคู่น าผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคู่อื่นๆ แล้วสรุปเป็นความรู้ของท้ังช้ัน และขั้นวัดและประเมินผล 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพืช ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่คิดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรม
การเรียนรู้แบบคู่คิดสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทักษะ
การคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่คิดอยู่ใน
ระดับคุณภาพสูง และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่คิดโดยภาพรวมคือ นักเรียนทุกคนชอบและพอใจต่อวิธีการจัดการ
เรียนรู้ 

สุทธินี เพชรทองค า (2556 : 120-121) ได้วิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอน
สตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติ
วิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างนักเรียน
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกับ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบท่ัวไป 3) ศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และ  4) เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียนท่ีเรียนด้วย

http://www.tnrr.in.th/2558/index.php?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
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วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบท่ัวไป กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียน
เอกชนในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน โดยก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกลุ่ม
ควบคุม 1 ห้อง ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับร้อยละ 75.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือร้อยละ 
70 4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์มีดังนี้ 

 Sylvia H. Rothfarb (1987-A)  หลักสูตรการเพิ่มพูนความคิดผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา (ATTLAS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (LEP) จ ากัด 
โปรแกรมมุ่งเน้นไปท่ีเกรด 1-3 และครูท่ีใช้แบบฝึกอบรมพฤติกรรม ศึกษาจากนักเรียน 672 คน  
ประสิทธิภาพของโครงการได้รับการประเมินโดยการสังเกตการณ์ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในช่วง
ปีการศึกษา 2529-2530  และประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรในโรงเรียนต่อโครงการ ข้อมูลจากการ
ส ารวจได้รับการวิเคราะห์โดยครูผู้สอน 38 คนและผู้บริหาร 20 คนในโครงการ ATTLAS (อัตราการ
ตอบสนอง 93% และ 100% ตามล าดับ) ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า 1) ATTLAS มีผลเชิงบวกเล็กน้อยต่อ
ความสามารถด้านภาษา 2) ไม่มีความแตกต่างในรูปแบบการจัดส่งท่ีแตกต่างกันส าหรับการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่น  และ 3) บุคลากรของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับโครงการ แต่
นักเรียน ATTLAS มีแนวโน้มท่ีจะก้าวหน้าขึ้น  

Elok Sudibyo, Budi Jatmiko & Wahono Widodo (2016: 195-201) ได้ศึกษาผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ CBL ท่ีมีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา จุดประสงค์เพื่ออธิบายถึงประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนจากรูปแบบการเรียนรู้ CBL พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ CBL นี้สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่า
แบบจ าลอง CBL มีประสิทธิภาพ 

Haifa Awwad Alhawamdeh (2016-A) ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การส ารวจ
และการคิดเสียงดังท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์และความฉลาดทางภาษาศาสตร์ของนักเรียนหญิงช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเมืองนัจญ์รอน (Najran) ประเทศซาอุดีอาระเบีย การศึกษาครั้งนี้ระบุผลกระทบ
ของกลยุทธ์การส ารวจและการคิดเสียงดังท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์และความฉลาดทางภาษาศาสตร์
ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเมืองในเมืองนัจญ์รอน (Najran) ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
โดยใช้วิธีกึ่งทดลอง  กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นนักเรียนหญิงจ านวน 60 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่มกลุ่มละ 20 คน 
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า  กลยุทธ์การส ารวจและการคิดเสียงดังมีผลทางบวกท้ังต่อการอ่านเชิง
วิเคราะห์และความฉลาดทางภาษาศาสตร์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเมืองนัจญ์รอน 
(Najran) 
 
 
 
8.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับมโนทัศน์มีดังนี้ 

อรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2556 : 245) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใช้เอกสาร
สรุปมโนทัศน์เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ท่ีมีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  3) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้อกสารสรุปมโนทัศน์  ผลการวิจัยพบว่า ครูไดพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ซึ่งส่งผลให้นักเรียนท่ีได
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 
ร้อยละ 64 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมั่นในการท างานในระดับสูง นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

ปาริดา โชติเชย (2557 : 384) วิจัยเรื่อง การพัฒนามโนทัศน์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน นักเรียนมีมโนทัศน์ก่อนเรียนต้ังแต่ระดับไม่มีมโนทัศน์จนถึงมโนทัศน์
ถูกต้อง แต่หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน พบว่านักเรียนมีมโนทัศน์อยู่ใน
ระดับมโนทัศน์ท่ีถูกต้องมากขึ้นและมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนและไม่มีมโนทัศน์ลดลง 

แสงเดือน  อาตมี ยนัน ท์  (2557: 122-123) วิ จัย เรื่อง การพัฒ นามโน ทัศน์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการ
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เรียนรู้แบบซิปปา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัย พบว่า 1) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบซิปปา หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีจัดการเรียนรู้แบบซิปปา หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังสามด้านคือ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 

หทัยรัตน์ ยศแผ่น (2557: 92) วิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีมีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ 
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริม
ต่อการเรียนรู้กับกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านมโนทัศน์และความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 98คน เป็น
นักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 48 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ได้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ คือ สูงกว่าร้อยละ 50ของคะแนนท่ีได้จากแบบ
วัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียน 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ3) นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีมโนทัศน์และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น มีพัฒนาการของ
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มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และพัฒนาการของความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ไปในทางท่ีดี
ขึ้น 

ชลกานต์ ชมพู (2559 : 120) ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
4E×2 ท่ีมีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน 4E×2 ท่ีมีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง
ความน่าจะเป็น 2) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนหลัง
การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4E×2  กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 4E×2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 37 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีการพัฒนามโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ท่ีดีขึ้น 2) มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
4E×2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 3) ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4E×2 สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อุไรวรรณ ปานทโชต (2560 : 669-672) การวิจัยเรื่อง การพัฒนามโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อ
เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้น
วางแผน (P) เป็นการเตรียมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  ขั้นด าเนินงาน (D) เป็นการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อ
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ขั้นประเมินผล (C) 
เป็นการประเมินมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ ขั้นปรับปรุง (A) น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้มีความ
สมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จ านวน 15 กิจกรรม การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
กิจกรรมวิชาการ แต่ละกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นเกมการ
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แข่งขัน ขั้นสรุป และกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน เน้นกิจกรรมกลุ่มจัดท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ 2) นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน และการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่า ประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชัดเจน กระบวนการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกการ
แสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆ  อีกท้ังอินโฟกราฟิกยังตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็น
อย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการแสวงหาความรู้ตามข้ันตอนอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทาง

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ

อินโฟกราฟิก ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 580 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน 50 คน ท่ีได้มา

โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก  

2.2 ตัวแปรตาม  

  2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  2.2.2 มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 

คาบ คาบละ 55 นาที 
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เนื้อหาในการทดลอง 

ผู้วิจัยน าเนื้อหาในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 5 

ภูมิศาสตร์ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 1) เรื่องรอบรู้สถานการณ์

ส่ิงมีชีวิต 2) พินิจปัญหาอุทกภาค 3) ธรณีภาคกับการผันแปร  4) รอบรู้วิถีอากาศภาค 

แบบแผนการวิจัย 

ในการวิ จัยครั้งนี้  เป็นการวิ จัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิ จัยได้

ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Pre – Experimental Design แบบอนุกรมเวลากลุ่ม

เดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-Series Design) (องอาจ นัยพัฒน์ , 2554: 

126-128) 

 

X1 O1 X2 O2  X3 O3 X4 O4 

 

แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบการทดลองแบบอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-Series Design) 

 

เมื่อ   X1 X2 X3 X4 คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ

อินโฟกราฟิก ครั้งท่ี 1-4 

O1  O2  O3 O4 คือ การทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครั้งท่ี 1-4 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

6.1  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทวีปยุโรปท่ีจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ร่วมกับอินโฟกราฟิก จ านวน 4 แผน ได้แก่ 1) รอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต  2) พินิจปัญหาอุทกภาค  

3) ธรณีภาคกับการผันแปร และ 4) รอบรู้วิถีอากาศภาค 

6.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องทวีปยุโรป มี 2 ตอน ตอนท่ี 

1 เป็นแบบอัตนัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในทวีปยุโรป  ซึ่งวัดความสามารถในการ

จ าแนกแจกแจง แยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
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องค์ประกอบเหล่านั้น จ านวน 1 ข้อ  10 คะแนน ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ 10 

คะแนน 

6.3 แบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยวัดได้จากการประเมินช้ินงาน

จากส่ืออินโฟกราฟิก 3 ด้านได้แก่ 1) บอกคุณลักษณะของส่ิงเร้า  2) จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 3) อธิบายสรุปความหมายส่ิงเร้าได้ 

6.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 

1 แบบสอบถามของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟ

กราฟิก จ านวน 10 ข้อ ซึ่งถามในประเด็น1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการ

เรียนรู้และ 3) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายเปิด (Open Ended Form) สอบถาม

เกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก จ านวน 1 ข้อ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

7.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยมีขั้นตอน

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

    7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถและทักษะการ

คิดวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก  

    7.1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้

แกนกลาง โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เลือกและก าหนดเนื้อหาเพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

    7.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟ

กราฟิก โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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    ขั้น ท่ี 1 ขั้นระบุค าถาม (Learning to Question) เป็นขั้น ท่ีนักเรียนฝึกสังเกต

สถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้นักเรียนต้ังค าถามส าคัญอย่างมีเหตุผลเพื่อก าหนด

วัตถุประสงค์ รวมทั้งคาดคะเนค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบช่ัวคราว   

    ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นขั้นตอนการแสวงหา

ความรู้ด้วยการออกแบบ/วางแผนและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 

รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูล  

    ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้

และสารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล เพื่อน าไปสู่การสรุป

และสร้างองค์ความรู้ และน าความรู้นั้นมาออกแบบส่ือในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็น

ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ 

    ขั้นท่ี 4 ขั้นการส่ือสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้

ท่ีออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอและแบ่งปัน  

    ขั้นท่ี 5 ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป็นขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ไปสู่

การท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและชุมชนตามวุฒิภาวะของนักเรียน 

    7.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

พิจารณาความถูกต้องและปรับปรุง 

    7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจ

พิจารณาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ความถูกต้องของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน ด้านวิธีสอน 1 ท่าน 

และด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้ ถ้าค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้น

ไปหมายถึงแผนการจัดการเรียนรู้มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ถ้าค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 หมายถึง

แผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 144) ซึ่งมีค่าเฉล่ียรวม

ทุกประเด็นเท่ากับ 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเท่ียงตรง (รายละเอียดอยู่ในตารางท่ี 

23 ภาคผนวก ค หน้า 209-216) 

    7.1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ คือ แก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และแก้ไขจุดประสงค์ให้มีครบท้ังสามด้าน 
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ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ และแก้ไขสาระการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามเนื้อหา

หลังจากแก้ไขแล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความ

ถูกต้องอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการทดลอง 

    7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง สรุป

เป็นขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและหาค่าเฉล่ียความสอดคล้อง 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูต

ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และมโน

ทัศน์ทางภูมิศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก  

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้แกนกลาง โครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ร่วมกบัอินโฟกราฟิก  จ านวน 4 แผน   

น าแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอนร่วมกบัอินโฟกราฟิก เสนอตอ่อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าแผนการจัดการเรียนรูเ้สนอต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน  

ร่วมกับอินโฟกราฟิก  

7.2 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มี 2 ตอน จ านวน 4 

ฉบับ ตอนท่ี1 เป็นแบบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ 10 คะแนน ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 10 ข้อ 

10 คะแนน โดยทดสอบระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟ

กราฟิก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ข้อสอบอัตนัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งดัดแปลงมา

จากแนวคิดของคูเปอร์ (Cooper อ้างถึงในกาญจนา ปราบพาล 2530: 73-75) เป็นวิธีตรวจแบบอิง

เกณฑ์มีระดับคะแนนดังนี้ 

10 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ 

  อย่างมีเหตุผลหรือสรุปสาระส าคัญของเรื่องได้อย่างน้อย 4 ข้อ 

8-9 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ 

  อย่างมีเหตุผลหรือสรุปสาระส าคัญของเรื่องได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

6-7 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ 

  อย่างมีเหตุผลหรือสรุปสาระส าคัญของเรื่องได้อย่างน้อย 2 ข้อ 

4-5 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ 

  อย่างมีเหตุผลหรือสรุปสาระส าคัญของเรื่องได้อย่างน้อย 1 ข้อ 

2-3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเรื่องแต่ไม่สามารถ 

เช่ือมโยงข้อมูลได้หรือบอกข้อมูลพื้นฐานของเรื่องได้ 

0-1 คะแนน นักเรียนบอกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับค าถามไม่ได้เลย 
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มีข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดังนี้ 

    7.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ

การคิดวิเคราะห์ 

    7.2.2 วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวช้ีวัด กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

    7.2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบจ านวน 4 ฉบับ ฉบับละ 11 ข้อ ได้แก่ อัตนัย 1 

ข้อ และแบบเลือกตอบ 10 ข้อ และน าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 1) แก้ไขค าถามให้เหมาะสมกับการคิด

วิเคราะห์ 2) แก้ไขสถานการณ์ให้เหมาะสม 

    7.2.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ

ด้านเนื้อหา 1 ท่าน ด้านวิธีสอน 1 ท่าน และด้านการวัดประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 

ภาษา และค่าดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective: IOC) ซึ่งผลของการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงพบว่า แบบทดสอบ ฉบับท่ี 1 มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 1.00  (ตารางท่ี 24

ภาคผนวก ค หน้า 220) ฉบับท่ี 2 มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 0.956 (ตารางท่ี 25 ภาคผนวก ค หน้า 223) 

ฉบับท่ี 3 มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ  0.978 (ตารางท่ี 26 ภาคผนวก ค หน้า 226) ฉบับท่ี 4 มีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากับ 1.00 (ตารางท่ี 27 ภาคผนวก ค หน้า 232) แสดงว่าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มีความ

เท่ียงตรงของเนื้อหากับจุดประสงค์  

    7.2.5 น าแบบทดสอบไปทดสอบครั้งท่ี 1 กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลัง

เรียนใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และผ่านการเรียนเรื่อง

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปมาแล้ว จ านวน 40 คน  

    7.2.6 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิ เคราะห์  ตรวจสอบคุณภาพของ

แบบทดสอบโดยหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งแบบทดสอบแบบอัตนัยฉบับท่ี 1 มีค่าความ
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เช่ือมั่นเท่ากับ 0.82  ฉบับท่ี 2 มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.80 ฉบับท่ี 3 มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 

0.77 และฉบับท่ี 4 มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.83 (ตารางท่ี 28 ภาคผนวก ค หน้า 234) และแบบ

เลือกตอบ ฉบับท่ี 1 มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.87 (ตารางท่ี 29 ภาคผนวก ค หน้า 236) ฉบับท่ี 2 มี

ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.77 (ตารางท่ี 30 ภาคผนวก ค หน้า 238) ฉบับท่ี 3 มีค่าความเช่ือมั่น 

เท่ากับ 0.92 (ตารางท่ี 31 ภาคผนวก ค หน้า 240) ฉบับท่ี 4 มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.82 (ตารางท่ี 

32 ภาคผนวก ค หน้า 242) 

7.2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผ่านการหาคุณภาพแล้ว

จ านวน 4 ฉบับ ฉบับละ 11 ข้อ ได้แก่ แบบอัตนัย 1 ข้อ 10 คะแนน และแบบเลือกตอบจ านวน 10 

ข้อ 10 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน มาจัดพิมพ์และน าไปใช้ในการวิจัย และหลังจากท่ีนักเรียนท า

แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แล้วน าผลคะแนนท่ีนักเรียนท าได้มาประเมิน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และค่าร้อยละ (%) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีจากค่าร้อยละของ

ค่าเฉล่ีย ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (2548 : 9-

10) ตามตารางท่ี 13 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 13 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี จากค่าร้อยละเฉล่ีย 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนนร้อยละ 90 ข้ึนไป ดีมาก 
คะแนนระหว่างร้อยละ 75 - 89 ดี 
คะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 74 พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ปรับปรุง 
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

7.3 การสร้างแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป มีวิธีด าเนินการดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 

น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ และหาค่าเฉล่ียของความเหมาะสม 

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่า

ความเช่ือมั่น 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 
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    7.3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินชิ้นงาน

และช้ินงานอินโฟกราฟิก  

    7.3.2 สร้างแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป เพื่อใช้ประเมินมโนทัศน์

ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  ซึ่งมีลักษณะการให้คะแนนเป็นแบบรูบริค (Rubrics Score) 3 ระดับ 

เกณฑ์การประเมินคือ 3 หมายถึง ดี  2 หมายถึง พอใช้  1 หมายถึง ต้องปรับปรุง  ซึ่งท าการประเมิน

จากช้ินงานอินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปของ

นักเรียน ผู้ประเมินได้แก่ ครูผู้สอน และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้คือ 1) บอกคุณลักษณะของส่ิงเร้า  2) จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 3) อธิบายสรุปความหมายส่ิงเร้าได้  

 

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1. บอกคุณลักษณะของ
เหตุการณ์ 

บอกคุณลักษณะเฉพาะ
และลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

บอกคุณลักษณะเฉพาะ
และลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน 

บอกคุณลักษณะ
เฉพาะและ
ลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ไม่ได้และ
ไม่ถูกต้อง 

2. จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จัดกลุ่มเหตุการณ์ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
ทุกเหตุการณ์  

จัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
บางเหตุการณ์ 

ไม่ สามารถจัดก ลุ่ม
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ไว้ ด้ วยกัน ได้อย่ าง
ถูกต้อง 

3. อธิบายสรุป
ความหมาย 
 
 
 

อธิบายสรุปความหมาย
เห ตุ ก าร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องทุกเหตุการณ์ 

อธิบายสรุปความหมาย
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
บางเหตุการณ์ 

ไม่ สามารถอธิบาย
ส รุ ป ค ว าม ห ม า ย
เห ตุการณ์ ได้อย่ าง
ถูกต้อง 
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 ตารางท่ี 14 ตารางก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

ส าหรับการแปลความหมายคะแนนท่ีได้จากการประเมินช้ินงาน เป็นระดับมโนทัศน์ทาง

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ดังตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15  เกณฑ์การแปลความหมายระดับมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  

 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมายของมโนทัศน์ในวิชา
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

1.00 – 1.49 ปรับปรุง 
1.50 – 2.49 พอใช้ 
2.50 – 3.00 ดี 

 

    7.3.3 น าแบบประเมินมโนทัศน์ท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ แล้วน าแบบประเมินท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 

ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้และการประเมินท่ี

ถู ก ต้ อง  และน าม าหาค่ าดัชนี ความสอดค ล้องขอ งเครื่ อ งมื อ  ( Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ซึ่งค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.00 (ตารางท่ี 33 ภาคผนวก ค หน้า 243) 

    7.3.4 ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ คือ ปรับเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสม 

    7.3.5 น าแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปท่ีผ่านการแก้ไขไปใช้เป็น

เครื่องมือในการวิจัยสามารถสรุปข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปดัง

แผนภูมิท่ี 5 ดังนี้ 
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ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินมโนทัศน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินมโนทัศน์ 

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินมโนทัศน์ 

สร้างแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ยุโรปให้ครอบคลุม และตรงตามเนื้อหา 

น าแบบประเมินมโนทัศน์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบประเมินมโนทัศน์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ปรับปรุงและแก้ไขน าแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ยุโรปตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ 

น าแบบประเมินไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก จ านวน 1 ฉบับ ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

มีดังนี้ 

    7.4.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ และวิธีสร้างแบบทดสอบความคิดเห็น 

    7.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ท่ีนักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ

อินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยท่ีสุดซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้านกิจกรรม 2) ด้านบรรยากาศ และ 3) ด้าน

ประโยชน์ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบวัดเจตคติโดยวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 

ตารางท่ี 16 เกณฑ์การก าหนดค่าระดับความคิดเห็น 

ค่าระดับความคิดเห็น ความหมาย 

1 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

2 เห็นด้วยน้อย 

3 เห็นด้วยปานกลาง 

4 เห็นด้วยมาก 

5 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

ส าหรับการให้ความหมายค่าท่ีวัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้ความหมายโดย

มีค่าระดับเฉล่ีย (ความคิดเห็น) ดังตารางท่ี 17  

ตารางท่ี 17  เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ความหมาย 
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1.00 – 1.49 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย 

2.50 – 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 

3.50 – 4.49 เห็นด้วยมาก 

4.50 – 5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

    7.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมของการใช้ภาษา 

    7.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวนท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของการใช้ภาษา แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.00 (ตารางท่ี 37 ภาคผนวก ค หน้า 253) 

    7.4.5 น าแบบสอบถามวัดความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ 

    7.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจ านวน 50 คน 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาหลกัการ รูปแบบ เกณฑ์ และวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่การจดัการ

เรียนรู้ 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ 

น าเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบหาคา่เฉลีย่ของความสอดคล้อง 

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

น าแบบสอบถามไปใช้ในการวิจยั 
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แผนภูมิท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต้อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ป้การศึกษา 2561 รวมท้ังส้ิน 5 สัปดาห้ 

วิธีการทดลองการวิจัยแบ้งเป้น  

8.1 ขั้นเตรียมก้อนการทดลอง  

  8.1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก้ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห้ 

แบบประเมินมโนทัศน้ทางภูมิศาสตร้ทวีปยุโรป และ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก  

  8.1.2 สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนในกลุ้มทดลอง และแนะน าวิธีการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก  

8.2 ขั้นด าเนินการสอน 

  8.2.1 เวลาท่ีใช้ในการทดลอง จ านวน 10 คาบ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก ได้แก้  

    ขั้น ท่ี 1 ขั้นระบุค าถาม (Learning to Question) เป้นขั้น ท่ีนักเรียนฝ้กสังเกต

สถานการณ้ต้างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝ้กให้นักเรียนต้ังค าถามส าคัญอย้างมีเหตุผลเพื่อก าหนด

วัตถุประสงค้ รวมทั้งคาดคะเนค าตอบ และสรุปเป้นค าตอบช่ัวคราว   

    ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป้นขั้นตอนการแสวงหา

ความรู้ด้วยการออกแบบ/วางแผนและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล้งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 

รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูล  

    ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างองค้ความรู้ (Learning to Construct) เป้นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้

และสารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห้ข้อมูลและอภิปรายผล เพื่อน าไปสู้การสรุป

และสร้างองค้ความรู้ และน าความรู้นั้นมาออกแบบส่ือในลักษณะของข้อมูลและกราฟ้กท่ีอาจเป้น

ลายเส้น สัญลักษณ้ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ 
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    ขั้นท่ี 4 ขั้นการส่ือสาร (Learning to Communicate) เป้นขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้

ท่ีออกแบบด้วยอินโฟกราฟ้กมาน าเสนอและแบ้งป้น  

    ขั้นท่ี 5 ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป้นขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ไปสู้

การท าประโยชน้เพื่อสังคมส้วนรวมและชุมชนตามวุฒิภาวะของนักเรียน 

8.3 ขั้นหลังการทดลอง  

    8.3.1 หลังท าการสอนในหน้วยการเรียนรู้ท่ี 1 2 3 และ 4 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห้ หน้วยการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ้ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ไป

ทดสอบในหน้วยการเรียนรู้ท่ี 1 2 3 และ 4 ตามล าดับ ท าแบบทดสอบสัปดาห้ละ 1 ฉบับ เพื่อวัด

พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห้ เรื่อง สถานการณ้ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป  

    8.3.2 หลังผู้วิจัยสอนครบทุกแผน ผู้วิจัยน าแบบประเมินมโนทัศน้ทางภูมิศาสตร้ทวีป

ยุโรป มาประเมินชิ้นงานท่ีได้จากการออกแบบอินโฟกราฟ้ก  

    8.3.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนกลุ้มทดลองจ านวน 

50 คน หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห้ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห้ ดังน้ี 

9.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

    9.1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

(Validity) โดยวิเคราะห้ค้าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค้ ( Index of 

Item Objective Congruence : IOC) 

    9.1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห้โดย

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค้าความสอดคล้องของข้อค าถามกับ

จุดประสงค้การเรียนรู้  (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

    9.1.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต้อการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ร้วมกับอินโฟกราฟ้ก  

9.2. วิเคราะห้พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห้ของนักเรียน ระหว้างการ

จัดการเรียนรู้ในหน้วยการเรียนรู้ท่ี 1 2 3 และ 4 จากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห้ มี
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ค้าระดับการคิดวิเคราะห้ 4 ระดับ ได้แก้ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยวิเคราะห้ค้าทางสถิติ คือ ใช้

ค้าเฉล่ีย (�̅�) ส้วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค้าร้อยละของค้าเฉล่ีย (%) แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ้ 

ดังนี้ 

 

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป              หมายถึง  ดีมาก 

คะแนนระหว้างร้อยละ 75 - 89 หมายถึง  ดี 

คะแนนระหว้างร้อยละ 50 - 74 หมายถึง  พอใช้ 

คะแนนต่ ากว้าร้อยละ 50  หมายถึง  ปรับปรุง 

    9.2.2 วิเคราะห้ข้อมูลจากแบบประเมินมโนทัศน้ทางภูมิศาสตร้ทวีปยุโรป หลังจาก

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก มีค้าระดับมโนทัศน้ 3 ระดับ 

ได้แก้ ดี พอใช้ และ ปรับปรุง โดยวิเคราะห้ค้าทางสถิติ คือ ใช้ค้าเฉล่ีย (�̅�) ส้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ้ 

คะแนนเฉล่ียระหว้าง 1.00 – 1.49 หมายถึง   ปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ียระหว้าง 1.50 – 2.49 หมายถึง   พอใช้ 

คะแนนเฉล่ียระหว้าง 2.50 – 3.00 หมายถึง   ดี 

    9.2.3 วิเคราะห้ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ีมีต้อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร้วมกับอินโฟกราฟ้ก โดยใช้ค้าเฉล่ีย (�̅�) ส้วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ้ดังต้อไปนี้ 

                ค้าเฉล่ียระหว้าง   1.00 – 1.49  หมายถึง    เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

                ค้าเฉล่ียระหว้าง   1.50 – 2.49  หมายถึง    เห็นด้วยน้อย 

                ค้าเฉล่ียระหว้าง   2.50 – 3.49  หมายถึง    เห็นด้วยปานกลาง 

                ค้าเฉล่ียระหว้าง   3.50 – 4.49  หมายถึง    เห็นด้วยมาก 

                ค้าเฉล่ียระหว้าง   4.50 – 5.00  หมายถึง    เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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จากข้อมูลในวิธีด าเนินการศึกษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยดังตารางท่ี 18 ดังนี้ 

ตารางท่ี  18 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาพัฒนา 
การความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 

การทดสอบจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ครั้งท่ี 1-4 

แผนการจัดการเรียนรู้  
จ านวน 4 แผน 
แบบประเมินความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์ 4 ฉบับ 

ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
ค่าร้อยละของค่าเฉล่ีย  

2. ศึกษามโนทัศน์
ทางภูมิศาสตร์ทวีป
ยุโรป 

การป ระ เมิ น จาก ช้ิน งาน
อินโฟกราฟิกหลังการจัดการ
เรียนรู้ในครั้งท่ี 4 

แบบประเมินมโนทัศน์
ท างภู มิ ศ าสต ร์ท วี ป
ยุโรป 

ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

3. ศึกษาความ
คิดเห็นของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 
5 ข้ันตอนร่วมกับ
อินโฟกราฟิก 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม
หลังการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ท่ี 4 

แบ บสอบ ถามความ
คิดเห็นนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนร่วมกับอินโฟ
กราฟิก 

ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์

ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวั ด

สุพ รรณบุรี  ท่ี เป็นก ลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน  โดยการใช้แบบแผนการวิ จัยแบบ Pre – 

Experimental Design แบบอนุกรมเวลากลุ่มเดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-

Series Design) (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 126-128) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 

ตอนดังนี้  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก โดยวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในครั้งท่ี 1 2 3  และ 4 จากแบบทดสอบความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ท้ังแบบอัตนัยและแบบเลือกตอบ มีค่าระดับการคิดวิเคราะห์ 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ 

ปรับปรุง โดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติ คือ ใช้ค่าเฉล่ีย(�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละ (%) 

แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี  19 ดังนี้        
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ตารางท่ี 19 คะแนนและระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ n คะแนน
เต็ม 

(�̅�) S.D. ร้อยละ
ของ

ค่าเฉล่ีย 

ระดับ
ความสามารถ 

ครั้งท่ี 1 รอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต 50 20 9.12 2.42 45.60 ปรับปรุง 
ครั้งท่ี 2 พินิจปัญหาอุทกภาค   50 20 11.02 2.34 55.10 พอใช้ 
ครั้งท่ี 3 ธรณีภาคกับการผันแปร 50 20 15.04 2.36 75.20 ดี 
ครั้งท่ี 4 รอบรู้วิถีอากาศภาค 50 20 16.86 2.19 84.30 ดี 

 

จากตารางท่ี 19 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกโดย

ภาพรวม ต้ังแต่ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 4 สูงขึ้นตามล าดับ และระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีการ

พัฒนาสูงขึ้นตามล าดับต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 (�̅�= 9.12, S.D.= 2.42) ครั้งท่ี 2 (�̅�=11.02, S.D.= 

2.34) ครั้ง ท่ี 3 (�̅� =15.04, S.D. =  2.36) และครั้งท่ี 4 (�̅� = 16.86, S.D. = 2.19) ต้ังแต่ระดับ

คุณภาพปรับปรุง  ระดับพอใช้ จนถึงระดับดีตามล าดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 

ตารางท่ี 20 แสดงคะแนนและระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกเป็นรายด้านของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ n คะแนน
เต็ม 

(�̅�) S.D. ร้อยละ
ของ

ค่าเฉล่ีย 

ระดับ
ความสามารถ 

ครั้งท่ี 
1 
 
 
 

การวิเคราะห์ความส าคัญ 50 3 1.42 0.67 47.33 ปรับปรุง 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 50 4 1.9 0.71 47.5 ปรับปรุง 

ด้านการวิเคราะห์หลักการ 50 3 1.32 0.68 44 ปรับปรุง 

รวมการคิดวิเคราะห์ 50 10 4.68 1.30 46.8 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 20 แสดงคะแนนและระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกเป็นรายด้านของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ n คะแนน
เต็ม 

(�̅�) S.D. ร้อยละ
ของ

ค่าเฉล่ีย 

ระดับ
ความสามารถ 

ครั้งท่ี 
2 
 
 
 

การวิเคราะห์ความส าคัญ 50 3 1.68 0.53 56 พอใช้ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 50 4 2.3 0.75 57.5 พอใช้ 

การวิเคราะห์หลักการ 50 3 1.68 0.48 56 พอใช้ 

รวมการคิดวิเคราะห์ 50 10 5.7 1.31 57 พอใช ้

ครั้งท่ี 
3 
 
 
 

การวิเคราะห์ความส าคัญ 50 3 2.2 0.45 73.33 พอใช้ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 50 4 3.12 0.75 78 ดี 

การวิเคราะห์หลักการ 50 3 2.18 0.63 72.67 พอใช้ 

รวมการคิดวิเคราะห์ 50 10 7.5 1.19 75 ดี 

ครั้งท่ี 
4 
 
 
 

การวิเคราะห์ความส าคัญ 50 3 2.42 0.49 80.67 ดี 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 50 4 3.48 0.65 87 ดี 

การวิเคราะห์หลักการ 50 3 2.36 0.56 78.67 ดี 

รวมการคิดวิเคราะห์ 50 10 8.26 1.07 82.6 ดี 

 

จากตารางท่ี 20 เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยเรียง
จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี1 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์  รองลงมาได้แก่ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ และการคิดวิเคราะห์หลักการ ตามล าดับ 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อพิจารณารายด้านแยกเป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์จะพบว่า 1) การคิดวิเคราะห์

ความส าคัญต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 (�̅�= 1.42, S.D.= 0.67) ครั้งท่ี 2 (�̅�= 1.68, S.D.= 0.53) ครั้ง
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ท่ี 3 (�̅� =2.2, S.D. =  0.45) และครั้งท่ี 4 (�̅� = 2.42, S.D. = 0.49) มีพัฒนาการสูงขึ้น ต้ังแต่ระดับ
คุณภาพปรับปรุง  ระดับพอใช้ จนถึงระดับดี   

2) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 (�̅�= 1.9, S.D.= 0.71) ครั้ง

ท่ี 2 (�̅�= 2.3, S.D.= 0.75) ครั้งท่ี 3 (�̅� =3.12, S.D. =  0.75) และครั้งท่ี 4 (�̅� = 3.48, S.D. = 
0.65) มีพัฒนาการสูงขึ้น ต้ังแต่ระดับคุณภาพปรับปรุง  ระดับพอใช้ จนถึงระดับดี  

3) การคิดวิเคราะห์หลักการ ต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 (�̅�= 1.32, S.D.= 0.68) ครั้งท่ี 

2 (�̅�= 1.68, S.D.= 0.48) ครั้งท่ี 3 (�̅� =2.18, S.D. = 0.63) และครั้งท่ี 4 (�̅� = 2.36, S.D. = 0.56) 
มีพัฒนาการสูงขึ้น ต้ังแต่ระดับคุณภาพปรับปรุง  ระดับพอใช้ จนถึงระดับดี 

 

 

 แผนภูมิท่ี 7 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก  
 
 จากแผนภูมิท่ี 7 พบว่าร้อยละค่าเฉล่ียของการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิก ต้ังแต่ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 4 สูงขึ้นตามล าดับ และระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มีการพัฒนาสูงขึ้นตามล าดับต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 (ร้อยละ 45.60 ) ครั้งท่ี 2 (ร้อยละ 
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55.10) ครั้งท่ี 3 (ร้อยละ 75.20)  และครั้งท่ี 4 (ร้อยละ 84.30)  ต้ังแต่ระดับคุณภาพปรับปรุง  ระดับ
พอใช้ จนถึงระดับดี ตามล าดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า  
 1) การวิเคราะห์ความส าคัญ มีการพัฒนาสูงขึ้นตามล าดับต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 
(ร้อยละ 47.33) ครั้งท่ี 2 (ร้อยละ 56) ครั้งท่ี 3 (ร้อยละ 73.33) และครั้งท่ี 4 (ร้อยละ 80.67)   
 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีการพัฒนาสูงขึน้ตามล าดับต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 
(ร้อยละ 47.5) ครั้งท่ี 2 (ร้อยละ 57.5) ครั้งท่ี 3 (ร้อยละ 78) และครั้งท่ี 4 (ร้อยละ 87) 
 3) การวิเคราะห์หลักการ มีการพัฒนาสูงขึ้นตามล าดับต้ังแต่การประเมินครั้งท่ี 1 (ร้อย
ละ 44) ครั้งท่ี 2 (ร้อยละ 56) ครั้งท่ี 3 (ร้อยละ 72.67) และครั้งท่ี 4 (ร้อยละ 78.67) 
 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 ผู้วิจัยได้ศึกษามโนทัศน์ทาง

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ

อินโฟกราฟิก ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 21 ดังนี้ 

ตารางท่ี 21 คะแนนการประเมินมโนทัศน์ทางภมูิศาสตร์ทวีปยุโรปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

มโนทัศน์ทาง
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

n คะแนน
เต็ม 

(�̅�) S.D. แปล
ความหมาย 

ล าดับท่ี 

1. บอกคุณลักษณะ
ของเหตุการณ์ 

50 3 3.00 0.00 ดี 1 

2. จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึง
กัน 

50 3 2.42 0.50 พอใช้ 2 

3. อธิบายสรุป
ความหมาย 

50 3 2.38 0.49 พอใช้ 3 

รวม 50 9 2.66 0.40 ดี  
 จากตารางท่ี 21 พบว่าค่าเฉล่ียของการประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอนิโฟกราฟิก โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี (�̅�= 2.66) เมื่อพิจารณามโนทัศน์ในแต่ละด้าน โดยเรียงจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ด้านท่ีมี
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คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 ได้แก่ การบอกคุณลักษณะของเหตุการณ์ได้ (�̅�= 3.00) 

รองลงมาได้แก่ การจัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อยู่ในระดับ พอใช้ (�̅�= 2.42) และด้าน

อธิบายสรุปความหมายของเหตุการณ์ อยู่ในระดับพอใช้ (�̅�= 2.38) ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก จ านวน 50 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ
อินโฟกราฟิก แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้  2) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ 3) 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ และเรียงล าดับเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (�̅�) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน าผลสรุปของการวิเคราะห์มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไวดังตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 22  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก   

ความคิดเห็น �̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 3 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟกิส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

4.58 0.61 มากท่ีสุด 4 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟกิ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ 

4.72 0.54 มากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี 22  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ความคิดเห็น �̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับท่ี 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟกิ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 1 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.70 0.50 มากที่สุด 2 
5. นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ   4.84 0.37 มากท่ีสุด 2 
6. นักเรียนมีความสุขจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.80 0.40 มากท่ีสุด 3 
7. นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.88 0.33 มากท่ีสุด 1 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.84 0.37 มากที่สุด 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้     
8. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุ
วัตถุประสงค์ แยกองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้ 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 1 

9. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิกส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม และการจ าแนก
ประเภท 

4.84 0.37 มากท่ีสุด 2 

10. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 3 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.84 0.37 มากที่สุด 1 
รวมทั้งหมด 4.79 0.41 มากที่สุด  
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 จากตารางท่ี 22 สรุปได้ว่าความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก โดยภาพรวมนกัเรียนมีความ

คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ภาพรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (�̅�= 4.79, S.D. =0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี้ ด้านบรรยากาศ

การเรียนรู้ (�̅�= 4.84, S.D. =0.37) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ (�̅�= 4.84, S.D. =0.37) 

และด้านการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.70, S.D. =0.50) ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 

3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียรวมในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงล าดับจากมากไป

น้อย ดังนี้ นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�= 4.88, S.D.=0.33) นักเรียนมี

ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  (�̅�= 4.84, S.D.=0.37) และนักเรียนมีความสุขจากการได้ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรม (�̅�= 4.80, S.D.=0.40) ตามล าดับ 

 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียรวมในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงล าดับ

จากมากไปน้อย ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุวัตถุประสงค์ แยกองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบเหล่านั้นได้ (�̅�= 4.86, S.D. =0.35) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม 

และการจ าแนกประเภท (�̅�= 4.84, S.D. =0.37) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5 

ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมใน

ทวีปยุโรปท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (�̅�= 4.82, S.D. 

=0.39) ตามล าดับ 

 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียรวมในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงล าดับจากมากไป

น้อย ดังนี้ กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน (�̅�= 4.80, S.D. =0.40) กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนามโนทัศน์

ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (�̅�= 4.72, S.D.=0.54) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (�̅�= 4.70, S.D.=0.46) และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 



 128 
 

 

ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (�̅�= 4.58, 

S.D.=0.61) 

 จากบันทึกหลังการจัดการเรียนรูพบว่า การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูด้วยตนเอง นักเรียน
สามารถต้ังค าถาม แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเกิดความรูสึกเพลิดเพลินกับ
การเรียน เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง  สวนในด้านบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ครูจัดเตรียมบรรยากาศในการเรียนรูท าให้นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจในการเรียนรูมี
ความสุข สนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ ทักษะการเปรียบเทียบทักษะการจ าแนก จัดกลุ่ม และ
สามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะร่วมของสถานการณ์ สามารถจ าแนกจัดกลุ่มสถานการณ์  และ
สามารถอธิบายสรุปความหมายจากสถานการณ์สงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียน และ
ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนและการคิดขั้นสูง
ต่อไป 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก  
2) เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวน 580 คน โดยการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Pre – Experimental Design แบบอนุกรมเวลากลุ่มเดียว 
ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-Series Design) (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 126-128)
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีป
ยุโรปท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก จ านวน 4 แผน ผู้วิจัยใช้
เวลาในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนจ านวน 10 คาบ  2) แบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เป็นแบบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ และแบบเลือกตอบจ านวน 10 ข้อ จ านวน 4 ฉบับ 3) แบบ
ประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยวัดได้จากการประเมินช้ินงานจากส่ืออินโฟกราฟิก โดย
วัด 3 ด้าน ได้แก่ ดังนี้คือ 1) บอกคุณลักษณะของส่ิงเร้า  2) จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกัน 3) อธิบายสรุปความหมายส่ิงเร้าได้  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกซึ่งเป็นแบบสอบถามประเมินค่า 
(Rating Scale) โดยวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด  ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศ และ 3) ด้านประโยชน์  

จ านวน 10 ข้อ ท้ังนี้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหา ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า
ร้อยละ (%)  ท้ังนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้       
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 
มีข้อค้นพบดังนี้ 

1. พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี
พัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ คือ ระดับคุณภาพปรับปรุง พอใช้ และดี   

2. มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับดี 

3. ความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  ท่ีมี ต่ อการจัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดท้ังสามด้าน คือ 1) 
ด้านกิจกรรม 2) ด้านบรรยากาศ และ 3) ด้านประโยชน์ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า นักเรียน
เห็นด้วยมากท่ีสุด เป็นล าดับท่ี 1 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  พบว่าประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมาก
ท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ล าดับท่ี 2 คือ ด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้ และพบว่าประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมาก
ท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุวัตถุประสงค์ แยกองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้นได้ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
อินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนามโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 
1. จากการวิจัยพบว่าพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ คือ ระดับคุณภาพปรับปรุง พอใช้ และดี  โดยมีการ
พัฒนาการสูงขึ้นต้ังแต่การประเมินหลังเรียนครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 4 คือ ได้ระดับความสามารถจากระดับ
ปรับปรุง พอใช้ ดี และดี ตามล าดับ จากผลการทดสอบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เมื่อ
การประเมินครั้งท่ี 1 นั้น จากการสังเกตนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนน้อย เนื่องจาก นักเรียนยังไม่
คุ้นเคยกับกระบวนการ จึงท าให้กระบวนการท างานกลุ่มในครั้งแรกนั้น สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างน้อย ครูต้องช่วยกระตุ้นสมาชิกเพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพราะหากนักเรียนเข้าใจกระบวนการยิ่งขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันท่ีดีขึ้น จะส่งผลต่อการท ากิจกรรม และการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับ อรนุช 
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ลิมตศิริ (2546 : 143) ท่ีกล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือกัน ท าให้นักเรียนได้ฝึกความร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม สามารถส่ือสารระหว่างกัน และร่วมกันปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงาน ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบการเรียนรู้ใน
งานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุ่มซึ่งนักเรียนจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ไป
ถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้น นักเรียนจึงต้องช่วยเหลือพึ่งพา และสนับสนุนเพื่อนทุกคนในกลุ่มให้
ประสบผลส าเร็จและมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อมาว่าเมื่อ
นักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มท่ีดีขึ้นแล้ว จึงท า
ให้ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในครั้งท่ี 2 3 และ 4 มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
และกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก เป็นกระบวนการท่ีสอดคล้องกับขั้นตอนการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนท่ีเป็นระบบและสามารถท าให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 1 ขั้นระบุค าถาม (Learning to Question) เป็นขั้นท่ีนักเรียนสังเกต
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย ในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต 
ทักษะการต้ังค าถาม และทักษะการเข้าถึงข้อมูล จากการจัดการเรียนรู้พบว่าในสัปดาห์แรกของการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนยังไม่สามารถต้ังค าถาม หรือระบุค าถามได้มากนัก แต่สัปดาห์ต่อมาของการ
จัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะมากขึ้น สังเกตได้จากความแตกต่างเรื่องการ
ระบุปัญหาและค าถามจากในสัปดาห์แรก คือ นักเรียนมีการระบุปัญหาอย่างรวดเร็วมากขึ้น และ
ชัดเจนยิ่งขึน้ แสดงว่ากระบวนการในขั้นที่ 1 ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น 

ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นขั้นตอนการออกแบบ/
วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการสืบค้น
ข้อมูล การส่ือสาร และการวิเคราะห์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์แรก จากการสังเกตพบว่า
นักเรียนยังสืบค้นข้อมูลได้ช้า และใช้แหล่งข้อมูล และส่ือไม่หลากหลาย ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้องท้ังหมด แสดงว่าทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนยังมีน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่
สัปดาห์ท่ี 2 3 และ 4 จะสังเกตได้ว่านักเรียนสามารถใช้แหล่งข้อมูล และส่ือท่ีหลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะส่ือท่ีนักเรียนใช้มากท่ีสุดคือ โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และ
แม่นย ามากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่เพียงใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลน้อยลงเท่านั้น ยังท าให้
นักเรียนเรียนรู้การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนน าข้อมูลไปใช้อีกด้วย ซึ่งเป็นทักษะในการสืบค้น 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการการจัดการเรียนรู้   

ขั้นท่ี 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นขั้นท่ีเด็กมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่ือความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก 
การแปลผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างค าอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นของ
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ความรู้  ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะน าข้อมูลท่ีนักเรียนค้นคว้ามาจัดกลุ่มตามประเภทของข้อมูล หา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลชุดต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาส่ือความใหม่และสรุปผล ใน
ขั้นตอนท่ี 3 ของกระบวนการเรียนรู้นี้จึงท าให้นักเรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้
ตัวเลข การแปลผลข้อมูล การอ่านข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เหตุผล  ซึ่งในการสรุปผล
หรือสร้างองค์ความรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ จากการสังเกตผู้เรียนพบว่า สัปดาห์แรกนั้นนักเรียน
ยังแยกองค์ประกอบของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่ครบถ้วน ถูกต้องน้อย และใช้เวลานาน ผู้สอนต้องกระตุ้น
ให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจข้อมูล และเรียนรู้การหาความสัมพันธ์ในแต่ละประเด็น รวมไปถึง
การส่ือความข้อมูลให้ถูกต้องเป็นภาษาทางการท่ีเหมาะสม ซึ่งจะพบว่าพฤติกรรมเหล่านี้ต้ังแต่สัปดาห์
แรกของการจัดการเรียนรู้ จะเริ่มลดลงเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ต่อมา เนื่องจากนักเรียนคุ้นเคยกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และสมาชิกในกลุ่มของตนเอง และนักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้จากกระบวนการดังกล่าว เห็นได้จากการบันทึกข้อมูลในแผ่นกระดาษตามหัวข้อของ
สถานการณ์ท่ีกลุ่มตนเองได้รับก่อนการน าข้อมูลไปท าช้ินงานอินโฟกราฟิก ว่าข้อมูลในช้ินงานดังกล่าว
มีการพัฒนาขึ้น กล่าวคือ ข้อมูลมีความหลากหลายและถูกต้องมากขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในสัปดาห์ท่ี 3 
และ 4 จะเป็นสถานการณ์ท่ีไกลตัวนักเรียนมาก แต่นักเรียนใช้เวลาในการจัดท าน้อยลงซึ่งเป็นผลมา
จากการแจ้งสถานการณ์ท่ีนักเรียนต้องศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ต่อมาให้นักเรียนทราบก่อน นักเรียน
จึงสามารถไปเตรียมค้นคว้าหาข้อมูลมาก่อน   

ขั้นท่ี 4 การเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร (Learning to Communicate) คือขั้นการน าเสนอ
ความรู้ด้วยการใช้ภาษาท่ีถูกต้องชัดเจน และเป็นท่ีเข้าใจ เป็นการน าเสนอด้วยช้ินงานอินโฟกราฟิก 
และน าเสนอด้วยวาจา  ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิดทักษะการส่ือสาร การสรุปด้วยภาษาท่ีเป็นท่ีเข้าใจ 
และการน าเสนอข้อมูล จะสังเกตได้ว่าในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนรู้ ช้ินงานอินโฟกราฟิกของ
นักเรียนจะมีข้อมูลท่ีผิดพลาดมากกว่าสัปดาห์หลัง และการน าเสนอด้วยวาจาในสัปดาห์แรกนั้นจะไม่
คล่องแคล่วและแม่นย า จึงใช้เวลานานในการน าเสนอ ถึงกระนั้นในสัปดาห์ถัดมานักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น เห็นได้จากการประเมินชิ้นงานว่าข้อมูลในช้ินงานมีความถูกต้อง หลากหลายและตรง
ประเด็นอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น รวมไปถึงมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานมากขึ้นเนื่องจากการ
น าเสนอด้วยช้ินงานอินโฟกราฟิกจึงท าให้นักเรียนสนใจการน าเสนอในสถานการณ์อื่นๆ ของกลุ่มอื่น
มากขึ้น บรรยากาศการเรียนรู้จึงผ่อนคลายและกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น ในขั้นตอนท่ี 4 ของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้นี้ยังพบอีกว่าไม่ใช่แค่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจะ
พัฒนาขึ้นเท่านั้น ยังพบว่าผลงานอินโฟกราฟิกของนักเรียนยังมีการพัฒนาขึ้นด้วย   

ขั้นท่ี 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป็นขั้นตอนของการฝึก
เด็กให้น าความรู้ท่ีเข้าใจ น าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
การท างานเป็นกลุ่ม ในขั้นตอนนี้จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการประยุกต์ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
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และการเรียนรู้เพื่อสังคมในระดับชุมชน และประเทศชาติ  จากการสังเกตผู้เรียนพบว่าในครั้งแรกของ
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้น้อย ไม่
หลากหลาย ไม่ถูกต้อง และไม่สมเหตุสมผล รวมไปถึงใช้เวลานานในการระบุแนวทางแก้ปัญหา แต่ใน
สัปดาห์ท่ี 2 3 และ 4 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยมีการ
น าเสนอแนวคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในขั้นตอนนี้นอกจากการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ การ
แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเจตคติของนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอีกด้วย 

และเมื่อพิจารณาผลการคิดวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ 

การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ มีพัฒนาการสูงขึ้นท้ัง 3 ด้าน ต้ังแต่ระดับ

คุณภาพปรับปรุง  ระดับพอใช้ จนถึงระดับดี และเมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่

ละด้าน โดยเรียงจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 ได้แก่ การ

คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์  รองลงมาได้แก่ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ และการคิดวิเคราะห์หลักการ 

ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเนื่องมาจากเนื้อหาเรื่อง

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ท่ีเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ี สาเหตุ 

ผลกระทบ และการแก้ปัญหามากกว่าการวิเคราะห์ด้านอื่น รวมไปถึงกระบวนการการท าช้ินงานอินโฟ

กราฟิกซึ่งแยกเป็นประเด็นความสัมพันธ์ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของ

สถานการณ์ต่างๆ และเกิดการเช่ือมโยงแต่ละประเด็น จึงเป็นสาเหตุให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนการวิเคราะห์หลักการนั้นมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด เนื่องมาจากนักเรียนอาจจะ

ไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ในแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิ เคราะห์เพราะเป็นสถานการณ์

ปัจจุบันท่ีอาจไกลตัว และนักเรียนไม่ได้ติดตามข่าวสารปัจจุบันจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์

ปัจจัยบางประการท่ีท าให้สถานการณ์ดังกล่าวเช่ือมโยงกันได้ 

จากกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนท่ีกล่าวมาแล้วพบว่ากระบวนการดังกล่าวสอดคล้อง
กับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของชนาธิป พรกุล (2554: 256) ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์
ว่ามี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล 2) ต้ังวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ก าหนดเกณฑ์ใน
การจ าแนกแยกแยะข้อมูล 4) แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของส่ิงท่ี
วิเคราะห์ 5) หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละ
องค์ประกอบ 6) น าเสนอผลการวิเคราะห์ และ 7) น าผลการวิเคราะห์มาสรุปตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์  และผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในงานวิจัยฉบับนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ (2558 : 94) เรื่องผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนท่ีมีต่อ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ี 0.5 ซึ่งหนึ่งใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับพิชญะ กันธิยะ (2559: 87) 
ท่ีศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 
ขั้น มีทักษะการการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นจะเห็นว่า
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมในหลายวิชาซึ่งตามกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน เป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และจะสามารถต่อยอดให้เกิดทักษะด้าน
อื่น  

2. มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ท้ังนี้ เพราะในการจัดการเรียนรู้ ครูได้จัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์ 
บรรยากาศภายในห้องเรียน และให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูด้วยตนเองต้ังแต่ขั้นที่ 1 ขั้นระบุ
ค าถาม  ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสร้างองค์ความรู้  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการส่ือสาร  
และขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอบแทนสังคม เมื่อนักเรียนสามารถต้ังค าถามด้วยตนเอง ก าหนดประเด็นปัญหา
ด้วยตนเอง หาข้อมูลความรู้ และน าความรู้ท่ีได้มาสรุปและสร้างองค์ความรู้ จากนั้นน าความรู้ท่ี ได้มา
ส่ือสาร จึงส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์เพิ่ มขึ้น จากการวิจัยพบว่า
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน เป็นกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ สามารถพัฒนานักเรียน
ให้เรียนรู้วิธีการหาข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลและสร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อเช่ือมโยงความรู้สู่
วัตถุประสงค์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่กระบวนการของอินโฟกราฟิก ดังท่ีจอช สมิท (Josh Smith, 2555 
อ้างถึงใน จงรัก เทศนา, 2555: 1) กล่าวว่า คือ การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศใน
ลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯท่ี
ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถส่ือให้
ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลท้ังหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก 
เป็นขั้นตอนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะในขั้นตอนท่ี 4 และ 5 ของ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน จะ
ท าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ได้อย่างรวดเร็วและบันทึกเป็นความจ าและความเข้าใจท่ีคงทนในระยะยาว
ได้ ไม่ลบเลือนได้ง่าย สังเกตได้จากการจัดท าช้ินงานอินโฟกราฟิกในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนใช้เวลาในการท าน้อยลง แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ท่ียากขึ้นและไกลตัวและการท่ีผู้สอนจัด
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กลุ่มการท างานของนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกเดิมต้ังแต่สถานการณ์ ท่ี 1 ถึง 
สถานการณ์ท่ี 4 ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มท่ีดี และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้มากขึ้น 
รวมถึงท าให้นักเรียนมีความสุขและความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้นสอดคล้องกับ หลักการของไว
กอทสกี (อ้างถึงใน จิราภรณ์ พิมใจใส, 2553 : 65) ท่ีกล่าวว่ามนุษย์ใช้ภาษาในการจัดระบบการเรียนรู้ 
สร้างนัยท่ัวไปและส่ิงท่ีเป็นนามธรรมขึ้นโดยการจัดกระท ากับสัญลักษณ์ความจ าอย่างง่ายและ
กลายเป็นความจ าเชิงเหตุผลท่ีเป็นระบบ และเมื่อมีการพัฒนาสูงสุดมนุษย์จะสามารถควบคุมการ
จ าแนกและความสนใจ โดยใช้ส่ิงเร้าท่ีก าหนดขึ้นเอง เช่น สามารถจดจ าค าต่าง ๆ ได้จากการน าค า
เหล่านั้นมาแต่งประโยคหรือเรื่องราว สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2555 : 96) กล่าวว่า การเรียนรู้
ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองด้วยตัวของนักเรียนเอง ถ้านักเรียนได้มีโอกาสสร้างความคิด
และน าความคิดของตนไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจะท าให้เห็นความคิด
นั้นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและเมื่อนักเรียนสร้างส่ิงใดส่ิงหนึ่งมาในโลกก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นใน
ตนเองนั่นเอง ความรู้ท่ีนักเรียนสร้างขึ้นจะมีความหมายต่อนักเรียน จะอยู่คงทน นักเรียนจะไม่ลืมง่าย
และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี นอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างขึ้นจะเป็นฐาน
ให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด โดยสรุปคือการจัดกระท ากับข้อมูลและน าข้อมูล
มาน าเสนอผ่านอินโฟกราฟิกจะท าให้ข้อมูลมีความหมายมากขึ้นนั่นเอง สอดคล้องกับจงกลณี จงพร
ชัย และคณะ (2559: 102-104) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความเข้าใจในข้อมูลและความคิด 
ยกระดับความสามารถในการคิดและพัฒนาการจัดการกับแนวคิด ท าให้ผู้รับสารมีความจ าในเรื่องท่ี
รับรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจ า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมโนทัศน์ 
สอดคล้องกับพัชรา วาณิชวศิน (2558: 227) ท่ีศึกษาศักยภาพของอินโฟกราฟิก  ในการเพิ่มคุณภาพ
การเรียนรู้ พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจ ความเข้าใจและการจดจ าให้มากยิ่งขึ้น และมิติท่ีสองคือ การใช้อินโฟกราฟิก เป็นส่ือการ
เรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความ
เข้าใจ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการ โดยผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นส่ือการเรียนรู้จาก
งานวิจัยฉบับเดียวกันพบว่า อินโฟกราฟิกช่วยสร้างความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดด้วยค่าเฉล่ีย 
4.82  

 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ไดแก ด้านบรรยากาศการเรียนรู ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ ซึ่งด้านท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดับแรก คือ ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ เพราะครูจัดเตรียมบรรยากาศภายในห้องเรียนด้วย ส่ือ และอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
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สนใจในการเรียน นักเรียนไดศึกษาเหตุการณจริงและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูด้วยตนเอง 
ส่งผลให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรูอย่างมีความสุข และการท าช้ินงานอินโฟกราฟิกท าให้นักเรียน
แยกแยะองค์ประกอบของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปได้ และยังท าให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ จึงท าให้นักเรียนมีความสุข มีความพึงพอใจในการท ากิจกรรม และเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถทางสติปัญญา เนื่องจากนักเรียนไดพัฒนาการคิด
วิเคราะห์จากการท่ีครูใช้สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้นักเรียนได้หาค าตอบ และค้นหาวิธีการหา
ค าตอบ หาแหล่งข้อมูลและท าช้ินงานอินโฟกราฟิก  ท าให้นักเรียนสามารถสรุปอธิบายความหมาย
ของมโนทัศน์จากส่ิงท่ีเป็นตัวอย่างได้ ท้ังนี้ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับด้านบรรยากาศการเรียนรู้ คือ ด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรับจากการเรียนรูเนื่องจากนักเรียนอยู่ในวัยท่ีเหมาะสมจึงสามารถน าการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ เพราะมโนทัศน์มี
ความส าคัญในฐานะเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการคิด และเมื่อพัฒนามโนทัศน์ให้เกิดขึ้นแล้ว การ
พัฒนาทักษะการคิดให้เกิดขึ้นก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีควรพัฒนาต่อเนื่องตามมา เพราะมโนทัศน์อย่างเดียว
อาจไม่สามารถท าให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นการพัฒนาการคิดจึงมีความส าคัญ 
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดแบบอื่น สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ซึ่งมี 5 ขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนท่ี 5 คือ ขั้น
ตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและชุมชนตามวุฒิ
ภาวะของนักเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556: 1) ท่ีกล่าวว่าขั้นตอนนี้จะท าให้เกิดทักษะการท างานกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ความรู้และการเรียนรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative problem 
solving) ทักษะความรับผิดชอบ และทักษะการแสดงความเกื้อกูลและแบ่งปัน ซึ่งมีความส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ด้านท่ีมีค่าล าดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรูด้วยด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกว่า นักเรียนไดฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความรูความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน ไดศึกษาเหตุการณ
จริงท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมให้นักเรียนไดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ แต่นักเรียนอาจจะ
ยังไม่คุ้นชินกับการท างานเป็นระบบข้ันตอนตามกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนชอบความเป็นอิสระ จึงมี
ความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนรู้น้อยท่ีสุดในสามด้าน ท้ังนี้ผลการวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับ 
วาสนา  กีรติจ าเริญและเจษฎา  กิตติสุนทร (2559: 14-15) ท่ีศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five 
Learning ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษา
จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการส่ือสารและการน าเสนอของนักศึกษาจากการ
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จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
Big Five Learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความพึง
พอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
และการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. จากผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิก ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และดี ดังนั้นควรน า
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ด้านการจัดกลุ่มส่ิงของท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน และอธิบายสรุปความหมาย อยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้นักเรียนได้รับการ
ฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยครูอาจจัดกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนามโน
ทัศน์ดังกล่าวมากขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก โดยภาพรวมนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก อยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
เพราะนักเรียนชอบและพอใจในกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มและได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
กัน ดังนั้นครูควรน ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกไปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นต่อไป 

4. จากผลการวิจัยพบว่าระหว่างการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิก ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
มากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์  รองลงมาได้แก่ การคิดวิเคราะห์
ความส าคัญ และการคิดวิเคราะห์หลักการ ตามล าดับ ซึ่งอาจเป็นเพราะเนื้อหาวิชาท่ีเป็นประเด็น
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สถานการณ์ ดังนั้นการสร้างเครื่องมือทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจ าเป็นต้อง
เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละสถานการณ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม  

2. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนทัศน์ทาง
วิชาเศรษฐศาสตร์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

3. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก 

4. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับอินโฟกราฟิก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

................................ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล          ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

                                    สังกัด สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร        
                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ 

     ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

 

นางอรวรัตม์  เชียงเงินธญักุล                  ครูช านาญการพิเศษ  
                                                    โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
     ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน 

ดร.ชบา  พันธุ์ศักดิ์                             ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

                                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

              ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

        ภาคผนวก ข เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับท่ี 1 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับท่ี 2 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับท่ี 3 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับท่ี 4 
 
แบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับอินโฟกราฟิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 เรื่องรอบรู้สถานการณ์ส่ิงมีชีวิต         จ านวน 3 คาบ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
รายวิชา  ส 22102  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ผู้สอน   นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข           เวลา 165 นาที 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี ก่อให้ เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1  ม.2/3   วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
ส 5.2 ม.2/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

           ส 5.2 ม.2/4   วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน 

 
ข้อสรุปทั่วไป 
 ลักษณะทางกายภาพ และสังคมมีความสัมพันธ์กับการเกิดสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 

ดังนั้นการส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตและระบุแนวทางการแก้ไขสถานการณ์

ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสมจึงต้องเข้าใจลักษณะทางกายภาพและสังคมด้วย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตได้ 

2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรปได้ 

3. นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตต่อบุคคล สังคม และประเทศได้ 



  

 

4. นักเรียนระบุแนวทางแก้ไขสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรปท่ีส่งผล

กระทบถึงประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้ 

5. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโดยวิเคราะห์ผ่านการเช่ือมโยง

การสะท้อนคิดจากการท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตในทวีปยุโรป 
1) ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 
ลักษณะปัญหา  
ในทวีปยุโรปเหลือพื้นท่ีป่าไม้อยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่ตัดเพื่อการค้า การเกษตรกรรม น ามา

ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นเขตท่ีอยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม และสร้างเส้นทางคมนาคม 
  
  
  
 
  
 

 
 
 
 
 

          ท่ีมา  ค ารงค์ ฐานดี และคณะ หนังสือสังคมศึกษา ม.1 
พื้นที่ที่เกิด  บริเวณยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และยุโรปใต้ 
สาเหตุการเกิด เนื่องจากทวีปยุโรปเป็นทวีปท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมมาก จึงท าให้ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกท าลาย ประกอบกับทวีปยุโรป เป็นทวีปท่ีมีประชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงต้องใช้พื้นท่ีเป็นท่ีเพาะปลูกและท่ีอยู่อาศัย  

ผลกระทบ 

                 - ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ เกิดการไหลบ่าของน้ าฝนท่ีตกลง
บนเทือกเขา ท าให้น้ าในแม่น้ าเอ่อล้นเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน และสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ สร้างความ
เสียหายอย่างมากมาย 

- สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชากร 



  

 

- ท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
- ป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า 
- ออกกฎหมายให้เข้มงวด 
- ปลูกป่าทดแทน 
- สร้างเข่ือนหรือฝาย 

2) ปัญหาไฟป่า 
ลักษณะปัญหา  
จากศูนย์วิจัยระบบข้อมูลไฟป่าแห่งยุโรปพบว่า จ านวนครั้งการเกิดไฟป่าลดลง แต่เมื่อ

เกิดขึ้นแล้วกลับขยายพื้นท่ีออกไปกว้างขวางมากขึ้น และระยะเวลาการไหม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไฟป่าจะ
เกิดมากช่วงฤดูร้อน 

พื้นที่ที่เกิด   ยุโรปตอนใต้ 
สาเหตุการเกิด 
มีอุณหภูมิสูงและมีอากาศแห้งแล้งมากในช่วงฤดูร้อน  
ผลกระทบ 
- เกิดการสูญเสียท้ังชีวิต ทรัพย์สิน ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อม 
- เกิดหมอกควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร และการขนส่ง

ทางอากาศ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ก าจัดเช้ือเพลิงในพื้นท่ีเส่ียงเกิดไฟป่า 
- ออกกฎหมายท่ีเข้มงวด 

 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีเกิดเพลิงไหม้ ต้ังแต่วันท่ี 11-20 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ฤดูร้อน) NASA ท่ีมา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบติั  
 



  

 

3) ภัยรบกวนสัตว์ป่า 
ลักษณะปัญหา  
ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงมาก ชนิดท่ีสมัยก่อนมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ค่อยได้พบเห็น

อีกบางชนิดก็ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลย  
พื้นที่ที่เกิด ท่ัวทวีปยุโรป 
สาเหตุการเกิด 
- การท าลายถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การท่ีป่าไม้ถูกท าลายด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพื่อท าการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เช่น การตัดถนนผ่านเขตป่า การ
สร้างเข่ือน ฯลฯ ท าให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ท่ีอื่นหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะท่ีถิ่นที่อยู่อาศัยถูก
ท าลาย 

ผลกระทบ 
- สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
- สูญเสียระบบนิเวศวิทยา 
- เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
- ก่อให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารท่ีอยู่อาศัย

ของสัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมาก
เพียงพอ 

- การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่าง
จริงจัง 

- การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ท้ังสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะ
ปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจ านวนลงอย่างมากท าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 

- การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะท าให้ป่าไม้ถูกท าลายแล้วยังเป็นการท าลายแหล่ง
อาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย 

- การเพาะพันธุ์เพิ่มสัตว์ป่าท่ีก าลังจะสูญพันธุ์หรือมีจ านวนน้อยลง ควรมีการเพาะพันธุ์
ขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น 

4) ปัญหาพลังงานขาดแคลน  
ลักษณะปัญหา  
ขณะท่ีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณพลังงานมีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้ราคา

สูงขึ้นมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจไปท่ัวโลก 



  

 

พื้นที่ที่เกิด เมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงลอนดอน กรุงปารีส เมืองเนเปิลส์ โดยเฉพาะยุโรป
ตอนใต้ 

สาเหตุการเกิด 
-การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ท าให้ความ

ต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น     
ผลกระทบ 
เมื่อความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจึงมีการน าเข้าเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานเพิ่มมาก

ขึ้น ประกอบกับราคาของพลังงานเช้ือเพลิงในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น จึงส่งผลต่อค่าครองชีพของ
ประชากร 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ปลูกจิตส านึกการใช้พลังงาน 
- ใช้พลังงานงานทดแทน 
                                        แผนภูมิปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโลก 

    ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
5) มลภาวะจากขยะและสิ่งปฏิกูล 
ลักษณะปัญหา  
ขยะและของเสียอันตรายเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมหนึ่งท่ีมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมอื่นๆ  
พื้นที่ที่เกิด ประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน 
สาเหตุการเกิด 
อัตราการอุปโภคและบริโภคสินค้าชนิดต่างๆ ของชาวยุโรปสูงขึ้น 
ผลกระทบ 
- ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสารพิษบางชนิดผสมอยู่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิต 
-  ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ตามมา เช่น น้ าเน่าเสีย ควันพิษจากการเผา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ  
- สร้างจิตส านึก 
- ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

                                                           
                                                                                                ภาพปริมาณขยะพลาสติกในทวีปยุโรป ปี 2015 
                                                                           ที่มา https://www.statista.com/chart/12425/eu-plastic-waste/ 

https://www.statista.com/chart/12425/eu-plastic-waste/
https://sites.google.com/site/energyandenvironment00/sthankarn-phlangngan-khxng-lok/Capture1.PNG?attredirects=0


  

 

ทักษะกระบวนการ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สมรรถนะ 

- ความสามารถในการคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 

- ความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1.ความรู้ 

1.1 ลักษณะสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 

1.2 พื้นท่ีท่ีเกิดสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต 

1.3 แนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในทวีปยุโรป 

-ช้ินงานอินโฟกราฟิก 

เรื่อง สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับ

ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 

-แบบประเมิน

ช้ินงานอินโฟ

กราฟิก  

 

ผู้สอน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 

1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

คะแนนจากแบบ

ประเมินการคิด

วิเคราะห์ 

แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์ 
ผู้สอน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.1 ความมีวินัย 

3.2 ความมุ่งมั่นในการท างาน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 
ผู้สอน 

 
  



  

 

การประเมินผลรวบยอด  
 ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน 

- ช้ินงานอินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 

เกณฑ์การประเมินผล 

- ชิ้นงานอินโฟกราฟิก 

- เกณฑ์การแปลความหมาย  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมาย 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
0-3 ปรับปรุง 

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ พอใช้ ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1. เนื้อหา ข้อมูลครบถ้วนทุก
ประเด็น หลากหลาย 
ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ชัดเจน 

มีข้อมูลขาดไปเพียง 1-2 
ประเด็น  

ด าเนินการค้นคว้าหา
ข้อมูลได้เพียง
บางส่วน/มีข้อมูลขาด
เกินกว่า 2 ประเด็น 

2. รูปแบบ รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกมีประเด็นหลัก 
ป ร ะ เ ด็ น ร อ ง แ ล ะ
ประเด็นย่ อย ชัด เจน 
เข้าใจได้ง่าย 

รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกมีประเด็นหลักแต่
ขาดประเด็นรองและ
ประเด็นย่อย 1-2 
ประเด็น 

รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกขาดประเด็น
หลัก  ประเด็น รอ ง
และ ป ระ เด็ น ย่ อ ย 
เกินกว่า 2 ประเด็น
ขึ้นไป และเข้าใจได้
ยาก 

3. ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 

ผลงานมีลวดลาย สีสัน 
สวยงาม และมีความ
แปลกใหม ่

ผลงานมีลวดลาย สีสัน
สวยงาม แต่ไม่มีความ
แปลกใหม่หรือ ลวดลาย 
สีสันไม่สวยงามแต่มีความ
แปลกใหม ่

ผล งาน มี ล วดลาย 
สี สั น น้ อ ย  แ ล ะ มี
ความแปลกใหม่น้อย 



  

 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก 

4 

 

ดี 

3 

 

พอใช ้

2 

ปรับปรุง 

1 

3.1ความมีวินัย ส่งงานตรงตามเวลา ส่งงานไม่ตรงเวลา ช้า

ก ว่ า กั บ ก า ห น ด

มากกว่า 2-3 วัน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา ช้า

ก ว่ า กั บ ก า ห น ด

มากกว่า 4-5 วัน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ช้ า ก ว่ า ก า ห น ด

มากกว่า 5 วัน 

3.2 มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายให้

ส า เร็ จ  แ ล ะมี ก า ร

ปรับปรุงการท างาน

ให้ ดีขึ้น ด้วยตน เอง

หลังจากให้ไปแก้ไข

ภายใน 1-2 วัน  

ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ท่ี

ได้ รับมอบหมายให้

ส า เร็ จ  แ ล ะ มี ก า ร

ปรับปรุงการท างานให้

ดี ขึ้ น ด้ ว ย ต น เอ ง

หลังจากให้ ไปแก้ ไข

ภายใน 3-4 วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ ดีขึ้น ด้วย

ตนเองหลังจากให้ไป

แก้ไขภายใน 5-6 วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้นด้วย

ตนเองหลังจากให้

ไปแก้ไขเกินกว่า 6 

วัน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ / ระดับคุณภาพ       

  

1-2 = ปรับปรุง  3-4 = พอใช้ 5-6 = ดี   7-8 = ดีมาก  

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ ดี ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

 



  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 ระบุค าถาม  

1.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป จากนั้นให้ผู้เรียน

พิจารณาว่า 

- สถานการณ์เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรปเป็นอย่างไร 

- ในทวีปยุโรปมีปัญหาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตปัญหาใดบ้าง เช่น ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 

ปัญหาการล่าสัตว์ป่า และปัญหาจากขยะและส่ิงปฏิกูล 

- ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตท่ีส าคัญ ได้แก่ปัญหาใดบ้าง 

1.2 จากค าตอบในข้อท่ี 1 ครูเช่ือมโยงเข้าสู่สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตใน

ทวีปยุโรปท่ีส าคัญ 

1.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง 

ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้   กลุ่มท่ี 2 ไฟป่า 
กลุ่มท่ี 3  ภัยรบกวนสัตว์ป่า             กลุ่มท่ี 4 การขาดแคลน

พลังงาน 
กลุ่มท่ี 5 มลภาวะจากขยะและส่ิงปฏิกูล  

1.4เมื่อผู้เรียนได้หัวข้อสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรปแล้ว ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ระบุค าถามท่ีต้องการทราบในแต่ละสถานการณ์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็นค าถามท่ี
ส าคัญ คือ 1) ลักษณะปัญหา 2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ 3) สาเหตุการเกิด 4) 
ผลกระทบ 5) แนวทางการแก้ไข 

ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ 

2.1 ผู้เรียนวางแผนการเก็บข้อมูลและด าเนินการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆตามท่ีวางแผนไว้ (โดยครูเป็นผู้เตรียมให้) 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3 สร้างองค์ความรู้ 



  

 

3.1 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์โดยเช่ือมโยง   

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกายภาพได้ (obj 1, obj 2) 

3.2 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ และ  

อภิปรายแนวทางแก้ปัญหาหรือการจัดการกับสถานการณ์ภายในกลุ่ม (obj 3, obj 4) 

3.3 ผู้เรียนสรุปและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้  

3.4 ผู้เรียนน าความรู้นั้นมาออกแบบโครงร่างในกระดาษเพื่อจัดท าข้อมูลและน าเสนอใน 

ลักษณะของข้อมูลและกราฟิกโดยผู้สอนได้ฝึกกระบวนการท าอินโฟกราฟิกแก่นักเรียน

ก่อนนักเรียนท าจริง  

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นที่ 4 การส่ือสาร 

4.1 ผู้เรียนน าความรู้ท่ีออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอให้ผู้สอนและเพื่อนๆในช้ัน
เรียนฟัง (obj 5) 
4.2 ผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงข้อมูลในช้ินงานให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทนสังคม 

5.1 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 
5.2 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและความส าคัญของ

สถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในปัจจุบันโดยการช่วยกันเสนอแนวทางการจัดการและแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์ในทวีปยุโรป (obj 5) 

สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 
2. ช้ินงาน เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตในทวีปยุโรป 

 
  



  

 

ตัวอย่าง ช้ินงาน 
 5.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

ผลการสอน 

1. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ

สังคมท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้ 

2. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านส่ิงมีชีวิตท่ีตนเอง

ได้รับได้ แต่ข้อมูลไม่ครบ เพราะไม่ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้ แต่ไม่

ครบถ้วน 

4. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาได้ แต่ไม่หลากหลาย 

5. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สามารถน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ แต่ใช้

เวลานาน 

6. นักเรียนท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้แต่บางกลุ่มใช้เวลานาน 

ปัญหา/อุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนานักเรียน  

1. นักเรียนบางคนยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

2. นักเรียนบางกลุ่มยังเกิดปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มน้อย 

3. นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการท าอินโฟกราฟิก 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียน 

1. ครูคอยกระตุ้นนักเรียนให้ร่วมมือกนัท ากิจกรรมภายในกลุ่ม 

2. ครูให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่มและท าช้ินงานอินโฟกราฟกิโดยให้ครูผู้สอนใน

รายวิชาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนักเรียนในการท าด้วย 

 

 

ลงช่ือ …......………………………………….....ครูผู้สอน 

(นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข) 
 
 
 
 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 2 เรื่องพินิจปัญหาอุทกภาค        จ านวน 3 คาบ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
รายวิชา  ส 22102  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ผู้สอน   นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข         เวลา 165 นาที 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี ก่อให้ เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1  ม.2/3   วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
ส 5.2 ม.2/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

           ส 5.2 ม.2/4   วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน 

 

ข้อสรุปทั่วไป 
 ลักษณะทางกายภาพ และสังคมมีความสัมพันธ์กับการเกิดสถานการณ์น้ าในทวีปยุโรป ดังนั้น

การส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับน้ าและระบุแนวทางการแก้ไขสถานการณ์น้ าท่ีเกิดขึ้นใน

ทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสมจึงต้องเข้าใจลักษณะทางกายภาพและสังคมด้วย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดสถานการณ์น้ าได้ 

2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์น้ าในทวีปยุโรปได้ 

3. นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์น้ าต่อบุคคล สังคม และประเทศได้ 



  

 

4. นักเรียนระบุแนวทางแก้ไขสถานการณ์น้ าในทวีปยุโรปท่ีส่งผลกระทบถึงประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆได้ 

5. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโดยวิเคราะห์ผ่านการเช่ือมโยง

การสะท้อนคิดจากการท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ 

สาระการเรียนรู้ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตในทวีปยุโรป 
1) การผันแปรของกระแสน้ า   
ลักษณะปัญหา กระแสน้ าอุ่นกัลฟ์สตรีม (Gulf Stream) ซึ่งเป็นกระแสน้ าท่ีท าให้ยุโรปมี

อากาศท่ีไม่รุนแรง  การไหลเวียนของสายพานแห่งมหาสมุทรไปตามแนวการไหลในทะเลลึกระหว่าง 
สก็อตแลนด์และกรีนแลนด์ได้ไหลช้า และจมตัวลงเพียง 1,000 เมตร ซึ่งน้อยกว่าระดับปกติ  

พื้นที่ที่เกิด   ยุโรปตอนเหนือ 
สาเหตุการเกิด 
- น้ าแข็งขั้วโลกละลาย 
- อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้น 
- ลมสินค้ามีก าลังแรง 
- มนุษย์ท ากิจกรรมท่ีปล่อยก๊าซพิษมากขึ้น เช่น การเผาไหม้เช้ือเพลิงในเครื่องจักรต่างๆ จาก

โรงงานอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไอเสียจากยานพาหนะ การตัดไม้ท าลายป่า เผาป่า
เพื่อการเพาะปลูก และการเพาะปลูกท่ีใช้ปุ๋ย 

ผลกระทบ 
- อุณหภูมิของน้ าทะเลผิดปกติ 
- สภาพอากาศเปล่ียนแปลง 
- ส่ิงมีชีวิตใต้มหาสมุทรอาจล้มตาย และสูญพันธุ์ 
- เกิดพายุหมุนบ่อยข้ึน 
- พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
- ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- ลดระยะทางส าหรับการขนส่งและการเดินทาง 
- ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
- ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีแปรรูปมาจากต้นไม้ 
- ด าเนินชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติมากขึ้น 

ภาพ กระแสน้ าพื้นผิวมหาสมุทร 

ท่ีมา ศูนย้การเรียนรู้วิทยาศาสตร้โลกและดารา

ศาสตร้ 



  

 

2) น้ าท่วม 
ลักษณะปัญหา อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะน้ าท่วมหรือน้ าท่วมฉับพลัน

หรืออันตรายเกิดจากสภาวะน้ าไหลเอ่อล้นฝังแม่น้ า ล าธาร หรือทางน้ า เนื่องจากมีน้ าเป็นสาเหตุอาจ
เป็นน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลากหรืออื่นๆ โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้
เกิดการสะสมน้ าบนพื้นท่ีซึ่งระบายออกไม่ทันท าให้ พื้นท่ีนั้นมีน้ าท่วม ภัยร้ายท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

พื้นที่ที่เกิด  ยุโรปตอนกลาง 
สาเหตุของการเกิด 
เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจาก

พายุหมุนเขตร้อนลมมรสุมมีก าลังแรง มีก าลังแรง ร่องความกดอากาศต่ ามีก าลังแรง อากาศแปรปรวน 
น้ าทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ท าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ  

ผลกระทบ 
- อันตรายและความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน โดยตรง เกิดน้ าท่วมใน

บ้านเมือง โรงงาน คลังพัสดุ โกดังสินค้า บ้านเรือนไม่แข็งแรง อาจถูกกระแสน้ าไหลเช่ียวพังทลาย 
หรือคล่ืนซัดลงไปทะเลไปได้ ผู้คน สัตว์พาหนะ สัตว์เล้ียง อาจจมน้ าตาย หรือถูกพัดพาไปกับ
กระแสน้ าไหลเช่ียว – เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดท้ังทางถนน ทางรถไฟ ช ารุดเสียหาย โดยท่ัวไป 
รวมทั้งยานพาหนะ วิง่รับส่งสินค้าไม่ได้ เกิดความเสียหายและชะงักงันทางเศรษฐกิจ – กิจการ
สาธารณูปโภคจะได้รับความเสียหาย เช่น กิจการโทรเลข โทรศัพท์ การไฟฟ้า การประปา และระบบ
การระบายน้ า เป็นต้น ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน – ส่ิงก่อสร้างสาธารณสถานเกิดความ
เสียหาย เช่น สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
ต่าง ๆ 
 

- ความเสียหายของแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่งกสิกรรมไรน่า สัตว์เล้ียง สัตว์พาหนะ
ตลอดจนแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์พืชยุ้งฉาง 

- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศลดลง ผลก าไรจากภารกิจต่าง ๆ ถูก
กระทบกระเทือน รัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจากการซ่อมบูรณะซ่อมแซม และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
และเกิดข้าวยากหมากแพงท่ัวไป 
 

- ความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้ าดีในการ
อุปโภคบริโภค ขาดความสะดวกด้านห้องน้ า ห้องส้วม ท าให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคน้ ากัดเท้า โรค
อหิวาตกโรค รวมทั้งโรคเครียด มีความวิตกกังวลสูง โรคประสาทตามมา 
 



  

 

- ความเสียหายท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกท่ีหนัก น้ าท่ีท่วมท้นขึ้นมาบนแผ่นดิน และ
กระแสน้ าท่ีไหลเช่ียวท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม (landslides) ได้ นอกจากนั้นผิวหน้าดินท่ีอุดมสมบูรณ์จะ
ถูกน้ าพัดพาลงสู่ท่ีต่ า ท าให้ดินขาดปุ๋ยธรรมชาติ และแหล่งน้ าเกิดการตื้นเขิน เป็นอุปสรรคในการ
เดินเรือ  

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
- ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือและวางแผนอพยพหากจ าเป็น 
- เตรียมน้ าด่ืม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร 
- ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เล้ียงและพืชผลการเกษตร 
- เตรียมพร้อมเสมอเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพไปท่ีสูง ขณะอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยและฝนตกหนัก

ต่อเนื่อง 
- หากอยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด ระวังเรื่องน้ าและอาหาร ต้องสุกและสะอาด

ก่อนบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ าท่วมยุโรป 
ท่ีมา  ไทยรัฐออนไลน์ 4 มิ.ย. 2556 

3) ภัยแล้ง 
ลักษณะปัญหา เนื่องจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง ประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศ

ก าลังประสบกับปัญหาความแห้งแล้งท่ีเริ่มทวีความ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยุโรป
ตอนใต้ เช่น สเปน และโปรตุเกส ประสบกับปัญหาไฟป่าท่ีรุนแรงอย่างแสนสาหัสในปีท่ีผ่านมา และ
นักวิทยาศาสตร์ยังคงคาดการณ์ว่าปัญหาดังกล่าวจะยังคงด าเนินต่อไปและอาจ เพิ่มระดับความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ 

พื้นที่ที่เกิด   ประเทศในยุโรปตอนใต้ ยุโรปตะวันออก รัสเซียตอนเหนือ สแกนดิเนเวีย 
คาบสมุทรไอบีเรีย 



  

 

สาเหตุการเกิด 
อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นเนื่องมาจาก สภาวะเรือนกระจกกักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนออกไป

นอกโลก ปฏิกิริยาเรือนกระจกเกิดจากกลุ่มก๊าซเรือนกระจกหลายชนิด ท่ีส าคัญได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซของเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือ 
น้ ามันท่ีเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากความแห้งแล้งท่ีเกิดขึ้นกับประเทศยุโรปใต้แล้วนั้น อุณหภูมิ
โลกท่ีสูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในยุโรปอีก เช่นระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นบริเวณชายฝ่ัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร 

ผลกระทบ ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภค 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายระยะยาวอันแรงกล้าท่ีผูกมัดตามกฎหมาย โดยหันไปใช้แหล่ง

พลังงานหมุนเวียนและลดการบริโภคพลังงาน 
          - ก าจัดข้อกีดกันในตลาด ซึ่งยับย้ังการเติบโตของพลังงานสะอาด รวมทั้งยุติการสนับสนุน
แหล่งพลังงานสกปรก (เช้ือเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์) 
          - ปฏิรูปหน่วยงานบริการสินเช่ือเพื่อการส่งออก (ECA) เพื่อให้หน่วยงานนี้ให้ความส าคัญกับ
โครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานมาเป็นล าดับแรก การสนับสนุนด้าน
การเงินส าหรับภาคพลังงานจะต้องครอบคลุมถึงเป้าหมายการยกระดับให้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่ง
พลังงานสมัยใหม่ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับใช้งานกับสายส่งไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและท่ี
พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

4) มลภาวะทางน้ า 
ลักษณะปัญหา ปัญหามลพิษทางน้ า เกิดจากการท้ิงส่ิงแปลกปลอมต่างๆลงในน้ า  
พื้นที่ที่เกิด แนวชายฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียนและแม่น้ าสายต่างๆ เช่น ประเทศอิตาลี กรีซ สเปน 

ฝรั่งเศส 
 
 

ภาพ อากาศร้อน 

ท่ีมา https://krupuysocial.wordpress.com/2010/07/11 



  

 

สาเหตุการเกิด 
การเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรม  การท่องเท่ียว การพัฒนา

เส้นทางคมนาคม 
ผลกระทบ มีแนวชายหาดสกปรก และปนเป้ือน ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง สัตว์น้ าหลาย

ชนิดสูญพันธุ์ และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี แม่น้ าท่ีไหลออกสู่ทะเลเหนือมีสารพิษ
ปนเป้ือน ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า สาธารณรัฐเช็กแหล่งน้ าบางแหล่งสัตว์น้ าไม่สามารถ
อาศัยอยู่ได้ และมีน้ าเน่าเสียซึมลงไปในดิน ท าให้ประชากรขาดแคลนน้ าสะอาด 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
นโยบายส่ิงแวดล้อมของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจัดท ากรอบนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

จัดต้ังองค์กรส่ิงแวดล้อมยุโรป จัดท ายุทธศาสตร์แห่งความร่วมมือระหว่างยุโรป-เอเชียด้านส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญของสหภาพยุโรปในปัจจุบันท่ี
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษ ได้แก่ 

  – สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต เป็นการป้องกันการเกิดมลพิษและหาทางก าจัด
สารพิษตามระเบียบการจ ากัดการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อควบคุมการผลิต การใช้ และการจ าหน่าย
สารเคมีอันตราย 
           – ทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและของเสียตาม
ระเบียบ WEEE ระเบียบ Eco-design และ Eco-labelling 

 
 
 
 
 
 

ภาพ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 10 ประเภทหลักท่ีพบมากในท้องทะเล และชายหาด 

ท่ีมา  ยุทธศาสตร์พลาสติก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนหรือ Circular 

Economy 
 

5) การเพิ่มระดับของน้ าทะเล  
ลักษณะปัญหา ระดับน้ าทะเลเฉล่ียในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมาได้เพิ่มสูงขึ้นระหว่าง  10-

25 เซนติเมตร การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใน
บรรยากาศช้ันล่างของโลกท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 0.3-0.6 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงของ



  

 

กระแสน้ าในมหาสมุทรอาจส่งผลให้ระดับน้ าทะเลในท้องถิ่นหรือภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าหรือน้อย
กว่าระดับเฉล่ียของโลกได้  

พื้นที่ที่เกิด พื้นท่ีในทวีปยุโรปรอบๆชายฝ่ังทะเล 
สาเหตุการเกิด การขยายตัวของผิวน้ าทะเลเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการละลายของภูเขา

น้ าแข็งในขั้วโลกเป็นตัวสนับสนุนด้วย การเพิ่มขึ้นท่ีคาดการณ์นี้มีอัตราสูงกว่าการเพิ่มขึ้นในร้อยปีท่ี
ผ่านมา 2 ถึง 5 เท่า อัตรา ขนาดและทิศทางของการเปล่ียนแปลงของน้ าทะเลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับการตอบสนองของลักษณะชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงของการไหลของน้ าทะเล ความแตกต่างของ
แนวคล่ืนและความหนาแน่นของน้ าทะเลและการเคล่ือนย้ายตามแนวด่ิงของดิน ซึ่งลักษณะเหล่านี้ 
แตกต่างกันตามพื้นท่ีและภูมิภาค ความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นนี้จะพุ่งลึกลงไปในมหาสมุทร ท าให้ภูเขาน้ าแข็ง
ละลายเรื่อยๆ ส่งผลให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกนานถึงแม้ว่าระดับอุณหภูมิบนพื้นผิวจะ ไม่
เปล่ียนแปลง  

ผลกระทบ 

- พื้นท่ีในบริเวณชายฝ่ังจะถูกน้ าท่วมและถูกกัดเซาะมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบบริเวณชายฝ่ัง

ของประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีขีดความสามารถในการปรับตัวต่ า แต่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หากระดับ

การป้องกันยังเป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ

บริเวณดังกล่าวคือ การสูญเสียท่ีดินอันเนื่องจากระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหาก

ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร พื้นท่ีชายฝ่ังของประเทศต่างๆ จะสูญหายไป เช่น ประเทศอุรุกวัยจะ

หายไปร้อยละ 0.05 ประเทศอียิปต์ร้อยละ 1.0 ประเทศเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 6.0 ประเทศบังคลาเทศ

ร้อยละ 17.5 และบางประเทศในหมู่เกาะมาร์แชลอาจสูญเสียถึงร้อยละ 80 

- สร้างความเสียหายต่อสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคัญ โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม การประมง

ชายฝ่ัง การท่องเท่ียว  

- เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิต โดยเฉพาะชุมชนท่ียากจนในประเทศก าลัง

พัฒนาท่ีต้องมีการโยกย้ายถ่ินฐาน 

- ระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีมีคุณค่าจะมีความเส่ียงสูง ป่าชายเลน หมู่ปะการังและหญ้าทะเล พื้นท่ี

ราบลุ่มปากแม่น้ า มีความล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงของความถ่ีและความรุนแรงของปริมาณฝน

และพายุ ถึงแม้ปะการังซึ่งโดยท่ัวไปเจริญเติบโตเร็วพอกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลก็อาจได้รับ

ความเสียหายจากระดับอุณหภูมิของน้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

- ระบบนิเวศของมหาสมุทร อาจได้รับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจาก

จะท าให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังอาจท าให้พื้นท่ีน้ าแข็งลดลง เกิดการรวมตัวแนวดิ่งของน้ า

และคล่ืนเกิดการเปล่ียนแปลงระบบการหมุนเวียนของน้ าทะเลซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส่งผล



  

 

กระทบต่อผลิตภาพของทรัพยากรชีวภาพ ธาตุอาหารและโครงสร้างของระบบนิเวศ บทบาทของ

สมุทรนิเวศ (Marine ecosystems) และการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมินี้ยังสามารถท าให้ทรัพยากร

ชีวภาพเคล่ือนย้ายระหว่างพื้นท่ีอีกด้วย 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ า โอโซน 

มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน 
- ลดการใช้พลังงาน 
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 
 

ทักษะกระบวนการ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สมรรถนะ 

- ความสามารถในการคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 

- ความมุ่งมั่นในการท างาน 
 

การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1.ความรู้ 

1.1 ลักษณะสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

เกี่ยวกับน้ าในทวีปยุโรป 

1.2 พื้นท่ีท่ีเกิดสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับน้ าในทวีปยุโรป 

1.3 แนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เกี่ยวกับน้ าในทวีปยุโรป 

-ช้ินงานอินโฟกราฟิก 

เรื่อง สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับ

น้ าในทวีปยุโรป 

-แบบประเมิน

ช้ินงานอินโฟ

กราฟิก  

 

ผู้สอน 

ภาพ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล 

ท่ีมา https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ 



  

 

2. ทักษะ/กระบวนการ 

1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

 

คะแนนจากแบบ

ประเมินการคิด

วิเคราะห์ 

แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์ 
ผู้สอน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.1 ความมีวินัย 

3.2 ความมุ่งมั่นในการท างาน 
การสังเกตพฤติกรรม 

การสังเกต

พฤติกรรม 
ผู้สอน 

 
การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน 

- ช้ินงานอินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับน้ าในทวีปยุโรป 

เกณฑ์การประเมินผล 

- ชิ้นงานอินโฟกราฟิก 

 

รายการ เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
1. เน้ือหา ข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็น 

หลากหลาย ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ชัดเจน 

มีข้อมูลขาดไปเพียง 1-2 
ประเด็น  

ด าเนินการค้นคว้าหา
ข้อมูลได้เพียงบางส่วน/
มีข้อมูลขาดเกินกว่า 2 
ประเด็น 

2. รูปแบบ รู ป แ บ บ ช้ิ น งาน อิ น โฟ
กราฟิ กมี ป ระ เด็นหลั ก 
ประเด็นรองและประเด็น
ย่อยชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

รูปแบบช้ินงานอินโฟกราฟิก
มีประเด็นหลัก แต่ขาด
ประเด็นรองและประเด็น
ย่อย 1-2 ประเด็น 

รูปแบบ ช้ินงานอินโฟ
กราฟิกขาดประเด็นหลัก 
ป ร ะ เ ด็ น ร อ ง แ ล ะ
ประเด็นย่อย เกินกว่า 2 
ป ระ เด็ น ข้ึ น ไป  แ ล ะ
เข้าใจได้ยาก 

3. ความสวยงาม/
สร้างสรรค์ 
 
 
 

ผลงานมีลวดลาย สี สั น 
สวยงาม และมีความแปลก
ใหม่ 

ผ ล งาน มี ล ว ด ล า ย  สี สั น
สวยงาม แต่ไม่มีความแปลก
ใหม่หรือ ลวดลาย สีสันไม่
สวยงามแต่มีความแปลกใหม่ 

ผลงานมีลวดลาย สีสัน
น้อย และมีความแปลก
ใหม่น้อย 



  

 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมาย 
7-9 ดี 
4–6 พอใช้ 
0-3 ปรับปรุง 

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ พอใช้ ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก 

4 

 

ดี 

3 

 

พอใช ้

2 

ปรับปรุง 

1 

3.1ความมีวินัย ส่งงานตรงตามเวลา ส่งงานไม่ตรงเวลา ช้า

ก ว่ า กั บ ก า ห น ด

มากกว่า 2-3 วัน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ช้ากว่ากับก าหนด

มากกว่า 4-5 วัน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ช้ า ก ว่ า ก า ห น ด

มากกว่า 5 วัน 

3.2 มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ท่ี

ไ ด้ รั บ มอ บห ม ายให้

ส า เร็ จ  แ ล ะ มี ก า ร

ปรับปรุงการท างานให้

ดี ขึ้ น ด้ ว ย ต น เอ ง

ห ลังจากให้ ไปแก้ ไข

ภายใน 1-2 วัน  

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายให้

ส า เร็ จ  แ ล ะ มี ก า ร

ปรับปรุงการท างานให้

ดี ขึ้ น ด้ ว ย ต น เอ ง

หลังจากให้ ไปแก้ ไข

ภายใน 3-4 วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้นด้วย

ตนเองหลังจากให้ไป

แก้ไขภายใน 5-6 วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้นด้วย

ตนเองหลังจากให้

ไปแก้ไขเกินกว่า 6 

วัน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ / ระดับคุณภาพ        

1-2 = ปรับปรุง  3-4 = พอใช้ 5-6 = ดี   7-8 = ดีมาก  

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ ดี ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  



  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 ระบุค าถาม  

1.1 ผู้สอนให้ ผู้เรียนชมข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าในทวีปยุโรป จากนั้นให้ ผู้เรียน

พิจารณาว่า 

- สถานการณ์เกี่ยวกับน้ าในทวีปยุโรปเป็นอย่างไร 

- ในทวีปยุโรปมีปัญหาเกี่ยวกับน้ าปัญหาใดบ้าง เช่น ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง 

และปัญหาน้ าเสีย 

- ปัญหาเกี่ยวกับน้ าท่ีส าคัญ ได้แก่ปัญหาใดบ้าง 

1.2 จากค าตอบในข้อท่ี 1 ครูเช่ือมโยงเข้าสู่สถานการณ์น้ าในทวีปยุโรปท่ีส าคัญ 

1.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง 

ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับสถานการณ์

น้ าในทวีปยุโรป ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 การผันแปรของกระแสน้ า   กลุ่มท่ี 2 น้ าท่วม 
กลุ่มท่ี 3  ภัยแล้ง     กลุ่มท่ี 4 มลภาวะทาง
น้ า 
กลุ่มท่ี 5 การเพิ่มระดับของน้ าทะเล 

1.4 เมื่อผู้เรียนได้หัวข้อสถานการณ์น้ าในทวีปยุโรปแล้ว ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระบุ  
ค าถามท่ีต้องการทราบในแต่ละสถานการณ์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็นค าถามท่ี
ส าคัญ คือ 1) ลักษณะปัญหา 2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ 3) สาเหตุการเกิด 4) 
ผลกระทบ  
5) แนวทางการแก้ไข 

ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ 

 2.1 ผู้เรียนวางแผนการเก็บข้อมูลและด าเนินการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆตามท่ีวางแผนไว้ (โดยครูเป็นผู้เตรียมให้) 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3 สร้างองค์ความรู้ 

3.1 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์โดยเช่ือมโยง   



  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกายภาพได้ (obj 1, obj 2) 

3.2 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ และ  

อภิปรายแนวทางแก้ปัญหาหรือการจัดการกับสถานการณ์ภายในกลุ่ม (obj 3, obj 4) 

3.3 ผู้เรียนสรุปและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ 

3.4 ผู้เรียนน าความรู้นั้นมาออกแบบโครงร่างในกระดาษเพื่อจัดท าข้อมูลและน าเสนอใน

ลักษณะของข้อมูลและกราฟิก  

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นที่ 4 การส่ือสาร 

4.1 ผู้เรียนน าความรู้ท่ีออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอให้ผู้สอนและเพื่อนๆในช้ัน
เรียนฟัง (obj 5) 
4.2 ผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงข้อมูลในช้ินงานให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทนสังคม 

5.1 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ าทวีปยุโรป 
5.2 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและ
ความส าคัญของสถานการณ์น้ าในปัจจุบันโดยการช่วยกันเสนอแนวทางการจัดการ
และแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์ใน
ทวีปยุโรป (obj 5) 

 
สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

1. ข่าว เรื่อง สถานการณ์น้ าในทวีปยุโรป 
2. ช้ินงาน เรื่อง สถานการณ์น้ าในทวีปยุโรป 

 
 
  



  

 

ตัวอย่าง ช้ินงาน 



  

 

5บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ

กับสังคมท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้แต่ยังใช้เวลานาน 

2. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมเรื่องน้ าตามประเด็นท่ี

ตนเองได้รับได้ แต่ข้อมูลไม่ครบ  

3. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้และใช้เวลา

น้อยลงกว่าครั้งแรก แต่บางกลุ่มยังไม่ครบในหลายๆประเด็น 

4. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาได้ แต่ไม่ครบทุกด้าน 

5. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สามารถน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ โดยใช้เวลา

น้อยกว่าครั้งแรก แต่การแก้ปัญหาไม่หลากหลาย 

6. นักเรียนท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ดีขึ้นกว่าครั้งแรก 

ปัญหา/อุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนานักเรียน  

1. คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนยังน้อย 

2. ช้ินงานอินโฟกราฟิกของนกัเรียนยังไม่มีความสวยงามและเรียบร้อยครบถ้วนในหลายๆกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียน 

1. ให้นักเรียนฝึกฝนการท าอินโฟกราฟิกให้มากขึ้นเพื่อเกิดเป็นทักษะ 

2. ให้นักเรียนหาแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมากขึ้นเพื่อข้อมูลท่ีหลากหลายมากขึ้นในประเด็นท่ี

นักเรียนยังไม่เข้าใจ 

 

 

 

ลงช่ือ …......………………………………….....ครูผู้สอน 

  (นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข) 
 
 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 เรื่องธรณีภาคกับการผันแปร         จ านวน 2 คาบ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
รายวิชา  ส 22102  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ผู้สอน   นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข         เวลา 110 นาที 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี ก่อให้ เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1  ม.2/3   วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
ส 5.2 ม.2/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ส 5.2 ม.2/4   วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน 

ข้อสรุปทั่วไป 
 ลักษณะทางกายภาพ และสังคมมีความสัมพันธ์กับการเกิดสถานการณ์ดินในทวีปยุโรป ดังนั้น

การส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับดินและระบุแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ดินท่ีเกิดขึ้นใน

ทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสมจึงต้องเข้าใจลักษณะทางกายภาพและสังคมด้วย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดสถานการณ์ด้านธรณีได้ 

2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรปได้ 

3. นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ด้านธรณีต่อบุคคล สังคม และประเทศ

ได้ 



  

 

4. นักเรียนระบุแนวทางแก้ไขสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรปท่ีส่งผลกระทบถึงประเทศไทย

และประเทศอื่นๆได้ 

5. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโดยวิเคราะห์ผ่านการเช่ือมโยง

การสะท้อนคิดจากการท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
1) แผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ 
ลักษณะของปัญหา แผ่นดินไหวเกิดจากการเคล่ือนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก ส่วนใหญ่

มักเกิดตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก หากขอบแผ่นเปลือกโลกท่ีเป็นแนวแผ่นดินไหวพาดผ่าน
หรืออยู่ใกล้กับประเทศใด จะท าให้ประเทศนั้นมีความเส่ียงต่อภัยแผ่นดินไหวสูง 

พื้นที่ที่เกิด ตอนเหนือและตอนใต้ของยุโรป 
สาเหตุการเกิด 
- กระบวนการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เช่น การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 
- ภูเขาไฟปะทุ (ในขณะท่ีแมกมาใต้ผิวโลกเคล่ือนท่ีตามเส้นทางสู่ปล่องภูเขาไฟ สามารถ

ท าให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนมีการปะทุของภูเขาไฟ) 
 

- การกระท าของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณู การระเบิดพื้นท่ีเพื่อส ารวจ
วางแผนก่อนสร้างเข่ือน เป็นต้น 

ผลกระทบ 
- ท าให้เกิดแรงส่ันสะเทือนท่ีส่ันมาก ท้ังการเกิดแผ่นดินไหวเตือน แผ่นดินไหวจริง และก็ 

แผ่นดินไหวติดตาม จนท าให้ประชาชนท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บนเชิงภูเขาไฟอาจหนีไม่ทันเกิดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล 

- การเคล่ือนท่ีของลาวา ก็อาจไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟเคล่ือนท่ีด้วยอัตราความ
รวดเร็วถึง 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พวกมนุษย์และสัตว์อาจหนีภัยไม่ทันเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่
หลวง 

- เกิดเถ้าภูเขาไฟ ได้มีการปะทุขึ้นสู่บรรยากาศ ครอบคลุมอาณาบริเวณใกล้ภูเขาไฟ และ
ลมอาจพัดพาไปไกลจากแหล่งภูเขาไฟระเบิดหลายพันกิโลเมตร  

- เกิดคล่ืนสึนามิ ในขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร คล่ืนนี้
จะโถมเข้าหาฝ่ังสูงกว่า 30,000 เมตร 

- หลังจากภูเขาไฟปะทุ เถ้าภูเขาไฟจะถล่มลงมา ท าให้พื้นท่ีใกล้เคียงถูกท าลาย 
 



  

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ควรจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหว ซึ่งระบุวธิีการด าเนินการต่าง ๆ ในการ

ป้องกัน  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการ
ประเมินผล การด าเนินงาน 

- ควรก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ การก าหนดเขต 
ความเส่ียงแผ่นดินไหว การแบ่งเขตการใช้ท่ีดิน การห้ามก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ใกล้แนวรอยต่อของ
แผ่นเปลือกโลก  หรือบริเวณท่ีมักเกิดแผ่นดินไหว  แต่ถ้าหากจะมีต้องมีการก่อสร้างในบริเวณนั้น 
จะต้องออกกฎหมายควบคุม การออกแบบส่ิงก่อสร้าง ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นพิเศษ 

 - ควรจัดท าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีอาจ
เกิดแผ่นดินไหว  ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ท่ีประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าชดเชยความ
สูญเสียท่ีเกิดขึ้น 

- ควรจัดต้ังสถานีตรวจแผ่นดินไหวขึ้นตามบริเวณต่าง ๆ ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังนี้
เพื่อ ตรวจวัดการส่ันสะเทือนของพื้นดิน และแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นเป็น
ระยะ ๆ  

          - ควรจัดหน่วยงานรับผิดชอบในการช่วยเหลือและประสานการปฏิบัติงาน กรณีท่ีเกิด
แผ่นดินไหว 

 
 
 
 
 
 
                                       ภาพ ภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ระเบิด 

ท่ีมา http://endtime-warning.blogspot.com/2010/04/blog-post_6980.html 

2) แผ่นดินถล่ม  

ลักษณะของปัญหา ดินถล่ม คือ การเคล่ือนท่ีของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วย
อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกและจะมีน้ าเข้ามาเกี่ยวข้องในการท าให้มวลดินและหินเคล่ือนตัวด้วย
เสมอ ดินถล่มมักเกิดตามมาหลังจากน้ าป่าไหลหลาก ในขณะท่ีเกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่อง 
หรือหลังการเกิดแผ่นดินไหว 

พื้นที่ที่เกิด เขตภูเขาหินใหม่ตอนใต้ 

http://endtime-warning.blogspot.com/2010/04/blog-post_6980.html


  

 

 
สาเหตุการเกิด 
- พื้นท่ีเป็นหินแข็งเนื้อแน่น แต่ผุง่าย 
- ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ท่ีลาดเชิงเขา หุบเขาและหน้าผา 
- ป่าไม้ถูกท าลาย 
- มีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
- ภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น พายุ แผ่นดินไหว และไฟป่า 
ผลกระทบ 
- ส่งผลท าให้บริเวณดินถล่ม มีโครงสร้างของช้ันดินท่ีเสียความสมดุลไป จนกลายเป็น

เหตุการณ์ท่ีส่งผลท าให้เกิดเป็น ดินถล่ม ซ้ าลงมาได้โดยง่าย 
- แน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ดินถล่มข้ึนมาแล้ว ส่ิงท่ีสูญเสียไปก็คือระบบนิเวศน์ของ

ชุมชนนั้นได้ถูกท าลายไป 
- ท าให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- แนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาดินถล่ม นั้นก็คือ ประชาชนทุกท่านจ าเป็นท่ี

จะต้องสังเกต ระมัดระวังเขตพื้นท่ีเสียงภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเหตุการณ์ฝนตกลงมา
อย่างหนักและต่อเนื่อง 

- เตรียมตัวและวางแผนฉุกเฉินส าหรับอพยพหนีภัยจากเหตุการณ์ดินถล่ม รวมไปถึงการ
เก็บข้าวของท่ีมีค่า เอกสารท่ีส าคัญในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย 

- การปลูกต้นไม้ท่ีมีระบบของรากแก้ว เพื่อท่ีจะใช้ช่วยในการยึดเหนี่ยวชั้นดินเอาไว้ไม่ให้
ถล่มลงมา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ดินโคลนถล่ม ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

                           ท่ีมา https://www.thairath.co.th/news/foreign/1048797 

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1048797


  

 

 
 

3) ดินเสื่อมคุณภาพ 
ลักษณะของปัญหา ทวีปยุโรปมีปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินกรดจากผลของการเกิดฝนกรด

ท าให้ ดินเส่ือมสภาพไม่เหมาะส าหรับการเกษตร 
พื้นที่ที่เกิด ท่ัวทั้งทวีปยุโรป 
สาเหตุการเกิด  
- เป็นไปโดยธรรมชาติ สาเหตุเกิดจากกระแสน้ ากัดเซาะ กระแสลมพัดพา ท าให้ผิวหน้า

ดินหลุดลอยไป  
               - การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้พืชคลุมดินหมดไป เมื่อฝนตกลงน้ าฝนจะไหลไปบนผิวดิน 
เกิดการกัดเซาะผิวหน้าดินอย่างรวดเร็ว  
               - การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดแมลง ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  
               - การท้ิงขยะ ของเสียต่างๆหรือสารท่ีไม่ย่อยสลาย เช่น พลาสติก โลหะ ลงดินท าให้ดิน
เสีย 
และมีเช้ือโรค ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกอีกต่อไป  

 
ผลกระทบ  
- เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายเพิ่มขึ้น เมื่อมากๆเข้าจะขาดความอุดม

สมบูรณ์ ฝนตกน้อยลงเพราะความช้ืนจากป่าลดลง ต้นน้ าจะถูกท าลายตามมา จึงเกิดภาวะแห้งแล้ง
เพิ่มขึ้นหากไม่รีบป้องกันและแก้ไข  

- เมื่อป่าลดลง สัตว์ป่าก็ลดลงระบบนิเวศน์จึงค่อยๆเสียสมดุล  
- เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเกิดความกลัวซึ่งมีผลต่อจิตใจและสุขภาพ

กายตามมา  
- ท าให้เส้นทางคมนาคม พื้นท่ีเพาะปลูกเสียหาย 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- การใช้ท่ีดินอย่างถูกต้องเหมาะสม การปลูกพืชควรต้องค านึงถึงชนิดของพืชท่ีเหมาะสม

กับคุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน นอกจากนี้ควรจะสงวนรักษาท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ในกิจการอื่น ๆ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศัย เพราะท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมในการเพาะปลูกมีอยู่จ านวน
น้อย 



  

 

- การปรับปรุงบ ารุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน เช่น การใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก การ
ปลูกพืชตะกูลถั่ว การใส่ปูนขาวในดินท่ีเป็นกรด การแก้ไขพื้นท่ีดินเค็มด้วยการระบายน้ าเข้าท่ีดิน เป็น
ต้น 

- การป้องกันการเส่ือมโทรมของดิน ได้แก่ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน 
การปลูกพืชบังลม การไถพรวนตามแนวระดับ การท าคันดินป้องกันการไหลชะล้างหน้าดิน รวมทั้ง
การไม่เผาป่าหรือการท าไร่เล่ือนลอย 

- การให้ความชุ่มช้ืนแก่ดิน การระบายน้ าในดินท่ีมีน้ าขังออกการจัดส่งเข้าสู่ท่ีดินและการ
ใช้วัสดุ เช่น หญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

4) พายุฝุ่น/พายุทราย 
ลักษณะของปัญหา ลมพัดพาเม็ดทรายท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียระหว่าง 0.15 – 0.30 

มิลลิเมตร โดยลมจะพัดฝุ่นไปในลักษณะของพายุพัดสูงขึ้นไปถึง 100 – 1,000 เมตร 
พื้นที่ที่พบ หลายประเทศในยุโรปตะวันออก ทั้งยูเครน รัสเซีย บัลแกเรีย โรมาเนีย  
สาเหตุการเกิด 
- เกิดจากทรายและฝุ่นจากทะเลทรายซาฮาราทางแอฟริกาเหนือ พัดผ่านขึ้นสู่ช้ัน

บรรยากาศก่อนกระจายออกไปตามท่ีต่างๆ  
ผลกระทบ 
- มีผลกระทบต่อการบิน 
- ท าลายทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ าเสมอ 

     - สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้ายแก่กรมอุตุนิยมวิทยา 
     - ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เล้ียงและพืชผลการเกษตร 
     - ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น 
     - เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร 
     - เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ 

- ร่วมมือกับนานาชาติท่ีเกี่ยวข้อง 
5) การกัดเซาะชายฝั่ง 

ลักษณะของปัญหา หาดทรายหลายประเทศในสหภาพยุโรปเผชิญปัญหาถูกกัดเซาะ 
และก็มีความล้มเหลวจากการพยายามแก้ปัญหามายาวนาน     



  

 

พื้นที่ที่เกิด   พื้นท่ีชายฝ่ัง  
สาเหตุการเกิด การกัดเซาะของชายฝ่ังมีสาเหตุท้ังจากธรรมชาติและจากมนุษย์ แต่

สาเหตุหลักมาจากมนุษย์ เช่น  โครงการก่อสร้างและอุตสาหกรรมตามแนวชายฝ่ังทะเล การสร้าง
ท่าเรือ และการท าเหมืองทราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชายหาดในระดับสูง และระดับสูงปานกลาง
ตามล าดับ   

ผลกระทบ 
- ทางเศรษฐกิจ  ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ภาคการท่องเท่ียว จากชายฝ่ังถูกกัด

เซาะจนเกิดสภาพเส่ือมโทรม สูญเสียแนวชายหาดท่ีสวยงาม  

- ทางส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศชายฝ่ัง ได้แก่ ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน หญ้าทะเล 
และปะการัง จะได้รับผลกระทบโดยตรง  

- ทางสังคม ชุมชนริมฝ่ังทะเลต้องอพยพย้ายถ่ินฐานไปยังพืน้ท่ีอื่นจากพื้นท่ีท่ีถูกกัดเซาะ 
ท าให้สูญเสียวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมของชุมชน 

- คุณภาพชีวิต ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ สูญเสียท่ีดินและทรัพย์สินของ
ตน ต้องปรับเปล่ียนวิถีด ารงชีวิตไปจากเดิม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
- วิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดคือต้องเน้นความเข้าใจกลไก “การท างานร่วมกับธรรมชาติ” โดย

ให้ความส าคัญกับ “สมดุลของตะกอนทราย” และไม่แทรกแซงระบบของธรรมชาติเป็นหลัก   
        - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ า โอโซน 

มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน 
      - ลดการใช้พลังงาน 
      - สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
ทักษะกระบวนการ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สมรรถนะ 

- ความสามารถในการคิด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 

- ความมุ่งมั่นในการท างาน 



  

 

 
การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1.ความรู้ 

1.1 ลักษณะสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

ด้านธรณีในทวีปยุโรป 

1.2 พื้นท่ีท่ีเกิดสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมด้านธรณี 

1.3 แนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในทวีปยุโรป 

-ช้ินงานอินโฟกราฟิก 

เรื่อง สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมด้านธรณี

ในทวีปยุโรป 

-แบบประเมิน

ช้ินงานอินโฟ

กราฟิก  

 

ผู้สอน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 

4.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

 

คะแนนจากแบบ

ประเมินการคิด

วิเคราะห์ 

แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์ 
ผู้สอน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.1 ความมีวินัย 

3.2 ความมุ่งมั่นในการท างาน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 
ผู้สอน 

  



  

 

การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน 

- ช้ินงานอินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

เกณฑ์การประเมินผล 

- ชิ้นงานอินโฟกราฟิก 

เกณฑ์การแปลความหมาย  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมาย 

7-9 ดี 
4–6 พอใช้ 
0-3 ปรับปรุง 

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ พอใช้ ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1. เนื้อหา ข้อมูลครบถ้วนทุก
ประเด็น หลากหลาย 
ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ชัดเจน 

มีข้อมูลขาดไปเพียง 1-2 
ประเด็น  

ด าเนินการค้นคว้าหา
ข้อมูลได้เพียง
บางส่วน/มีข้อมูลขาด
เกินกว่า 2 ประเด็น 

2. รูปแบบ รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกมีประเด็นหลัก 
ป ร ะ เ ด็ น ร อ ง แ ล ะ
ประเด็นย่ อย ชัด เจน 
เข้าใจได้ง่าย 

รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกมีประเด็นหลัก แต่
ขาดประเด็นรองและ
ประเด็นย่อย 1-2 
ประเด็น 

รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกขาดประเด็น
หลัก  ประเด็น รอ ง
และ ป ระ เด็ น ย่ อ ย 
เกินกว่า 2 ประเด็น
ขึ้นไป และเข้าใจได้
ยาก 

3. ความสวยงาม/
สร้างสรรค์ 
 
 
 

ผลงานมีลวดลาย สีสัน 
สวยงาม และมีความ
แปลกใหม ่

ผลงานมีลวดลาย สีสัน
สวยงาม แต่ไม่มีความ
แปลกใหม่หรือ ลวดลาย 
สีสันไม่สวยงามแต่มีความ
แปลกใหม ่

ผล งาน มี ล วดลาย 
สี สั น น้ อ ย  แ ล ะ มี
ความแปลกใหม่น้อย 



  

 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก 

4 

 

ดี 

3 

 

พอใช ้

2 

ปรับปรุง 

1 

3.1ความมีวินัย ส่งงานตรงตามเวลา ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ช้ากว่ากับก าหนด

มากกว่า 2-3 วัน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ช้ากว่ากับก าหนด

มากกว่า 4-5 วัน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ช้ า ก ว่ า ก า ห น ด

มากกว่า 5 วัน 

3.2 มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายให้

ส า เร็ จ  แ ล ะมี ก า ร

ปรับปรุงการท างาน

ให้ ดีขึ้น ด้วยตน เอง

หลังจากให้ไปแก้ไข

ภายใน 1-2 วัน  

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมายให้

ส า เร็จ  และมี การ

ปรับปรุงการท างาน

ให้ ดีขึ้นด้วยตนเอง

หลังจากให้ไปแก้ไข

ภายใน 3-4 วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้นด้วย

ตนเองหลังจากให้

ไปแก้ไขภายใน 5-6 

วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้นด้วย

ตนเองหลังจากให้

ไปแก้ไขเกินกว่า 6 

วัน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ / ระดับคุณภาพ       

  

1-2 = ปรับปรุง  3-4 = พอใช้ 5-6 = ดี   7-8 = ดีมาก  

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ ดี ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

 



  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 ระบุค าถาม 

1.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรป  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาว่า 

- สถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดินในทวีปยุโรปเป็นอย่างไร 

- ในทวีปยุโรปมีปัญหาด้านดินปัญหาใดบ้าง  

- ปัญหาเกี่ยวกับดินท่ีส าคัญ ได้แก่ปัญหาใดบ้าง เช่น ดินเส่ือมโทรม แผ่นดินไหว  

1.2 จากค าตอบครูเช่ือมโยงเข้าสู่สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมด้านธรณีในทวีปยุโรปท่ีส าคัญ 

1.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง 

ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับธรณีในทวีปยุโรป ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 แผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ  กลุ่มท่ี 2 แผ่นดินถล่ม 
          กลุ่มท่ี 3  ดินเส่ือมคุณภาพ   กลุ่มท่ี 4 พายุฝุ่น/พายุทราย 

     กลุ่มท่ี 5 การกัดเซาะชายฝ่ัง 

1.4 เมื่อผู้เรียนได้หัวข้อสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรปแล้ว ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ระบุค าถามท่ีต้องการทราบในแต่ละสถานการณ์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็นค าถามท่ี
ส าคัญ คือ 1) ลักษณะปัญหา 2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ 3) สาเหตุการเกิด 4) 
ผลกระทบ 5) แนวทางการแก้ไข 
 



  

 

 
 

ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ 

2.1 ผู้เรียนวางแผนการเก็บข้อมูลและด าเนินการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆตามท่ีวางแผนไว้ 

ขั้นที่ 3 สร้างองค์ความรู้ 

3.1 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์โดยเช่ือมโยง   

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกายภาพได้ (obj 1, obj 2) 

3.2 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ และ  

อภิปรายแนวทางแก้ปัญหาหรือการจัดการกับสถานการณ์ภายในกลุ่ม (obj 3, obj 4) 

3.3 ผู้เรียนสรุปและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ 

3.4 ผู้เรียนน าความรู้นั้นมาออกแบบโครงร่างในกระดาษเพื่อจัดท าข้อมูลและน าเสนอใน

ลักษณะของข้อมูลและกราฟิก (obj 5) 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 4 การส่ือสาร 

4.1 ผู้เรียนน าความรู้ท่ีออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอให้ผู้สอนและเพื่อนๆในช้ัน
เรียนฟัง (obj 5) 
4.2 ผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงข้อมูลในช้ินงานให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทนสังคม 

5.1 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรป 
5.2 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและความส าคัญของ

สถานการณ์ด้านธรณีในปัจจุบันโดยการช่วยกันเสนอแนวทางการจัดการและแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์ในทวีปยุโรป (obj 5) 

สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรป 
2. ช้ินงาน เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับธรณีในทวีปยุโรป 

 



  

 

ตัวอย่าง ช้ินงาน 
 5.1  

 
 



  

 

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

 

ผลการสอน 

1. นักเรียนช้ัน ม.2/10 เข้าใจและสามารถหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ

สังคมท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้ดีขึ้น 

2. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านธรณีตาม

ประเด็นท่ีตนเองได้รับได้ และข้อมูลครบถ้วน  

3. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้และใช้

เวลาน้อยลงล แต่บางกลุ่มยังไม่ครบในบางประเด็น 

4. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาได้หลายด้านมากขึ้น 

5. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สามารถน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ โดยใช้

เวลาน้อยลง และการแก้ปัญหาหลากหลายข้ึน 

6. นักเรียนท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ดีขึ้นและมีรายละเอียดครบถ้วนมากขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนานักเรียน  

     - 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียน 

1. ควรน าสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีหลากหลายมาให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

ลงช่ือ …......………………………………….....ครูผู้สอน 

 (นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข) 
 
 
 



  

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4 เรื่องรอบรู้วิถีอากาศภาค         จ านวน 2 คาบ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
รายวิชา  ส 22102  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   
ผู้สอน   นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข          เวลา 110 นาที 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี ก่อให้ เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1  ม.2/3   วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
ส 5.2 ม.2/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

           ส 5.2 ม.2/4   วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน 
ข้อสรุปทั่วไป 
 ลักษณะทางกายภาพ และสังคมมีความสัมพันธ์กับการเกิดสถานการณ์ด้านอากาศในทวีป

ยุโรป ดังนั้นการส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอากาศและระบุแนวทางการแก้ไขสถานการณ์

ด้านอากาศท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสมจึงต้องเข้าใจลักษณะทางกายภาพและสังคมด้วย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดสถานการณ์ด้านสภาพ

อากาศได้ 

2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์ด้านสภาพอากาศในทวีปยุโรปได้ 



  

 

3. นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ด้านสภาพอากาศบุคคล สังคม และ

ประเทศได้ 

4. นักเรียนระบุแนวทางแก้ไขสถานการณ์ด้านสภาพอากาศในทวีปยุโรปท่ีส่งผลกระทบถึง

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆได้ 

5. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโดยวิเคราะห์ผ่านการเช่ือมโยง

การสะท้อนคิดจากการท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

1) ลมวน กระแสลมกรด 

ลักษณะปัญหา Polar Vortex หรือ ลมวนขั้วโลก เป็นปรากฎการณ์ท่ีลมหมุนวนใน
ลักษณะทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วสูง บริเวณขั้วโลกเหนือ ซึ่งจะส่งผลท าให้อากาศหนาวเย็นไปท่ัว
บริเวณรอบของมหาสมุทรอาร์กติก แต่เกิดขึ้นหลายลูกพร้อมกันและสามารถวนผิดทิศทางและเคล่ือน
ตัวไปได้ไกลมากแต่ท้ังนี้ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นถือเป็นความผิดปกติ เพราะ กระแสลมวน ของขั้วโลกเหนือ 
(Polar Vortex) ซึ่งปกติก็จะอยู่ท่ีขั้วโลกเหนือในฤดูหนาว เกิดการเคล่ือนตัวลงมาท่ีทางใต้และเหมือน
จะเดินทางผิดทิศ ผิดต าแหน่ง 

พื้นที่ที่เกิด ขั้วโลกเหนือ ยุโรปเหนือ 

สาเหตุการเกิด  

- ภาวะโลกร้อน 

- การเคล่ือนท่ีของกระแสน้ าอุ่นและเย็นท่ีเปล่ียนไป 

ผลกระทบ 

- ท าให้อากาศหนาวเย็นรุนแรง 

- ถ้าเคล่ือนท่ีไปเจอพื้นท่ีท่ีมีอากาศอุ่นหรืออากาศร้อนจะท าให้เกิดลมพายุตามมา 

- เกิดผลกระทบต่อการคมนาคม เช่นการบิน 

- เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สิน 

แนวทางแก้ปัญหา 

- สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 

- เน้นความร่วมมือจากรัฐและประชาชน 

ภาพ ลมวนขั้วโลกแบบปกติและแบบเปล่ียนแปลง

การเคล่ือนท่ี 

ท่ีมา https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_2191375 



  

 

- ห้ามน าเข้าสินค้าท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม 

- การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีทันสมัย 

- ร่วมมือกับนานาชาติอย่างใกล้ชิด 

2) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ลักษณะปัญหา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัน

เป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์  ท่ีท าให้องค์ประกอบของบรรยากาศ

เปล่ียนแปลงไป 
พื้นที่ที่เกิด ท่ัวทั้งทวีปยุโรป 

สาเหตุการเกิด 

- กิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง คือ กิจกรรมท่ีท าให้ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงงานอุตสาหกรรม การท าลาย

พื้นท่ีป่าไม้ การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล  เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่า

ท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ท่ีเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global 

warming) 

ผลกระทบ  

- ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด 

- ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด 

- พื้นท่ีหลายแห่งเกิดอุทกภัย 

- เกิดคล่ืนความร้อน 

- น้ าแข็งบนเทือกเขาละลาย 

- การพังทลายของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 

แนวทางแก้ปัญหา 

- สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 

- เน้นความร่วมมือจากรัฐและประชาชน 

- สร้างแบบอย่างท่ีดี 

- ห้ามน าเข้าสินค้าท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม 

- การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีทันสมัย 

ภาพ ปรากฏการณ้เรือนกระจกกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

ท่ีมา วารสารส านักส่ิงแวดล้อม ป้ท่ี12 ฉบับท่ี 3 

กันยายน – ธันวาคม 2552 



  

 

- ร่วมมือกับนานาชาติอย่างใกล้ชิด 

3) พายุ   
ลักษณะปัญหา อากาศท่ีไม่ดี ลมแรง ยังหมายรวมถึงลมท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ

อากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง มันเริ่มต้นมาจากอากาศ 2 บริเวณท่ีอยู่ติดกันซึ่งมีความแตกต่างของ

อุณหภูมิอย่างมาก ซึ่งความแตกต่างนี้จะท าให้อากาศบริเวณหนึ่งซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า ลอยตัวข้ึนสู่

ด้านบนอย่างรวดเร็ว และท าให้อากาศในอีกบริเวณซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าไหลเข้ามาแทนท่ีในแนวราบ 

ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดการหมุนของอากาศจนกลายเป็นพายุ 

พื้นที่ที่เกิด  เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก และอาจได้รับผลกระทบท่ัวท้ังทวีป 

สาเหตุการเกิด 

- อุณหภูมิของน้ าทะเล  

- การระบายความร้อนอย่างรวดเร็วที่ความสูง 

- ความช้ืนสูง 

- หย่อมความกดอากาศต่ า 

ผลกระทบ 

- เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

- ท าให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย 

- ประชาชนเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

- เกิดผลกระทบด้านการคมนาคม 

แนวทางแก้ปัญหา 

-  อพยพไปอยู่ในท่ีก าบังท่ีปลอดภัยเช่นตึกท่ีแข็งแรง 
     - หลบอยู่ในท่ีก าบังจนกว่าลมจะยุติ 
     - ปิดหน้าต่าง และประตูด้วยแผ่นกระดานท่ีแข็งแรง และผูกมัดส่ิงของท่ีอาจจะปลิวไป
กับลม 
     - อพยพออกจากพื้นท่ีท่ีอาจจะเกิดน้ าท่วม 
     - ฟังข่าวสารจากทางส่ือต่าง ๆ และติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรม
อุตุนิยมวิทยา 
     - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง 
     - ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น 



  

 

 
4) คลื่นความร้อน 

ลักษณะปัญหา จากสภาพอากาศเปล่ียนแปลงท าให้มีอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส

ในหลายพื้นท่ีทวีปยุโรป 

พื้นที่ที่เกิด  ยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ 

สาเหตุการเกิด  

- เกิดจากการสะสมของความร้อนในบริเวณเดิมเป็นเวลานานและสถานท่ีนั้นมีสภาพ

อากาศท่ีแห้งแล้ง ลมสงบท าให้อากาศร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เกิดการเคล่ือนท่ีและความร้อนเกิดการ

สะสมตัวหลายวันจนอุณหภูมิสูงมาก 

- อากาศเปล่ียนแปลง 

- กิจกรรมของมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดอากาศเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบ 

- ประชากรเสียชีวิต 

- พืชผลการเกษตรเสียหาย 

- สัตว์เล้ียงล้มตาย 

- เกิดความแห้งแล้ง 

- เกิดไฟป่า 

- โรงงานอุตสาหกรรมหยุดการท างาน 

- ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้ 

แนวทางแก้ปัญหา 

- สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 

- เน้นความร่วมมือจากรัฐและประชาชน 

- สร้างแบบอย่างท่ีดี 

- ห้ามน าเข้าสินค้าท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม 

- การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีทันสมัย 

- ร่วมมือกับนานาชาติอย่างใกล้ชิด 

 



  

 

 

5) หมอกปนควัน 

ลักษณะปัญหา มลพิษทางอากาศ ซึ่งท าให้เกิดท้องฟ้าขมุกขมัว เกิดขึ้นจากค่าฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในอากาศ มีความหนาแน่นเกินค่ามาตรฐานค่อนข้างสูง ฝุ่นละอองดังกล่าว

สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านระบบทางเดินหายใจ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงจะเป็นโรคระบบทางเดิน

หายใจเรื้อรัง จึงมีค าแนะน าว่า หากจ าเป็นต้องออกจากบ้าน ก็ควรใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อกรองอากาศ 

พื้นที่ที่เกิด เมืองขนาดใหญ่ท่ีพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

สาเหตุการเกิด 

- การจราจรท่ีสร้างมลพิษ 

- โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีปล่อยสารพิษและควันออกมา ซึ่งเป็นตัวการท่ีท าให้เกิดหมอก

ควันหนาทึบปกคลุมไปท่ัวเมืองใหญ่ๆ 

- การเผาไหม้ของถ่านหิน ท าให้เกิดก๊าซพิษซึ่งมีส่วนผสมเป็นปรอท ไนโตรเจนออกไซด์ 

และซัลเฟอร์ ในแต่ละปีประชากรชาวจีนอย่างน้อย 400,000 คน เสียชีวิตจากอากาศท่ีมี

ซัลเฟอร์ปนเป้ือนนี ้

ผลกระทบ 

- สุขภาพของประชากรเสียหาย 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ปัญหาระหว่างประเทศ 

- การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

แนวทางแก้ปัญหา 

- สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 

- เน้นความร่วมมือจากรัฐและประชาชน 

- สร้างแบบอย่างท่ีดี 

- ห้ามน าเข้าสินค้าท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม 

- การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีทันสมัย 

- ร่วมมือกับนานาชาติอย่างใกล้ชิด 

ทักษะกระบวนการ 



  

 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 

การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1.ความรู้ 

1.1 ลักษณะสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

ด้านอากาศในทวีปยุโรป 

1.2 พื้นท่ีท่ีเกิดสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมด้านอากาศ 

1.3 แนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในทวีปยุโรป 

-ช้ินงานอินโฟกราฟิก 

เรื่อง สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมด้าน

อากาศในทวีปยุโรป 

-แบบประเมิน

ช้ินงานอินโฟ

กราฟิก  

- แบบประเมินมโน

ทัศน์จากช้ินงาน

อินโฟกราฟิก 

ผู้สอน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 

2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

 

คะแนนจากแบบ

ประเมินการคิด

วิเคราะห์ 

แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์ 
ผู้สอน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.1 ความมีวินัย 

3.2 ความมุ่งมั่นในการท างาน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 
ผู้สอน 

 
  



  

 

การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน 

- ช้ินงานอินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปด้านอากาศ 

เกณฑ์การประเมินผล 

- ชิ้นงานอินโฟกราฟิก 

เกณฑ์การแปลความหมาย  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมาย 

7-9 ดี 
4–6 พอใช้ 
0-3 ปรับปรุง 

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ พอใช้ ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1. เนื้อหา ข้อมูลครบถ้วนทุก
ประเด็น หลากหลาย 
ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ชัดเจน 

มีข้อมูลขาดไปเพียง 1-2 
ประเด็น  

ด าเนินการค้นคว้าหา
ข้อมูลได้เพียง
บางส่วน/มีข้อมูลขาด
เกินกว่า 2 ประเด็น 

2. รูปแบบ รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกมีประเด็นหลัก 
ป ร ะ เ ด็ น ร อ ง แ ล ะ
ประเด็นย่ อย ชัด เจน 
เข้าใจได้ง่าย 

รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกมีประเด็นหลัก แต่
ขาดประเด็นรองและ
ประเด็นย่อย 1-2 
ประเด็น 

รูปแบบช้ินงานอินโฟ
กราฟิกขาดประเด็น
หลัก  ประเด็น รอ ง
และ ป ระ เด็ น ย่ อ ย 
เกินกว่า 2 ประเด็น
ขึ้นไป และเข้าใจได้
ยาก 

3. ความสวยงาม/
สร้างสรรค์ 
 
 
 

ผลงานมีลวดลาย สีสัน 
สวยงาม และมีความ
แปลกใหม ่

ผลงานมีลวดลาย สีสัน
สวยงาม แต่ไม่มีความ
แปลกใหม่หรือ ลวดลาย 
สีสันไม่สวยงามแต่มีความ
แปลกใหม ่

ผล งาน มี ล วดลาย 
สี สั น น้ อ ย  แ ล ะ มี
ความแปลกใหม่น้อย 



  

 

- มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

 

 

เกณฑ์การแปลความหมายระดับมโนทัศน์ในรายวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมายของมโนทัศน์ใน
รายวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

1.00 – 1.49 ต้องปรับปรุง 
1.50 – 2.49 พอใช้ 
2.50 – 3.00 ดี 

 

 

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1. บอกคุณลักษณะของ
เหตุการณ์ 

บอกคุณลักษณะเฉพาะ
และลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

บอกคุณลักษณะเฉพาะ
และลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน 

บอกคุณลักษณะ
เฉพาะและ
ลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ไม่ได้และ
ไม่ถูกต้อง 

2. จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จัดกลุ่มเหตุการณ์ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
ทุกเหตุการณ์  

จัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
บางเหตุการณ์ 

ไม่ สามารถจัดก ลุ่ม
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ไว้ ด้ วยกัน ได้อย่ าง
ถูกต้อง 

3. อธิบายสรุป
ความหมาย 
 
 
 

อธิบายสรุปความหมาย
เห ตุ ก าร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องทุกเหตุการณ์ 

อธิบายสรุปความหมาย
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
บางเหตุการณ์ 

ไม่ สามารถอธิบาย
ส รุ ป ค ว าม ห ม า ย
เห ตุการณ์ ได้อย่ าง
ถูกต้อง 



  

 

 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก 

4 

 

ดี 

3 

 

พอใช ้

2 

ปรับปรุง 

1 

3.1ความมีวินัย ส่งงานตรงตามเวลา ส่งงานไม่ตรงเวลา ช้า

กว่ากับก าหนดมากกว่า 

2-3 วัน 

ส่ ง ง าน ไม่ ต ร ง

เวลา ช้ากว่ากับ

ก าหนดมากกว่า 

4-5 วัน 

ส่งงาน ไม่ตรงเวลา 

ช้ า ก ว่ า ก า ห น ด

มากกว่า 5 วัน 

3.2 มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมายให้

ส า เร็ จ  และมี การ

ปรับปรุงการท างาน

ให้ ดีขึ้น ด้วยตนเอง

หลังจากให้ไปแก้ไข

ภายใน 1-2 วัน  

ต้ังใจและรับผิดชอบใน

ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ท่ี

ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย ให้

ส า เ ร็ จ  แ ล ะ มี ก า ร

ปรับปรุงการท างานให้

ดี ขึ้ น ด้ ว ย ต น เ อ ง

ห ลังจากให้ ไปแก้ ไข

ภายใน 3-4 วัน 

มีการปรับปรุ ง

การท างานให้ ดี

ขึ้ น ด้ วยตน เอ ง

ห ลั งจาก ให้ ไป

แก้ไขภายใน 5-6 

วัน 

มีการปรับปรุงการ

ท างานให้ ดีขึ้น ด้วย

ตนเองหลังจากให้ไป

แก้ไขเกินกว่า 6 วัน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ / ระดับคุณภาพ       

  

1-2 = ปรับปรุง  3-4 = พอใช้ 5-6 = ดี   7-8 = ดีมาก 

* เกณฑ์การผ่าน  ระดับ ดี ขึ้นไปถือว่า ผ่าน  

 



  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุค าถาม 

1.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในทวีปยุโรป จากนั้นให้

ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาว่า 

- สถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศในทวีปยุโรปเป็นอย่างไร 

- ในทวีปยุโรปมีปัญหาด้านสภาพอากาศปัญหาใดบ้าง  

- ปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศท่ีส าคัญ ได้แก่ปัญหาใดบ้าง เช่น พายุฤดูหนาว  

1.2 จากค าตอบ ครูเช่ือมโยงเข้าสู่สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมด้านสภาพอากาศในทวีปยุโรป

ท่ีส าคัญ 

1.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง 

ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมด้านสภาพอากาศในทวีปยุโรป ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ลมวน/ลมกรด                           กลุ่มท่ี 2 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
    กลุ่มท่ี 3  พายุ    กลุ่มท่ี 4 คล่ืนความร้อน 

กลุ่มท่ี 5 หมอกปนควัน 

1.4 เมื่อผู้เรียนได้หัวข้อสถานการณ์ด้านธรณีในทวีปยุโรปแล้ว ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ระบุค าถามท่ีต้องการทราบในแต่ละสถานการณ์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็นค าถามท่ี
ส าคัญ คือ 1) ลักษณะปัญหา 2) พื้นท่ีเกิดและได้รับผลกระทบ 3) สาเหตุการเกิด 4) 
ผลกระทบ 5) แนวทางการแก้ไข 

ขัน้ท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศ 

1.2 ผู้เรียนวางแผนการเก็บข้อมูลและด าเนินการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆตามท่ีวางแผนไว้ 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3 สร้างองค์ความรู้ 

3.1 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสถานการณ์โดยเช่ือมโยง   

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกายภาพได้ (obj 1, obj 2) 

3.2 ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลกระทบของการเกิดสถานการณ์ และ  



  

 

อภิปรายแนวทางแก้ปัญหาหรือการจัดการกับสถานการณ์ภายในกลุ่ม (obj 3, obj 4) 

3.3 ผู้เรียนสรุปและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ 

3.4 ผู้เรียนน าความรู้นั้นมาออกแบบโครงร่างในกระดาษเพื่อจัดท าข้อมูลและน าเสนอใน

ลักษณะของข้อมูลและกราฟิก (obj 5) 

ขั้นที่ 4 การส่ือสาร 

4.1 ผู้เรียนน าความรู้ท่ีออกแบบด้วยอินโฟกราฟิกมาน าเสนอให้ผู้สอนและเพื่อนๆในช้ัน
เรียนฟัง (obj 5) 
4.2 ผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงข้อมูลในช้ินงานให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทนสังคม 

5.1 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสภาพอากาศในทวีป 
ยุโรป 
5.2 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและความส าคัญของ

สถานการณ์ด้านสภาพอากาศในปัจจุบันโดยการช่วยกันเสนอแนวทางการจัดการและ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์ในทวีปยุโรป  

(obj 5) 

สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์ เรื่อง สถานการณ์สภาพอากาศในทวีปยุโรป 
2. ช้ินงาน เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมด้านสภาพอากาศในทวีปยุโรป 

 
  



  

 

ตัวอย่าง ช้ินงาน 

 
 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

ผลการสอน 

1. นักเรียนช้ัน ม.2/10 เข้าใจและสามารถหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับสังคมท่ี

ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้ดี 

2. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านธรณีตามประเด็นท่ี

ตนเองได้รับได้ และข้อมูลครบถ้วน  

3. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ได้และครบใน

หลายประเด็น 

4. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาได้ทุกด้าน 

5. นักเรียนช้ัน ม.2/10 ส่วนใหญ่สามารถน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ และการ

แก้ปัญหาหลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

6. นักเรียนท าช้ินงานอินโฟกราฟิกได้ดีขึ้นและมีรายละเอียดครบถ้วนมากและใช้เวลาน้อยลง 

 

ปัญหา/อุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนานักเรียน  

      - 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียน 

1. ในบางสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนไม่เคยพบและไม่คุ้นเคย ครูต้องมีการแนะน าแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ …......………………………………….....ครูผู้สอน 

  (นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข) 
 
 
 



  

 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 1 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
ค าช้ีแจง 

1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  

- ตอนท่ี 1 เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 1 ข้อ (5 ค าถามย่อย)  10 คะแนน 
- ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ   10 คะแนน  

      3.  ใช้เวลาในการท า 45 นาที 
******************************************************************************************* 
ตอนที่ 1 จากสถานการณ์ข้างล่างต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบค าถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชาวเมืองต้ังกลุ่มอาสาสมัครท าความสะอาดกรุงโรมของอิตาลี 

กรุงโรม เมืองโบราณของอิตาลี ผลิตของเสียมากกว่าท่ีจะรับมือได้ โดยมีขยะราว 4,500 ตันต่อวัน 

ถังขยะชุมชนมีขยะมากจนลน้ ภาพเช่นนี้พบเห็นได้ท่ัวไป และชาวเมืองก็ไม่พอใจ 

"มีขยะอยู่ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะไปท่ีไหน" ชาวเมืองคนหนึ่งกล่าว 

"กองขยะสูงราว 1 เมตร แล้วก็เหม็นมากด้วย" ชาวเมืองอีกคนเล่า 

'รีเทก โรมา' คือกลุ่มอาสาสมัคร ท าความสะอาดกรุงโรม 

บาร์บารา สมาชิกกลุ่ม รีเทก โรมา กล่าวว่า "แทนท่ีจะบ่น เราอยากลงมือท า สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้ แต่การ

เปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มจากตัวเรา" 

สมาชิกกลุ่ม พบกันช่วงเช้าของสุดสัปดาห์ พวกเขาก าจัดขยะ ทาสีทับภาพกราฟฟิตีบนก าแพง และพยายามท า

ให้กรุงโรมสวยงามข้ึน 

"โรม เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลก ฉันหลงรักเมืองนี้อยา่งมาก นั่นคือเหตุผลท่ีเราออกมา ท าสิ่งต่าง ๆ นี้บนท้อง

ถนน แม้ว่ามันจะเหนื่อยมาก เราก าลังบอกผู้คนว่า เมือ่รวมตัวกัน เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เรา

ท าสิ่งท่ีสวยงามและสรา้งสรรค์ ให้กับเมืองนี้ได้" สมาชิกของกลุ่มเล่า 

แต่เมื่อเหล่าอาสาสมัครท าความสะอาด ถนนและสวนแต่ละแห่งเสร็จ ก็จะมีแห่งอื่นท่ีต้องท าต่อไปอีก 
 

จาก  https://www.bbc.com/thai/international-43612668    1 เมษายน 2561 

 

 



  

 

 
1. ให้นักเรียนเติมค าตอบต่อไปนี้ 
1.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
ปัญหา
.................................................................................................................................................. 
 
1.2 พื้นท่ีท่ีมักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.3 สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.4 ผลกระทบท่ีได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด  
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

 

 

 

World Trend - WWF เผยสัตว์ป่าทั่วโลกลดลง 60% ในช่วง 50 ป ี

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เรียกร้องให้ผู้น าประเทศท่ัวโลกร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องสัตว์ป่า 

หลังจากท่ีรายงานล่าสุดเผยว่า จ านวนสัตว์ป่าท่ัวโลกลดลงเฉล่ีย 60 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 50 ปีท่ี

ผ่านมา 

จาก https://voicetv.co.th/watch/ByyT_zwn7  31ตุลาคม 2561  

 

https://voicetv.co.th/watch/ByyT_zwn7


  

 

2. ข้อใดคือจุดประสงค์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าสากลต่อสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์
ความส าคัญ) 
ก. ต้องการให้ผู้น าประเทศเพิ่มจ านวนสัตว์ป่าท่ัวโลก 
ข. ต้องการให้ผู้น าประเทศออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่า 
ค. ต้องการให้ผู้น าประเทศลดจ านวนสัตว์ป่าท่ัวโลก 
ง. ต้องการให้ผู้น าประเทศแก้ปัญหาการลดจ านวนของสัตว์ป่า 

3. ข้อใดไม่ใช่ตัวการส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์ความส าคัญ) 
ก. การท าการเกษตร 
ข. การท าลายป่าไม้ 
ค. การท้ิงขยะมูลฝอยในทะเล 
ง. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 

4. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลตามข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ข. เกิดปัญหามลพิษ 
ค. เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัย 
ง. เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 

5. นักเรียนจะมีวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ตามวิธีในข้อใด (วิเคราะห์หลักการ) 
ก. ออกกฎหมายท่ีเข้มงวด 
ข. ปลูกป่าทดแทน 
ค. ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
ง. ป้องกันไฟป่า 

6. จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตามข้อใด 
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดภาวะโลกร้อน 
ข. เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญเติบโตลดลง 
ค. เกิดปัญหาทางสังคม 
ง. เกิดปัญหาความมั่นคงในประเทศ 

 
 
 
 



  

 

จากภาพที่ก าหนดให้ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

 

จาก https://www.posttoday.com/world/558957 27 ก.ค. 2561 
7. จากภาพท่ีก าหนดให้ คือสถานการณ์ในข้อใด และเกิดขึ้นที่ใด (วิเคราะห์หลักการ) 

ก. ไฟป่าในประเทศกรีซ 
ข. พายุในประเทศอังกฤษ 
ค. น้ าป่าไหลหลากในประเทศฝรั่งเศส 
ง. แผ่นดินถล่มในประเทศสวีเดน 

8. สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าวคือข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. การท าการเกษตร 
ข. การท าลายป่าไม้ 
ค. การสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีผิดกฎหมาย 
ง. เกิดตามธรรมชาติ 

9. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดมลพิษทางน้ า 
ข. ประชาชนเสียชีวิต 
ค. เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัย 
ง. เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 

10. นักเรียนจะมีวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ตามวิธีในข้อใด (วิเคราะห์หลักการ) 
ก. ออกกฎหมายท่ีเข้มงวด 
ข. ปลูกป่าทดแทน 
ค. ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
ง. ป้องกันมลพิษ 



  

 

11. ปัจจัยทางกายภาพข้อใดท่ีส่งผลให้สถานการณ์ดังกล่าวรุนแรงขึ้นน้อยท่ีสุด (วิเคราะห์
ความส าคัญ) 
ก. เกิดภาวะโลกร้อน 
ข. การขาดแคลนน้ า 
ค. สภาพอากาศท่ีร้อนจัด 
ง. ลมกรรโชกแรง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 2 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
ค าช้ีแจง 

1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  

- ตอนท่ี 1 เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 1 ข้อ (5 ค าถามย่อย)  10 คะแนน 
- ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ   10 คะแนน  

      3.  ใช้เวลาในการท า 45 นาที 
****************************************************************************************** 
ตอนที่ 1 จากสถานการณ์ข้างล่างต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบค าถาม  

 
 
 
 
 
 

 อ 
 
 
 

 
1. ให้นักเรียนเติมค าตอบต่อไปนี้ 
1.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
ปัญหา
.................................................................................................................................................. 
1.2 พื้นท่ีท่ีมักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า วันท่ี 24 ม.ค. ตามเวลาในประเทศฝรั่งเศส เทศบาลกรุงปารีส

ต้องส่ังปิดสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง รวมถึง หอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ศิลปะออร์แซร์ หลังมีฝนตกอย่าง

ต่อเนื่อง จนท าให้ ระดับน้ าในแม่น้ าแซนเพิ่มสูงขึ้น เป็น 5.25 เมตร กระทบการเดินทาง ขณะท่ี 

พยากรณ์อากาศระบุว่า ปริมาณน้ าอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 6 เมตร ในวันเสาร์ท่ีจะนี้ (27 ม.ค.61) 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฉุกเฉิน อพยพประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น้ า โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในเรือ รวมถึง

ขนย้ายศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ข้ึนท่ีสูง โดยท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะออร์แซร์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งมี

ท้ังงานศิลปะทางศาสนา ภาพวาด และรูปแกะสลักหินอ่อนล้ าค่า 

ท่ีมา: WorkpointNews  วันท่ี 25 มกราคม 2018 

 

 

 

 



  

 

1.3 สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.4 ผลกระทบท่ีได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด 
จากภาพที่ก าหนดให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จาก https://www.bbc.com/thai/international-44266276  26 พฤษภาคม 2561 
2. จากภาพท่ีก าหนดให้ คือปัญหาส่ิงแวดล้อมในข้อใด (วิเคราะห์หลักการ) 

ก. การจับสัตว์น้ าท่ีมากเกิน 
ข. การเปล่ียนแปลงของกระแสน้ า 
ค. การลดจ านวนลงของสัตว์น้ า 
ง. มลพิษทางน้ า 



  

 

 
3. ข้อใดคือตัวการส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์ความส าคัญ) 

ก. อุตสาหกรรมการประมง 
ข. การท าการประมงเกินขนาด 
ค. การท าการประมงอย่างผิดกฎหมาย 
ง. การท้ิงขยะบริเวณริมชายหาดและทะเล 

4. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดมลพิษทางน้ า 
ข. สัตว์น้ าเสียชีวิต 
ค. เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัย 
ง. เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม 

5. นักเรียนจะมีวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ตามวิธีในข้อใด (วิเคราะห์หลักการ) 
ก. ช่วยกันเก็บขยะ 
ข. ออกกฎหมาย เช่น ภาษีขยะ 
ค. ผลิตนวัตกรรมในการประมง 
ง. ลดจ านวนนักท่องเท่ียว 

6. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของภาพดังกล่าว (วิเคราะห์ความส าคัญ) 
ก. แสดงถึงผลกระทบของการจับสัตว์น้ าท่ีผิดวิธี 
ข. แสดงถึงผลกระทบของมลพิษทางน้ า 
ค. แสดงถึงการช่วยเหลือสัตว์น้ า 
ง. แสดงถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเท่ียว 

อ่านสถานการณ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อที่ 7-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเห็นว่าการเก็บเกี่ยววัตถุดิบทั่วยุโรปเหนือมีผลผลิตต่ ามาก สถานการณ์เวลาน้ีเสมือนหายนะ

ส าหรับภาคการเกษตรในยุโรปเหนือ ยอดการผลิตที่ได้ต่ าที่สุดในรอบ 6 ปีเลยทีเดียว ย่ิงในสวีเดน และฝร่ังเศส 

นักวิเคราะห์อ้างว่ามียอดการผลิตต่ ากว่าปีที่แล้ว 2.6 ล้านตัน ขณะที่สวีเดนตกลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ การพยากรณ์

ในสหราชอาณาจักร ราคาต่ าท่ีสุดในรอบ 5 ปี 

ที่มา McDougal T. 2018. German egg producers: prices must rise because of drought. [Internet]. 

[Cited 2018 Aug 6]. Available from: https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2018/8/German-

egg-producers-prices-must-rise-because-of-drought-318026E/ 



  

 

   
7. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในข้อใด 

(วิเคราะห์หลักการ) 
ก. ไฟป่าในยุโรปเหนือ 
ข. ธารน้ าแข็งละลายในยุโรปเหนือ 
ค. ภัยแล้งในยุโรปเหนือ 
ง. มลพิษในยุโรปเหนือ 

8. ข้อใดไม่ใช่ตัวการส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์ความส าคัญ) 
ก. การท าการเกษตรท่ีผิดวิธี 
ข. ฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
ค. อุทกภัย 
ง. พื้นท่ีท าการเกษตรถูกท าลาย 

9. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลตามข้อต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
ข. ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
ค. สินค้าราคาสูงขึ้น 
ง. ประชาชนว่างงานมากขึ้น 

10. ข้อใดไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมของสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. ออกกฎหมายท่ีเข้มงวด 
ข. ใช้พลังงานหมุนเวียน 
ค. ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
ง. ใช้พลังงานฟอสซิล 

11. จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตามข้อใด 
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญเติบโตลดลงเพราะขาดทุน 
ข. เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญเติบโตจากการส่งออกสินค้าไปยุโรป 
ค. สินค้าเกษตรราคาสูงขึ้นเพราะต้องน าเข้าจากยุโรป 
ง. อุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยพัฒนาขึ้น 

 
 

 



  

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 3 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
ค าช้ีแจง 

1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  

- ตอนท่ี 1 เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 1 ข้อ (5 ค าถามย่อย)  10 คะแนน 
- ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ   10 คะแนน  

      3.  ใช้เวลาในการท า 45 นาที 
******************************************************************************************* 
ตอนที่ 1 จากสถานการณ์ข้างล่างต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบค าถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเลขจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งส ารวจผ่านแบบสอบถามในกลุ่มประเทศเอเชีย ระบุว่า 

เกษตรกรกว่า 25 ล้านราย ในประเทศก าลังพัฒนาป่วยจากรับสารพิษ     ข้อเท็จจริงหนึ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่าง

มาก ส่งผ่านงานวิจัยเผยแพร่เมื่อปี 2016 ซึ่งท าการศึกษาฟาร์ม 1,000 แห่งท่ีประเทศฝรั่งเศสว่า เกษตรกรท่ี

ต้องการ ลด การใช้ยาฆ่าแมลงสามารถท าได้จริงหรือไม่ ก าไรลดลงหรือเปล่า และพวกเขาใช้วิธีใดจึงท าได้นั้น  

งานวิจัยดังกล่าว ต้องการตรวจสอบความเช่ือท่ีว่าพื้นท่ีทางการเกษตรใดท่ีใช้ยาฆ่าแมลงไปในจ านวนมากไปแล้ว 

พื้นท่ีนั้นย่อมเป็นพืน้ท่ีเส่ือมโทรมและยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ฉะนั้นจึงมีแต่ต้องใช้สารเคมีท่ีมากขึ้นๆ เท่านั้นจึง

จะคงผลผลิตท่ีเท่าเดิมหรือให้มากขึ้นได้   ผลวิจัยระบุว่า 94% ของฟาร์มท่ีต้องการลดสัดส่วนยาฆ่าแมลง 

ผลผลิตไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด และมีฟาร์มกว่า 2 ใน 5 แห่งท่ีผลิตได้มากขึ้นด้วยซ้ า 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกลุ่มนี้ยืนยันว่า เกษตรกรไมไ่ด้เพียงลดจ านวนยาฆ่าแมลงลงเฉยๆ โดยท่ีไม่มี “ตัว

ช่วย” อื่นๆ หากแต่เกษตรกรต่างเลือกใช้ส่ิงทดแทนสารเคมีท่ีแตกต่างกันไป เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การ

ก าจัดวัชพืชโดยวิธีกล และรวมถึงเทคโนโลยีก าจัดวัชพืชและแมลงอื่นๆ เพื่อให้ยังคงก าลังผลิตในจ านวนมากใน

ฐานะการท าธุรกิจได้ 

ท่ีมาของงานวิจัยนี้ในฝรั่งเศส สืบเนื่องมาจากกฎหมายใหม่ของฝรั่งเศส ท่ีต้องการลดการใช้สารเคมีใน

ประเทศให้ได้ 50% ซึ่งแผนแรกวางไว้ว่าจะต้องส าเร็จในปี 2018 หากเล่ือนไปบังคับใช้จริงในปี 2025 

เนื่องมาจากยังไม่มีการท าจริงในภาคปฏิบัติ 

ท่ีมา: ทีมข่าวส่ิงแวดล้อม  26 กันยายน 2560 



  

 

1. ให้นักเรียนเติมค าตอบต่อไปนี้ 
1.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
ปัญหา
.................................................................................................................................................. 
1.2 พื้นท่ีท่ีมักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.3 สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.4 ผลกระทบท่ีได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด 

         ดูภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 2-6 

 
 
 
 
 

 
 
 
          จาก https://www.voathai.com/a/sicilians-flee-their-homes-after-strong-   
               earthquake/4717402.html  

https://www.voathai.com/a/sicilians-flee-their-homes-after-strong-


  

 

 

2. จากภาพท่ีก าหนดให้ คือปัญหาส่ิงแวดล้อมใดและเกิดท่ีใด (วิเคราะห์หลักการ) 
ก. แผ่นดินถล่มท่ีประเทศฝรั่งเศส 
ข. การกัดเซาะชายฝ่ังประเทศกรีซ 
ค. ดินทรุดท่ีประเทศอังกฤษ 
ง. แผ่นดินไหวท่ีประเทศอิตาลี 

3. สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าวคือข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. ภูเขาไฟระเบิด 
ข. การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 
ค. การทดลองปรมาณู 
ง. การสร้างเข่ือน 

4. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. อาคารบ้านเรือนเสียหาย 
ข. ประชาชนเสียชีวิต 
ค. เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
ง. เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 

5. นักเรียนจะมีวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ตามวิธีเหล่านี้ ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์
หลักการ) 
ก. ท าแผนป้องกันอันตราย 
ข. ออกมาตรการทางกฎหมาย 
ค. มีการเตือนภัยในบางจุด 
ง. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

6. ปัจจัยท่ีส าคัญในข้อใดท่ีมีผลต่อการเกิดสถานการณ์นั้นในบริเวณดังกล่าว (วิเคราะห์
ความส าคัญ) 
ก. ภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง 
ข.  ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 
ค. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง.  บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก 

 

 



  

 

จากภาพท่ีก าหนดให้ให้นักเรียนตอบค าถามข้อ 7-11  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

โดย PPTV Online  26 มี.ค. 2561 
7. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในข้อใด 

(วิเคราะห์หลักการ) 
ก. การกัดเซาะธารน้ าแข็ง 
ข. พายุทราย 
ค. พายุฤดูหนาว 
ง. พายุหิมะถล่ม 

8. ข้อใดคือตัวการส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์ความส าคัญ) 
ก. ฝุ่นและทรายจากทะเลทรายสะฮารา 
ข. สภาพอากาศแปรปรวน 
ค. ฤดูหนาวที่ยาวนาน 
ง. พายุหมุน 

9. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลตามข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
ข. เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
ค. เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน 
ง. เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรรม 

10. ข้อใดคือการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมของสถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. ติดตามข่าวสภาวะอากาศ 
ข. ออกกฎหมายท่ีเข้มงวด 



  

 

ค. ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
ง. อพยพออกจากพื้นท่ี 

11. ปัจจัยใดท่ีมีความส าคัญกับการเกิดปัญหาในภาพน้อยท่ีสุด (วิเคราะห์ความส าคัญ) 
ก. ลมพายุ 
ข. สภาพภูมิอากาศ 
ค. สภาพภูมิประเทศ 
ง. กระแสน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 4 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ค าช้ีแจง 
1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  

- ตอนท่ี 1 เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 1 ข้อ (5 ค าถามย่อย)  10 คะแนน 
- ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ   10 คะแนน  

      3.  ใช้เวลาในการท า 45 นาที 
******************************************************************************************* 
ตอนที่ 1 จากสถานการณ์ข้างล่างต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้นักเรียนเติมค าตอบต่อไปนี้ 

อังกฤษเตรียมประกาศห้ามผลิตรถยนต์และรถตู้ที่ใช้น้ ามันดีเซลและเบนซินในประเทศต้ังแต่ปี 2040 เป็น
ต้นไป เพื่อแก้ปัญหา 

รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ จะต้ังกองทุนมูลค่า 255 ล้านปอนด์ หรือราว 11,100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหามลพิษที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะท่ีใชน้้ ามนัดีเซล โดยกองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
งบประมาณ 3,000 ล้านปอนด์ หรือราว 131,000 ล้านบาทในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ   รัฐบาลจะเปิดเผยถึงกล
ยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศต่อไป โดยจะสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ก่อนท่ีจะถึงเส้นตายตามท่ีศาลสูง
ก าหนด 

ไมเคิล โกฟ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลจะให้งบประมาณ 200 ล้านปอนด์ หรือราว 8,700 
ล้านบาท แก่หน่วยงานทางการท้องถ่ิน เพื่อร่างแผนการต่าง ๆ ในการจัดการกับถนนท่ีมีระดับมลพิษสูง 

นอกจากนี้ยังมีความพยายามท่ีจะท าให้มาตรการท่ีออกมาไม่ถูกมองว่าเป็นการ "ลงโทษ" ผู้ใช้รถยนต์น้ ามนั
ดีเซล ซึ่งพวกเขา มาตรการในประเทศอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนรถโดยสาร และการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นท่ีใช้
พลังงานสะอาดข้ึน 

ด้านสมาคมผู้ค้าและผู้ผลิตรถยนต์ ระบุว่า เป็นเร่ืองท่ีส าคัญในการเลี่ยงการห้ามใช้รถท่ีใช้น้ ามนัดีเซลท้ังหมด 
เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม   ไมค์ เฮาส์ ประธานสมาคม กล่าวว่า "ขณะนี้ปริมาณความต้องการรถท่ี
ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกก าลังเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ า 

การประกาศของรัฐบาลเกิดข้ึน ท่ามกลางสัญญาณของการเร่งให้หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ท่ีใช้น้ ามนั
ดีเซลและเบนซินท้ังในอังกฤษและต่างประเทศ 

โฆษกของรัฐบาลระบุ "รัฐบาลนี้มีความแน่วแน่ในการด าเนินการอย่างจริงจังโดยใช้เวลาใหน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได้" เขากล่าว 

เดวิด ไบลีย์ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์ ระบุว่า การเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าน่าจะเกิดข้ึนในช่วงกลาง
ทศวรรษ 2020 ซึ่งเขาท านายว่า ในช่วงนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจะแข่งขันกับรถยนต์ท่ีใช้น้ ามนัดีเซลหรือเบนซนิได้ในหลาย
ปัจจัยอย่างเชน่ต้นทุนการผลิต 

 26 กรกฎาคม 2560 

ท่ีมา : https://www.bbc.com/thai/international-40729432 

https://www.bbc.com/thai/international-40729432


  

 

1.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
ปัญหา
.................................................................................................................................................. 
1.2 พื้นท่ีท่ีมักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.3 สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.4 ผลกระทบท่ีได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด 
ดูภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 2-6 
 
 

 
 
 
 

 
 
     จาก https://www.bbc.com/thai/international-47429677 3 มีนาคม 2019 

2. จากภาพท่ีก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในข้อใด (วิเคราะห์
หลักการ) 

https://www.bbc.com/thai/international-47429677%203%20มีนาคม%202019


  

 

ก. คล่ืนความร้อน 
ข. กระแสลมวนลมกรด 
ค. การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ง. หมอกปนควัน 

3. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสถานการณ์ในข้อ 2 (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. การใช้พลังงานทดแทน 
ข. เกษตรกรรม 
ค. การท าลายป่าไม้ 
ง. โรงงานอุตสาหกรรม 

4. ประชาชนในภาพท ากิจกรรมดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์เป็นส าคัญใด (วิเคราะห์
ความส าคัญ) 
ก. ประท้วงมาตรการการแก้ไขปัญหา 
ข. ประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ค. เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
ง. แสดงถึงความวิตกกังวลในปัญหา 

5. จากสถานการณ์ในข้อ 2 จะเกิดผลกระทบตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์
ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ข. เกิดปัญหาต่อสันติภาพ 
ค. เกิดผลกระทบต่อสังคม 
ง. เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 

6. นักเรียนจะมีวิธีให้ความร่วมมือกับข้อเรียกร้องในสถานการณ์ตามภาพได้ตามข้อใดจึง
เหมาะสมท่ีสุด (วิเคราะห์หลักการ) 
ก. ร่วมมือกับนานาชาติ 
ข. ไม่ใช้สินค้าท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม 
ค. การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมาย 
ง. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 

 
 

 



  

 

อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อท่ี 7-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ปัจจัยในข้อใดท่ีก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว (วิเคราะห์
ความส าคัญ) 
ก. สภาพอากาศแปรปรวน 
ข. โรงงานอุตสาหกรรม 
ค. การคมนาคมขนส่ง 
ง. การประมง 

8. วัตถุประสงค์ส าคัญของสถานการณ์ข่าวที่ก าหนดให้คือข้อใด (วิเคราะห์ความส าคัญ) 
ก. แจ้งข่าวให้ประชาชนทราบ 
ข. ออกมาตรการทางกฎหมายในการแก้ปัญหา 
ค. ให้ยุติการบริโภคหอยแมลงภู่ 
ง. ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 

เชื้อโนโรไวรัสระบาดในหอยแมลงภู่ที่สเปน 

                หน่วยงานเพื่อผู้บริโภค ความปลอดภัยอาหาร และโภชนาการแห่งสเปน (The Spanish Agency 

for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition, AECOSAN) ได้รายงานการระบาดของเชื้อโนโรไวรัส 

(Norovirus) ในหอยแมลงภู่แช่แข็งจากแคว้นกาลิเซีย (Galicia) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วจ านวน 39 คน โดยตรวจพบ

เชื้อโนโรไวรัสสายพันธุ์ GI และ GII ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และยังพบเชื้อนี้ในอจุจาระของผู้ติดเชื้ออีกด้วย 

               โดยท่ีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ส่งออกไปจ าหน่ายยังแคว้นต่างๆของสเปน ได้แก่ แคว้นอันดาลูซิอา 

(Andalusia) หมู่เกาะแบลีแอริก (Balearic Islands) แคว้นกาตาลุญญา (Catalonia) แคว้นกัสติยา-ลา มันชา 

(Castilla-La Mancha) แคว้นกัสติยาและเลออน (Castilla y León) แคว้นบาส์ก (Basque Country) แคว้น

แอซเตรมาดูรา (Extremadura) แคว้นกาลิเซีย (Galicia) มาดริด (Madrid) แคว้นภูมิภาคมูร์เซีย (Murcia) 

แคว้นวาเลนเซีย (Valencia) รวมถึงออกไปยังประเทศอิตาลีและโปรตุเกส จึงมีค าแนะน าให้ระงับ 

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตร 23 เมษายน 2561     
http://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6229  



  

 

9. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบตามข้อใดน้อยท่ีสุด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการหอยนางรมแช่แข็ง 
ข. เกิดผลกระทบต่อการประมง 
ค. เกิดผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเล 
ง. เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล 

10. นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวได้ตามวิธีเหล่านี้ ยกเว้นข้อใด (วิเคราะห์
หลักการ) 
ก. ยกเลิกการน าเข้าหอยนางรมของสเปน 
ข. หาสาเหตุของการระบาดไวรัสดังกล่าว 
ค. ป้องกันการบริโภคหอยนางรม 
ง. รณรงค์ให้บริโภคหอยนางรมน้อยลง 

11. จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆตามข้อใด 
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
ก. ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการน าเข้า 
ข. ขาดแคลนหอยแมลงภู่ 
ค. หอยนางรมราคาถูกลง 
ง. ประชาชนบริโภคหอยแมลงภู่ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

แบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
ช่ือกลุ่ม ......................................................................................................... ช้ัน............................ 

รายช่ือสมาชิก ................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................................. 

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

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

ท่ี รายการประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 
1 2 3  

1 บอกคุณลักษณะของสถานการณ์
ท้ังหมดได้   

    

2 จัดกลุ่มข้อมูลท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ไว้ด้วยกัน 

    

3 อธิบายสรุปความหมายสถานการณ์ได้     
 รวม     

 
 

ผู้ประเมิน.............................................................. 
วันท่ี .................................................................... 

 
 
 
 
 



  

 

เกณฑ์การให้คะแนนมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
   

เกณฑ์การแปลความหมายระดับมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมายของมโนทัศน์ทาง

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
1.00 – 1.49 ต้องปรับปรุง 
1.50 – 2.49 พอใช้ 
2.50 – 3.00 ดี 

 
 

 
 
 

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1. บอกคุณลักษณะของ
เหตุการณ์ 

บอกคุณลักษณะเฉพาะ
และลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

บอกคุณลักษณะเฉพาะ
และลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน 

บอกคุณลักษณะ
เฉพาะและ
ลักษณะร่วมของ
เหตุการณ์ไม่ได้และ
ไม่ถูกต้อง 

2. จัดกลุ่มส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จัดกลุ่มเหตุการณ์ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
ทุกเหตุการณ์  

จัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
บางเหตุการณ์ 

ไม่ สามารถจัดก ลุ่ม
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ไว้ ด้ วยกัน ได้อย่ าง
ถูกต้อง 

3. อธิบายสรุป
ความหมาย 
 
 
 

อธิบายสรุปความหมาย
เห ตุ ก าร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องทุกเหตุการณ์ 

อธิบายสรุปความหมาย
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
บางเหตุการณ์ 

ไม่ สามารถอธิบาย
ส รุ ป ค ว าม ห ม า ย
เห ตุการณ์ ได้อย่ าง
ถูกต้อง 



  

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ร่วมกับอินโฟกราฟิก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

******************************************************** 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นน้ีมีทั้งหมด 10 ข้อ ให้นักเรียนท าทุกข้อ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นน้ีเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับ

ความเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน  ร่วมกับอินโฟกราฟิก  3 
ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

3. ให้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องแสดงความคิดเห็นโดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้
ดังน้ี 

      ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด 
    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยน้อย 
    ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ข้อท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

1 กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 5 

ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     

2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู ้5 

ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟกิ ส่งเสริมให้นักเรียนได้

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

     

3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู ้5 

ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟกิ ส่งเสริมให้นักเรียนได้

พัฒนามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ 

     



  

 

ข้อท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู ้5 

ขั้นตอน ร่วมกับอินโฟกราฟกิ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้      

5 นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ        

6 นักเรียนมีความสุขจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้      

8 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ร่วมกับอินโฟกราฟิกส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุ

วัตถุประสงค์ แยกองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้ 

     

9 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการ

สังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม และการจ าแนก

ประเภท 

     

10 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปท่ีส่งผล

กระทบต่อประเทศไทย และน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

     

 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ตารางท่ี 23  ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง รอบรู้สถานการณ์สิ่งมีชีวิต  

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ข้ันตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1 

2. แนวคิดส าคัญและข้อสรุปทั่วไป 
2.1 แนวคิดส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และเน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3.00 1 

2.3 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1 

3. เน้ือหาหรอืสาระการเรียนรู ้
3.1 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

3.2 การจัดเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1 

3.3 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

3.4 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย ปัจจุบัน มีความ
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

 



  

 

ตารางท่ี 23  ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอนชัดเจน
และสัมพันธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

5.3 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.4 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.2 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.3 การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1 

6.4 เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

6.5 การวัดและการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี  23 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เรื่อง พินิจปัญหาอทุกภาค 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ข้ันตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1 

2. แนวคิดส าคัญและข้อสรุปทั่วไป 
2.1 แนวคิดส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3.00 1 

2.3 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1 

3. เน้ือหาหรอืสาระการเรียนรู ้
3.1 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

3.2 การจัดเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1 

3.3 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

3.4 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย ปัจจุบัน มีความ
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

 



  

 

ตารางท่ี  23 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอนชัดเจน
และสัมพันธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

5.3 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.4 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.2 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.3 การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1 

6.4 เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

6.5 การวัดและการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 23  ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เรื่อง ธรณีภาคกับการผันแปร 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ข้ันตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1 

2. แนวคิดส าคัญและข้อสรุปทั่วไป 
2.1 แนวคิดส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และเน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3.00 1 

2.3 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1 

3. เน้ือหาหรอืสาระการเรียนรู ้
3.1 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

3.2 การจัดเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1 

3.3 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

3.4 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย ปัจจุบัน มีความ
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

 



  

 

ตารางท่ี 23  ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอนชัดเจน
และสัมพันธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

5.3 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.4 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.2 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.3 การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1 

6.4 เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

6.5 การวัดและการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 23  ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 เรื่อง รอบรู้วิถีอากาศภาค 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ข้ันตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1 

2. แนวคิดส าคัญและข้อสรุปทั่วไป 
2.1 แนวคิดส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และเน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3.00 1 

2.3 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1 

3. เน้ือหาหรอืสาระการเรียนรู ้
3.1 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

3.2 การจัดเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1 

3.3 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

3.4 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย ปัจจุบัน มีความ
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

 



  

 

ตารางท่ี 23 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอนชัดเจน
และสัมพันธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

5.3 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

5.4 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.2 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับจุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.3 การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1 

6.4 เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1 

6.5 การวัดและการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 

 

 

 

 



  

 

 

ตารางท่ี  24 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 1 

ข้อ การคิดวิเคราะห์ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 อ่านสถานการณ์ต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
ชาวเมืองต้ังกลุ่มอาสาสมัครท าความสะอาดกรุงโรม
ของอิตาลี กรุงโรม เมืองโบราณของอิตาลี ผลิตของ
เสียมากกว่าท่ีจะรับมือได้ โดยมีขยะราว 4,500 ตัน
ต่อวัน ถังขยะชุมชนมีขยะมากจนล้น ภาพเช่นน้ีพบ
เห็นได้ทั่วไป และชาวเมืองก็ไม่พอใจ 
"มีขยะอยู่ทุกท่ี ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน" ชาวเมืองคน
หน่ึงกล่าว 
"กองขยะสูงราว 1 เมตร แล้วก็เหม็นมากด้วย" 
ชาวเมืองอีกคนเล่า 
'รีเทก โรมา' คือกลุ่มอาสาสมัคร ท าความสะอาดกรุง
โรม 
บาร์บารา สมาชิกกลุ่ม รีเทก โรมา กล่าวว่า "แทนที่
จะบ่น เราอยากลงมือท าสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้ 
แต่การเปลี่ยนแปลง ต้องเร่ิมจากตัวเรา" 
สมาชิกกลุ่ม พบกันช่วงเช้าของสุดสัปดาห์ พวกเขา
ก าจัดขยะ ทาสีทับภาพกราฟฟิตีบนก าแพง และ
พยายามท าให้กรุงโรมสวยงามข้ึน 
"โรม เป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลก ฉันหลงรักเมืองน้ี
อย่างมาก น่ันคือเหตุผลที่เราออกมา ท าสิ่งต่าง ๆ น้ี
บนท้องถนน แม้ว่ามันจะเหน่ือยมาก เราก าลังบอก
ผู้คนว่า เมื่อรวมตัวกัน เราสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้ เราท าสิ่งที่สวยงามและสร้างสรรค์ 
ให้กับเมืองน้ีได้" สมาชิกของกลุ่มเล่า  

     

 



  

 

 

ตารางท่ี  24  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 1 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 1.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.2 พ้ืนที่ที่มักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.4 ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ให้นักเรียนตอบค าถาม
ต่อไปน้ี 

World Trend - WWF เผยสัตว์ป่าทัว่โลกลดลง 
60% ในช่วง 50 ปี 

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เรียกร้องให้ผู้น า
ประเทศทั่วโลกร่วมกันต่อสู้เพ่ือปกป้องสัตว์ป่า หลังจาก
ที่รายงานล่าสุดเผยว่า จ านวนสัตว์ป่าทั่วโลกลดลงเฉลี่ย 
60 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 
จาก https://voicetv.co.th/watch/ByyT_zwn7   
31ตุลาคม 2561  
 

     

 

 

https://voicetv.co.th/watch/ByyT_zwn7


  

 

ตารางท่ี 24   ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 1 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

2 ข้อใดคือจุดประสงค์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

3 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1 

4 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลตามข้อใด +1 +1 +1 3.00 1 

5 ข้อใดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมของสถานการณ์
ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

6 จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยตามข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 จากภาพที่ก าหนดให้ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
 
 
 

 

     

7 จากภาพที่ก าหนดให้ คือสถานการณ์ในข้อใด และ
เกิดข้ึนที่ใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 24   ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 1 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

8 สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าวคือข้อใด +1 +1 +1 3.00 1 

9 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลตามข้อต่อไปน้ี ยกเว้น
ข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

10 ข้อใดคือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมของสถานการณ์
ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

11 ปัจจัยทางกายภาพข้อใดที่ส่งผลให้สถานการณ์ดังกล่าว
รุนแรงข้ึนน้อยที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 ค่าเฉล่ียรวม 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี  25  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 2 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า วันที่ 24 
ม.ค. ตามเวลาในประเทศฝร่ังเศส เทศบาลกรุงปารีส
ต้องสั่งปิดสถานที่ส าคัญหลายแห่ง รวมถึง หอไอเฟล
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะออร์แซร์ หลังมีฝนตกอย่าง
ต่อเน่ือง จนท าให้ ระดับน้ าในแม่น้ าแซนเพ่ิมสูงข้ึน เป็น 
5.25 เมตร กระทบการเดินทาง ขณะที่ พยากรณ์
อากาศระบุว่า ปริมาณน้ าอาจเพ่ิมสูงข้ึนถึง 6 เมตร ใน
วันเสาร์ที่จะน้ี (27 ม.ค.61) 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฉุกเฉิน อพยพประชาชน
ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ า โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเรือ รวมถึงขน
ย้ายศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ข้ึนที่สูง โดยที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะออร์แซร์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งมีทั้ง
งานศิลปะทางศาสนา ภาพวาด และรูปแกะสลักหิน
อ่อนล้ าค่า 

ที่มา: WorkpointNews  วันที่ 25 มกราคม 2018 

     

 1.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.2 พ้ืนที่ที่มักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.4 ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 



  

 

ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 2 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 จากภาพที่ก าหนดให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จาก https://www.bbc.com/thai/international-

44266276  26 พฤษภาคม 2561 
 

     

2 จากภาพที่ก าหนดให้ คือปัญหาสิ่งแวดล้อมในข้อใด  0 +1 +1 2.00 .67 

3 สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าวคือข้อใด +1 +1 +1 3.00 1 

4 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลตามข้อต่อไปน้ี ยกเว้น
ข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

5 ข้อใดคือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมของสถานการณ์
ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 2 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

6 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของภาพดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1 

 อ่านสถานการณ์ต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 7-11 
 นักวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเห็นว่าการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ
ทั่วยุโรปเหนือมีผลผลิตต่ ามาก สถานการณ์เวลาน้ี
เสมือนหายนะส าหรับภาคการเกษตรในยุโรปเหนือ 
ยอดการผลิตที่ได้ต่ าท่ีสุดในรอบ 6 ปีเลยทีเดียว ย่ิงใน
สวีเดน และฝร่ังเศส นักวิเคราะห์อ้างว่ามียอดการผลิต
ต่ ากว่าปีที่แล้ว 2.6 ล้านตัน ขณะที่สวีเดนตกลงกว่า 40 
เปอร์เซ็นต์ การพยากรณ์ในสหราชอาณาจักร ราคาต่ า
ที่สุดในรอบ 5 ปี    
 

     

7 จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในข้อใด  

0 +1 +1 2.00 .067 

8 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1 

9 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลตามข้อต่อไปน้ียกเว้น
ข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

10 ข้อใดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมของสถานการณ์
ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

11 จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยตามข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 ค่าเฉล่ีย 0.956 

 

 



  

 

ตารางท่ี 26 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 3 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 ตัวเลขจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่ง
ส ารวจผ่านแบบสอบถามในกลุ่มประเทศเอเชีย ระบุว่า 
เกษตรกรกว่า 25 ล้านราย ในประเทศก าลังพัฒนาป่วย
จากรับสารพิษ     ข้อเท็จจริงหน่ึงที่น่าสนใจเป็นอย่าง
มาก ส่งผ่านงานวิจัยเผยแพร่เมื่อปี 2016 ซึ่ง
ท าการศึกษาฟาร์ม 1,000 แห่งที่ประเทศฝร่ังเศสว่า 
เกษตรกรที่ต้องการ ลด การใช้ยาฆ่าแมลงสามารถท า
ได้จริง  ไม่ ก าไรลดลงหรือเปล่า และพวกเขาใช้วิธีใดจึง
ท าได้น้ัน  งานวิจัยดังกล่าว ต้องการตรวจสอบความ
เช่ือที่ว่าพ้ืนที่ทางการเกษตรใดที่ใช้ยาฆ่าแมลงไปใน
จ านวนมากไปแล้ว พ้ืนที่น้ันย่อมเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรม
และยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง ฉะน้ันจึงมีแต่ต้องใช้สารเคมี
ที่มากข้ึนๆ เท่าน้ันจึงจะคงผลผลิตที่เท่าเดิมหรือให้มาก
ข้ึนได้   ผลวิจัยระบุว่า 94% ของฟาร์มที่ต้องการลด
สัดส่วนยาฆ่าแมลง ผลผลิตไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด และมี
ฟาร์มกว่า 2 ใน 5 แห่งที่ผลิตได้มากข้ึนด้วยซ้ า 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกลุ่มน้ียืนยันว่า 
เกษตรกรไม่ได้เพียงลดจ านวนยาฆ่าแมลงลงเฉยๆ โดย
ที่ไม่มี “ตัวช่วย” อื่นๆ หากแต่เกษตรกรต่างเลือกใช้สิ่ง
ทดแทนสารเคมีที่แตกต่างกันไป เช่น การปลูกพืช
หมุนเวียน การก าจัดวัชพืชโดยวิธีกล และรวมถึง
เทคโนโลยีก าจัดวัชพืชและแมลงอื่นๆ เพ่ือให้ยังคงก าลัง
ผลิตในจ านวนมากในฐานะการท าธุรกิจได้ 

     

 

 



  

 

ตารางท่ี  26  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 3 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 1.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.2 พ้ืนที่ที่มักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.4 ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

2 จากภาพที่ก าหนดให้ คือปัญหาสิ่งแวดล้อมใดและเกิดที่
ใด 

0 +1 +1 2.00 .67 

3 สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าวคือข้อใด +1 +1 +1 3.00 1 

4 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลตามข้อต่อไปน้ี ยกเว้น
ข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

5 ทุกข้อคือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมของสถานการณ์
ดังกล่าวยกเว้นข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

6 ปัจจัยที่ส าคัญในข้อใดที่มีผลต่อการเกิดสถานการณ์น้ัน
ในบริเวณดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี  26 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 3 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 จากภาพที่ก าหนดให้ให้นักเรียนตอบค าถามข้อ 7-11  

 

 
 

 

 

     

7 จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในข้อใด  

+1 +1 +1 3.00 1 

8 ข้อใดคือสาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1 

9 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลตามข้อใด +1 +1 +1 3.00 1 

10 ข้อใดคือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมของสถานการณ์
ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

11 ปัจจัยใดที่มีความส าคัญกับการเกิดปัญหาในภาพน้อย
ที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 ค่าเฉล่ีย 0.978 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี  27 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 4 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1 อังกฤษเตรียมประกาศห้ามผลิตรถยนต์และรถตู้ที่ใช้
น้ ามันดีเซลและเบนซินในประเทศต้ังแต่ปี 2040 เป็น
ต้นไป เพ่ือแก้ปัญหา 
รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ จะต้ังกองทุนมูลค่า 255 ล้าน
ปอนด์ หรือราว 11 ,100 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหามลพิษที่ปล่อยออกมา
จากยานพาหนะที่ใช้น้ ามันดีเซล โดยกองทุนน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของงบประมาณ 3 ,000 ล้านปอนด์ หรือราว 
131 ,000 ล้านบาทในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ   
รัฐบาลจะเปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศต่อไป โดยจะสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
ก่อนที่จะถึงเส้นตายตามท่ีศาลสูงก าหนด 
ไมเคิล โกฟ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
รัฐบาลจะให้งบประมาณ 200 ล้านปอนด์ หรือราว 
8,700 ล้านบาท แก่หน่วยงานทางการท้องถ่ิน เพ่ือร่าง
แผนการต่าง ๆ ในการจัดการกับถนนที่มีระดับมลพิษ
สูงนอกจากน้ียังมีความพยายามที่จะท าให้มาตรการที่
ออกมาไม่ถูกมองว่าเป็นการ "ลงโทษ" ผู้ใช้รถยนต์น้ ามัน
ดีเซล ซึ่งพวกเขา มาตรการในประเทศอาจจะรวมถึง
การเปลี่ยนรถโดยสาร และการขนส่งสาธารณะประเภท
อื่นที่ใช้พลังงานสะอาดข้ึน 
 

     

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 27 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 4 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 ด้านสมาคมผู้ค้าและผู้ผลิตรถยนต์ ระบุว่า เป็นเร่ืองที่
ส าคัญในการเลี่ยงการห้ามใช้รถที่ใช้น้ ามันดีเซลทั้งหมด 
เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม   ไมค์ 
เฮาส์ ประธานสมาคม กล่าวว่า "ขณะน้ีปริมาณความ
ต้องการรถที่ใช้เช้ือเพลิงทางเลือกก าลังเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ า 
การประกาศของรัฐบาลเกิดข้ึน ท่ามกลางสัญญาณของ
การเร่งให้หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน
ดีเซลและเบนซินทั้งในอังกฤษและต่างประเทศ 
โฆษกของรัฐบาลระบุ "รัฐบาลน้ีมีความแน่วแน่ในการ
ด าเนินการอย่างจริงจังโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้" เขากล่าว 
เดวิด ไบลีย์ ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์ ระบุว่า 
การเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าน่าจะเกิดข้ึนในช่วงกลาง
ทศวรรษ 2020 ซึ่ งเขาท านายว่า ในช่วงน้ันรถยนต์
ไฟฟ้าจะแข่งขันกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลหรือเบนซิน
ได้ในหลายปัจจัยอย่างเช่นต้นทุนการผลิต 
 26 กรกฎาคม 2560 

     

 1.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ข่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.2 พ้ืนที่ที่มักจะเกิดปัญหาดังกล่าว (ก าหนด
วัตถุประสงค์) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 



  

 

ตารางท่ี 27 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 4 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (แยกแยะ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.4 ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาดังกล่าว (หา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 1.5 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว (หาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่าน้ัน) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 ดูภาพต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 2-6 
 

 
 
 

 
 

 
จาก https://www.bbc.com/thai/international-
47429677 3 มีนาคม 2019 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี  27 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 4 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

2 จากภาพที่ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมในข้อใด  

+1 +1 +1 3.00 1 

3 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าว +1 +1 +1 3.00 1 

4 ประชาชนในภาพท ากิจกรรมดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์
ใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

5 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบตามข้อ
ต่อไปน้ี ยกเว้นข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

6 หากนักเรียนต้องการจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นักเรียนจะกระท าได้ตามข้อใดเหมาะสมที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 เช้ือโนโรไวรัสระบาดในหอยแมลงภู่ที่สเปน 
                หน่วยงานเพ่ือผู้บริโภค ความปลอดภัย
อาหาร และโภชนาการแห่ งสเปน (The Spanish 
Agency for Consumer Affairs, Food Safety and 
Nutrition, AECOSAN) ได้รายงานการระบาดของเช้ือ
โนโรไวรัส (Norovirus) ในหอยแมลงภู่แช่แข็งจาก
แคว้นกาลิเซีย (Galicia) ซึ่งมีผู้ติดเช้ือแล้วจ านวน 39 
คน โดยตรวจพบเช้ือโนโรไวรัสสายพันธ์ุ GI และ GII ใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และยังพบเช้ือน้ีในอุจจาระของผู้ติด
เช้ืออีกด้วย 
 

     

 

 

 



  

 

ตารางท่ี  27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 4 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

          โดยที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ส่งออกไปจ าหน่าย
ยังแคว้นต่างๆของสเปน ได้แก่ ซิอา (Andalusia) 

หมู่เกาะแบลีแอริก (Balearic Islands) แคว้นกา
ตาลุญญา (Catalonia) แคว้นกัสติยา-ลา มันชา 
(Castilla-La Mancha) แคว้นกัสติยาและเลออน 
(Castilla y León) แคว้นบาส์ก (Basque Country) 
แคว้นแอซเตรมาดูรา (Extremadura) แคว้นกาลิเซีย 
(Galicia) มาดริด (Madrid) แคว้นภูมิภาคมูร์เซีย 
(Murcia) แคว้นวาเลนเซีย (Valencia) รวมถึงออกไป
ยังประเทศอิตาลีและโปรตุเกส จึงมีค าแนะน าให้ระงับ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 23 เมษายน 2561     
http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6229 

     

7 จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ปัจจัยในข้อใดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

8 วัตถุประสงค์ของสถานการณ์ข่าวที่ก าหนดให้คือข้อใด +1 +1 +1 3.00 1 

9 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบตามข้อใด
น้อยที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1 

10 ข้อใดคือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมน้อยที่สุดของ
สถานการณ์ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 



  

 

ตารางท่ี 27 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ฉบับท่ี 4 

 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

11 จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศอื่นๆตามข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 28 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(อัตนัย) โดยทดลองกับนักเรียน 40 คน  

คนที ่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ฉบับที่ 1 (อัตนัย) ฉบับที่ 2(อัตนัย) ฉบับที่ 3(อัตนัย) ฉบับที่ 4(อัตนัย) 
1 7 8 9 7 

2 8 9 10 7 

3 6 7 8 8 
4 7 8 9 8 

5 8 9 9 9 

6 8 9 9 8 

7 8 9 9 8 
8 9 10 9 8 

9 7 8 9 8 

10 7 8 9 8 
11 7 8 9 8 

12 8 9 9 8 

13 8 9 9 8 

14 9 10 10 9 
15 8 9 10 7 

16 8 9 10 9 

17 8 9 10 9 
18 8 9 10 9 

19 8 9 10 10 

20 8 9 10 8 
21 8 9 10 8 

22 8 9 10 8 

23 9 10 9 9 

24 7 8 9 9 
25 7 8 9 10 

26 7 8 9 9 

27 6 7 8 9 
28 6 7 8 9 

29 8 9 10 9 

30 9 10 9 9 

31 8 9 10 9 
32 7 8 9 8 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 28 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(อัตนัย) โดยทดลองกับนักเรียน 40 คน 
 

คนที่ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ฉบับที่ 1 (อัตนัย) ฉบับที่ 2(อัตนัย) ฉบับที่ 3(อัตนัย) ฉบับที่ 4(อัตนัย) 
33 7 8 9 8 

34 8 9 10 9 

35 9 10 9 10 
36 9 10 9 10 

37 9 10 9 10 

38 8 9 10 9 

39 8 9 10 9 
40 9 10 9 10 

∑𝑋𝑖  312 352 372 345 

∑𝑋2  2462 3126 3474 3003 

𝑆𝑡
2  0.71 0.71 0.36 0.68 
  0.82 0.8 0.77 0.83 

 

  

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) (มนสิช   สิทธิสมบูรณ์ 2550 : 121) 

ดังนี้
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เมื่อ           แทน  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

n     แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

   S i

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

    𝑆𝑡
2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

ค่าความแปรปรวนท้ังฉบับหาได้จาก         𝑆𝑡2 =
𝑛∑ 𝑋2 −(∑𝑋𝑖)

2

𝑛2
 

 



  

 

 

ตารางท่ี 29 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 1 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน   

 

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 9 

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 18 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 16 

คนที่ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 9 

คนที่ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 26 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 49 
คนที่ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

 

 



  

 

 

ตารางท่ี 29 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 1 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน  

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 31 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 49 

คนที่ 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 33 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 25 
คนที่ 34 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 49 

คนที่ 35 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 49 

คนที่ 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 40 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 49 
p 0.9 0.925 0.875 0.9 0.9 0.925 0.925 0.875 0.9 0.875 360 3404 
q 0.1 0.075 0.125 0.1 0.1 0.075 0.075 0.125 0.1 0.125   

pq 0.09 0.07 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07 0.11 0.09 0.11   

∑𝑝𝑞 0.90 

𝑆𝑡
2  4.10 

rt t       0.87 

           ใช้สูตรค่าความเช่ือมั่น (rt t) ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) ดังนี้ (วิราพร พงศ์อาจารย์, 2541 : 
230) 

rt t       = 

1−n

n













 
−

S

pq

t
2

1  

 เมื่อ      rt t        แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

             P แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 

             q แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1 - p 

           St
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

           n แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

ค่าความแปรปรวนทั้งฉบับหาได้จาก         𝑆𝑡
2 =

𝑛∑𝑋2 −(∑𝑋𝑖)
2

𝑛2
 



  

 

ตารางท่ี 30 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 2 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน  

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 8 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5 25 

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 18 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 36 

คนที่ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 23 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 16 

คนที่ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 26 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 36 

คนที่ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

 

ตารางท่ี 30 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 2 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน   



  

 

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 31 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 36 

คนที่ 32 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 33 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 49 

คนที่ 34 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 36 

คนที่ 35 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 36 
คนที่ 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 40 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 36 

p 0.875 0.925 0.875 0.9 0.85 0.925 0.925 0.875 0.9 0.875 357 3311 
q 0.125 0.075 0.125 0.1 0.15 0.075 0.075 0.125 0.1 0.125 2578  

pq 0.11 0.07 0.11 0.09 0.13 0.07 0.07 0.11 0.09 0.11   

∑𝑝𝑞 0.95 

𝑆𝑡
2  3.12 

rt t       0.77 

 

ใช้สูตรค่าความเช่ือมั่น (rt t) ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) ดังนี้ (วิราพร พงศ์อาจารย์, 2541 : 230) 

rt t       = 
1−n

n













 
−

S

pq

t
2

1  

 เมื่อ      rt t        แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

             P แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
             q แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1 - p 
           St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
           n แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

                        ค่าความแปรปรวนท้ังฉบับหาได้จาก         𝑆𝑡2 =
𝑛∑𝑋2 −(∑𝑋𝑖)

2

𝑛2
 

 

 



  

 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 3 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน   

 

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 

คนที่ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

คนที่ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

 

 



  

 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 3 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน   

 

คนที ่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 32 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 33 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 25 

คนที่ 34 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 35 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
p 0.9 0.925 0.875 0.9 0.85 0.925 0.9 0.925 0.9 0.9 360 3444 
q 0.1 0.075 0.125 0.1 0.15 0.075 0.1 0.075 0.1 0.1 2578  

pq 0.09 0.07 0.11 0.09 0.13 0.07 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09  

∑𝑝𝑞 0.90 

𝑆𝑡
2  5.10 

rt t       0.92 

 

ใช้สูตรค่าความเช่ือมั่น (rt t) ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) ดังน้ี (วิราพร พงศ์อาจารย์, 2541 : 230) 

rt t       = 
1−n

n













 
−

S

pq

t
2

1  

 เมื่อ      rt t        แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

             P แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
             q แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1 - p 
           St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
           n แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

ค่าความแปรปรวนทั้งฉบับหาได้จาก         𝑆𝑡2 =
𝑛 ∑𝑋2 −(∑𝑋𝑖)

2

𝑛2
 



  

 

ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 4 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน   

 

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81 

คนที่ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 9 

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81 

คนที่ 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 14 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 64 
คนที่ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 18 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 16 

คนที่ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 23 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 

คนที่ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81 
คนที่ 28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

 

 



  

 

ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ ฉบับท่ี 4 โดยทดลองกับนักเรียน 

40 คน   

คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที ่9 ข้อที่ 
10 

คะแน
นรวม 

(x) 

 

𝑋2  

คนที่ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 32 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 64 

คนที่ 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 34 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64 

คนที่ 35 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
คนที่ 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 

คนที่ 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
คนที่ 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

คนที่ 40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
p 0.875 0.925 0.875 0.925 0.85 0.925 0.875 0.925 0.925 0.925 361 3393 
q 0.125 0.075 0.125 0.075 0.15 0.075 0.125 0.075 0.075 0.075   

pq 0.11 0.07 0.11 0.07 0.13 0.07 0.11 0.07 0.07 0.07   

∑𝑝𝑞 0.87 

𝑆𝑡
2  3.37 

rt t       0.82 

 

ใช้สูตรค่าความเช่ือมั่น (rt t) ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) ดังนี้ (วิราพร พงศ์อาจารย์, 2541 : 230) 

rt t       = 
1−n

n













 
−

S

pq

t
2

1  

 เมื่อ      rt t        แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

             P แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
             q แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1 - p 
           St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
           n แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

ค่าความแปรปรวนท้ังฉบับหาได้จาก         𝑆𝑡2 =
𝑛∑𝑋2 −(∑𝑋𝑖)

2

𝑛2
 



  

 

ตารางท่ี 33  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑𝑹 IOC 

คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

1.บอกคุณลักษณะของสถานการณ ์
- บอกคุณลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของเหตุการณ์ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

+1 +1 +1 3.00 1 

- บอกคุณลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของเหตุการณ์ได้
อย่างถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

+1 +1 +1 3.00 1 

- บอกคุณลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของเหตุการณ์ไม่ได้
และไม่ถูกต้อง 

+1 +1 +1 3.00 1 

2.จัดกลุ่มข้อมูล 
- จัดกลุ่มเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัไว้ด้วยกันได้อย่าง
ถูกต้องทุกเหตุการณ์ 

+1 +1 +1 3.00 1 

- จัดกลุ่มเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัไว้ด้วยกันได้อย่าง
ถูกต้องบางเหตุการณ์ 

+1 +1 +1 3.00 1 

- ไม่สามารถจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัไว้
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง 

+1 +1 +1 3.00 1 

3.อธิบายสรุปความหมายสถานการณ ์
- อธิบายสรุปความหมายเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องทุก
เหตุการณ์ 

+1 +1 +1 3.00 1 

- อธิบายสรุปความหมายเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องบาง
เหตุการณ์ 

+1 +1 +1 3.00 1 

- ไม่สามารถอธิบายสรุปความหมายเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1 
ค่าเฉลี่ย 1.00 

 

 



  

 

 ตารางท่ี  34 คะแนนการท าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

คนที ่ คะแนนสอบคร้ังที่ 1 คะแนนสอบคร้ังที่ 2 คะแนนสอบคร้ังที่ 3 คะแนนสอบคร้ังที่ 4 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

1 5 25 ปรับปรุง 7 35 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 
2 8 40 ปรับปรุง 10 50 พอใช้ 14 70 พอใช้ 16 80 ด ี

3 10 50 พอใช้ 11 55 พอใช้ 15 75 ดี 18 90 ดีมาก 
4 6 30 ปรับปรุง 8 40 ปรับปรุง 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 

5 8 40 ปรับปรุง 10 50 พอใช้ 14 70 พอใช้ 16 80 ด ี
6 7 35 ปรับปรุง 9 45 ปรับปรุง 13 65 พอใช้ 15 75 ด ี

7 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 17 85 ดี 19 95 ดีมาก 
8 9 45 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 15 75 ดี 17 85 ด ี

9 9 45 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 15 75 ดี 17 85 ด ี
10 7 35 ปรับปรุง 9 45 ปรับปรุง 13 65 พอใช้ 15 75 ด ี

11 5 25 ปรับปรุง 7 35 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 
12 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ดี 19 95 ดีมาก 

13 6 30 ปรับปรุง 8 40 ปรับปรุง 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 
14 12 60 พอใช้ 13 65 พอใช้ 18 90 ดีมาก 20 100 ดีมาก 

15 6 30 ปรับปรุง 8 40 ปรับปรุง 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 
16 5 25 ปรับปรุง 7 35 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 

17 10 50 พอใช้ 12 60 พอใช้ 16 80 ดี 18 90 ดีมาก 
18 7 35 ปรับปรุง 9 45 ปรับปรุง 13 65 พอใช้ 15 75 ด ี

19 9 45 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 15 75 ดี 17 85 ด ี
20 8 40 ปรับปรุง 10 50 พอใช้ 14 70 พอใช้ 16 80 ด ี

21 6 30 ปรับปรุง 8 40 ปรับปรุง 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 
22 8 40 ปรับปรุง 10 50 พอใช้ 14 70 พอใช้ 16 80 ด ี

23 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ดี 19 95 ดีมาก 
24 10 50 พอใช้ 12 60 พอใช้ 16 80 ดี 18 90 ดีมาก 

25 8 40 ปรับปรุง 10 50 พอใช้ 14 70 พอใช้ 16 80 ด ี
26 9 45 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 15 75 ดี 17 85 ด ี

27 6 30 ปรับปรุง 8 40 ปรับปรุง 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 
28 6 30 ปรับปรุง 8 40 ปรับปรุง 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 

29 5 25 ปรับปรุง 7 35 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 
30 5 25 ปรับปรุง 7 35 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 



  

 

ตารางท่ี 34 คะแนนการท าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ ของกลุ่มตัวอย่าง 

คนที ่ คะแนนสอบคร้ังที่ 1 คะแนนสอบคร้ังที่ 2 คะแนนสอบคร้ังที่ 3 คะแนนสอบคร้ังที่ 4 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน
สอบ 

% ระดบั
ความสามารถ 

31 12 60 พอใช้ 12 60 พอใช้ 18 90 ดีมาก 19 95 ดีมาก 

32 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ด ี 19 95 ดีมาก 

33 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ด ี 19 95 ดีมาก 

34 10 50 พอใช้ 12 60 พอใช้ 16 80 ด ี 18 90 ดีมาก 

35 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 18 90 ดีมาก 20 100 ดีมาก 

36 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ด ี 19 95 ดีมาก 

37 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 18 90 ดีมาก 20 100 ดีมาก 

38 12 60 พอใช้ 13 65 พอใช้ 18 90 ดีมาก 18 90 ดีมาก 

39 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 18 90 ดีมาก 19 95 ดีมาก 

40 9 45 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 15 75 ด ี 17 85 ดี 

41 10 50 พอใช้ 12 60 พอใช้ 16 80 ด ี 18 90 ดีมาก 

42 10 50 พอใช้ 12 60 พอใช้ 16 80 ด ี 18 90 ดีมาก 

43 9 45 ปรับปรุง 11 55 พอใช้ 15 75 ด ี 17 85 ดี 

44 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ด ี 19 95 ดีมาก 

45 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ด ี 19 95 ดีมาก 

46 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 18 90 ดีมาก 18 90 ดีมาก 

47 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 16 80 ด ี 17 85 ดี 

48 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 18 90 ดีมาก 18 90 ดีมาก 

49 12 60 พอใช้ 14 70 พอใช้ 18 90 ดีมาก 19 95 ดีมาก 

50 11 55 พอใช้ 13 65 พอใช้ 17 85 ด ี 19 95 ดีมาก 

∑𝒙 456 2280  
551 

2755  
752 

3760  843 4215  

𝒙 9.12   11.02   15.04   16.86   

S.D. 2.42   2.34   2.36   2.19   

% 45.60  ปรับปรุง 55.10  พอใช้ 75.20  ดี 84.30  ดี 

 

 

 

 

 

   



  

 

ตารางท่ี  35 คะแนนการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัย และแบบเลือกตอบ หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนรว่มกับอนิโฟกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คนที่ คะแนนการทดสอบ 

คร้ังที่ 1 คร้ังที ่2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
อัตนัย เลือกตอบ อัตนัย เลือกตอบ อัตนัย เลือกตอบ อัตนัย เลือกตอบ 

1 3 2 4 5 6 5 7 6 

2 5 3 4 6 6 8 8 8 
3 6 4 6 5 8 7 9 9 

4 4 2 4 4 6 6 7 7 

5 4 4 4 6 7 7 8 8 
6 4 3 4 5 6 7 7 8 

7 6 6 6 8 8 9 10 9 

8 4 5 6 5 7 8 9 8 
9 4 5 6 5 8 7 8 9 

10 4 3 4 5 6 7 8 7 

11 2 3 4 3 5 6 7 6 
12 6 5 6 7 9 8 10 9 

13 2 4 4 4 6 6 7 7 

14 6 6 6 7 10 8 10 10 
15 4 2 4 4 6 6 7 7 

16 1 4 4 3 6 5 7 6 

17 4 6 6 6 8 8 9 9 
18 4 3 4 5 6 7 8 7 

19 4 5 6 5 8 7 9 8 

20 4 4 4 6 7 7 8 8 
21 2 4 4 4 6 6 7 7 

22 4 4 6 4 7 7 8 8 

23 4 7 6 7 8 9 10 9 
24 6 4 6 6 8 8 9 9 

25 4 4 6 6 8 8 8 8 

26 4 5 5 5 6 8 9 8 



  

 

ตารางท่ี  35 คะแนนการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัย และแบบเลือกตอบ หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนรว่มกับอนิโฟกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่าง                      

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คนที ่ คะแนนการประเมิน 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

อัตนัย เลือกตอบ อัตนัย เลือกตอบ อัตนัย เลือกตอบ อัตนัย เลือกตอบ 

27 2 4 5 6 8 7 6 8 

28 2 4 3 5 4 8 8 6 
29 2 3 4 4 6 6 6 7 

30 2 3 3 4 6 5 6 7 

31 6 6 4 3 6 5 10 9 
32 6 5 6 6 9 9 10 9 

33 6 5 7 6 9 8 10 9 

34 4 6 6 7 8 9 9 9 

35 6 6 6 6 6 7 10 10 
36 6 5 7 7 9 9 10 9 

37 6 6 6 6 8 9 10 10 

38 6 6 7 7 9 9 9 9 
39 6 6 6 7 10 8 10 9 

40 4 5 6 8 9 9 9 8 

41 4 6 5 6 8 7 9 9 
42 4 6 5 7 8 8 9 9 

43 4 5 6 6 8 8 8 9 

44 6 5 6 5 7 8 10 9 

45 4 7 6 7 9 8 10 9 
46 7 5 6 7 9 8 9 9 

47 6 6 7 7 9 9 9 8 

48 6 6 7 7 8 8 9 9 
49 6 6 7 7 9 9 10 9 

50 6 5 7 7 9 9 10 9 

∑𝑥 222 234 267 285 374 375 430 413 

�̅� 4.44 4.68 5.34 5.7 7.48 7.5 8.6 8.26 

S.D. 1.50 1.30 1.17 1.31 1.40 1.19 1.25 1.07 
% 44.4 46.8 53.4 57 74.8 75 86 82.6 

ระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี 



  

 

ตารางท่ี  36 คะแนนมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ        
 เรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่าง 

คน
ท่ี 

มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล
ระดับ

คุณภาพ 

บอก
คุณลักษณะ

ของ
เหตุการณ์ 

จัดกลุ่ม
สิ่งของที่
มีลักษณะ
คล้ายคลึง

กัน 

อธิบายสรุป

ความหมาย 

รวม 

1 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

2 3 2 3 8 2.67 ดี 

3 3 3 2 8 2.67 ดี 

4 3 3 2 8 2.67 ดี 

5 3 2 3 8 2.67 ดี 

6 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

7 3 2 3 8 2.67 ดี 

8 3 3 2 8 2.67 ดี 

9 3 3 2 8 2.67 ดี 

10 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

11 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

12 3 3 2 8 2.67 ดี 

13 3 3 2 8 2.67 ดี 

14 3 2 3 8 2.67 ดี 

15 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

16 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

 



  

 

 
ตารางท่ี 36  คะแนนมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ        
เรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน
ท่ี 

มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล
ระดับ

คุณภาพ 

บอก
คุณลักษณะ

ของ
เหตุการณ์ 

จัดกลุ่ม
สิ่งของที่
มีลักษณะ
คล้ายคลึง

กัน 

อธิบายสรุป

ความหมาย 

รวม 

17 3 2 3 8 2.67 ดี 

18 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

19 3 2 3 8 2.67 ดี 

20 3 2 3 8 2.67 ดี 

21 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

22 3 2 3 8 2.67 ดี 

23 3 2 3 8 2.67 ดี 

24 3 2 3 8 2.67 ดี 

25 3 2 3 8 2.67 ดี 

26 3 2 3 8 2.67 ดี 

27 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

28 3 2 2 7 2.33 พอใช้ 

29 3 3 2 8 2.67 ดี 

30 3 3 2 8 2.67 ดี 

31 3 2 3 8 2.67 ดี 



  

 

ตารางท่ี 36  คะแนนมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน
ท่ี 

มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล
ระดับ

คุณภาพ 

บอก
คุณลักษณะ

ของ
เหตุการณ์ 

จัดกลุ่ม
สิ่งของที่
มีลักษณะ
คล้ายคลึง

กัน 

อธิบายสรุป

ความหมาย 

รวม 

32 3 3 2 8 2.67 ดี 

33 3 2 3 8 2.67 ดี 

34 3 2 3 8 2.67 ดี 

35 3 3 2 8 2.67 ดี 

36 3 3 2 8 2.67 ดี 

37 3 3 2 8 2.67 ดี 

38 3 3 2 8 2.67 ดี 

39 3 2 3 8 2.67 ดี 

40 3 3 2 8 2.67 ดี 

41 3 3 2 8 2.67 ดี 

42 3 2 3 8 2.67 ดี 

43 3 3 2 8 2.67 ดี 

44 3 3 2 8 2.67 ดี 

45 3 2 3 8 2.67 ดี 

46 3 3 2 8 2.67 ดี 



  

 

ตารางท่ี 36  คะแนนมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟกิ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

คน
ท่ี 

มโนทัศน์ในวิชาภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล
ระดับ

คุณภาพ 

บอก
คุณลักษณะ

ของ
เหตุการณ์ 

จัดกลุ่ม
สิ่งของที่
มีลักษณะ
คล้ายคลึง

กัน 

อธิบายสรุป

ความหมาย 

รวม 

47 3 3 2 8 2.67 ดี 

48 3 2 3 8 2.67 ดี 

49 3 3 2 8 2.67 ดี 

50 3 3 2 8 2.67 ดี 

∑𝒙 150 121 119 390 130  

�̅� 3 2.42 2.38 7.8 2.6 ดี 

S.D. 0.00 0.50 0.49 0.40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 37 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

+1 +1 +1 3.00 1 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนามโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้      

5. นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ   +1 +1 +1 3.00 1 
6. นักเรียนมีความสุขจากการได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 

+1 +1 +1 3.00 1 

7. นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

 

 

 

 

 



  

 

ตารางท่ี 37 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

8. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถระบุวัตถุประสงค์ แยกองค์ประกอบ และ
หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ันได้ 

+1 +1 +1 3.00 1 

9. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอนร่วมกับอินโฟกราฟิกส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม 
และการจ าแนกประเภท 

+1 +1 +1 3.00 1 

10. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอน ร่วมกับอินโฟกราฟิก ส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นความส าคัญเก่ียวกับเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 3.00 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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