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MISS PAWANRAT THUNYAPHON : THE EFFECTS OF USING GEO – INQUIRY 
PROCESS ON FUTURE THINKING ABILITIES OF TENTH GRADE STUDENTS ENROLLING IN 
SOUTHEAST ASIA WORLD COURSE THESIS ADVISOR : LECTURER KANLAYA TIENWONG, 
Ph.D. 

The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement on 
Southeast Asia World of tenth grade students before and after they studied Geo – Inquiry Process 
2) compare the Future Thinking Skills before and after they studied Geo – Inquiry Process and  
3) study opinions of tenth grade students towards Geo – Inquiry Process. The sample used in this 
research was 40 tenth grade students of first semester in 2021 at Saint Gabriel’s college, Bangkok 
random by volunteer sampling. 

The instruments used in the study were 1) lesson plans 2) an achievement test on 
Southeast Asia World 3) a Future Thinking Skills test and 4) a questionnaire for opinions of 
students towards Geo – Inquiry Process. The data were analyzed by using mean (M), standard 
deviation (S.D.), t-test for dependent and content analysis. 

The research results revealed that: 

1. The learning achievement on Southeast Asia World of tenth grade students after the 
use of Geo – Inquiry Process was higher than before the use of Geo – Inquiry Process with 
statistical significance at the level of .05. 

2. The Future Thinking Skills of tenth grade students after the use of Geo – Inquiry 
Process were higher than before the use of Geo – Inquiry Process with statistical significance at 
the level of .05. 

3. Opinions of tenth grade students towards Geo – Inquiry Process overall is on the high 
level. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 สังคมมนุษย์มีลักษณะเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่งและไปตามกาลเวลา การศึกษาที่เปรียบเสมือน
เครื่องมือและกระบวนการอันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคคลจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการพัฒนาสื่อที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาบุคคลสอดคล้องกับบริบททางสังคม ปัจจัยทางด้าน
เวลาและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นไม่สิ้นสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะของพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพ่ือเป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศ ภูมิภาค ไปจนถึงการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพในระดับโลกที่มีความพร้อมในการเผชิญ
สถานการณ์และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการแปรผันไปตามกาลเวลาได้อย่างมีความสุข การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเรียกว่า โลกาภิวัตน์ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ
โลกาภิวัตน์ หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1090) การแพร่กระจาย
ในที่นี้หมายรวมถึงการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้คนในทุกพ้ืนที่ถูกเชื่อมโยงเข้า ไว้
ด้วยกัน ก่อเกิดเป็นปฏิสัมพันธ์และย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน จากการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้การส่งต่อข้อมูลรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ต่างๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบ
การค้าที่ลดอุปสรรคทางการค้า และก่อให้เกิดเสรีในการซื้อขายสินค้ามากขึ้น การก่อเกิดนวัตกรรม 
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่นำมาซึ่ง ความสะดวกสบายของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบหรือ 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีจากโลกาภิวัตน์ แต่ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย่อมนำมาสู่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น 
 การพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่ไม่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและขยายวงกว้างไปสู่การเป็นปัญหาใน
ระดับโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมก่อเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่เมื่อเกิดขึ้นในบริเวณหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อบริเวณอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน ปัญหาภัยพิบัติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น สภาพภูมิประเทศที่เคยอุดมสมบูรณ์แปรสภาพเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง สภาพอากาศที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้นหรือมีความแปรปรวนที่ยากเกินกว่าจะรับมือได้ หากยังไม่เกิดความร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ของประชากรในสังคมโลกย่อมส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามและแพร่กระจาย
ผลกระทบไปยังทุกพ้ืนที่ อีกทั้งมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
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ที่ประชากรในแต่ละพ้ืนที่จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเตรียมพร้อมรับมือกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการจัดการกับ
ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อในท้ายที่สุดแล้วประชาชนในแต่ละพ้ืนที่จะมีภูมิคุ้มกัน
ในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ 
ได้อย่างมีความสุข 
 หนึ่งกระบวนทัศน์ที่สำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจในการแก้ปัญหาอันก่อเกิดมาจากการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development  
Goals–SDGs) เพ่ือให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาทางสังคมและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ    
ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตและหากทุกคนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สิ่งเหล่านี้
จะกลายเป็นแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่ปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมายทั้งหมด 17 ข้อ 
ได้แก่ การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่า
เทียม ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้        
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล            
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมโลก 
(United Nations Thailand, 2015) 
 การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างแท้จริงเพราะมนุษย์ คือ ตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและนำมา
ซึ่งปัญหา ดังนั้นหากต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
เติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และเป็นกำลังสำคัญในการเผชิญหน้ากับปัญหาดังกล่าวจึงเป็นตัวแปรที่
สำคัญที่สุด เครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น คือ การจัดการ
ศึกษาที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง       
เพ่ือพัฒนา ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นประขากรที่มีคุณภาพและใช้
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
จึงได้ทำการกำหนดสมรรถนะที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Literacy) จากรายงาน
การศึกษาเรื่อง Education for Sustainable Development an Expert Review of Processes 
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and Learning (Tilbury, D, 2011: 8) โดยสมรรถนะสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องพัฒนาให้เกิด
แก่ผู้ เรียนประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) การคิดเชิงอนาคต (Futures 
Thinking) การคิดเชิงคุณค่า (Values Thinking) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และ
ความสามารถในกระบวนการการร่วมมือ (Processes of Collaboration) ทักษะเหล่านี้ คือ ทักษะที่
จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นำมาสู่หน้าที่สำคัญของครูผู้สอนที่
ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและนำไปสู่การพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน หากครูผู้สอนยังไม่มีความเข้าใจในหลักการและการเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมและยั งคงใช้ รูปแบบการสอนแบบเดิมย่อมนำมาซึ่ งผลเสียต่อการพัฒนาผู้ เรียนที่  
ขาดประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วการศึกษาจะเป็นเพียงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านเนื้อหาที่ท่องจำไปสอบ 
แต่ไม่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเจตคติที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต     
ในสังคมยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อทุกพ้ืนที่บนโลกใบนี้เข้าด้วยกัน 

 จากสมรรถนะที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ความสำคัญคือ ทักษะการ
คิดเชิงอนาคต (Futures Thinking) ซึ่งเป็นทักษะหรือความสามารถอันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
สำคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสำรวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์  และประเมินแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน   
นำมาสู่การกำหนดอนาคตที่ควรจะเป็น และคิดย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเพ่ือวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่จะ
นำไปสู่อนาคตที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือสามารถนำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม การคิดเชิงอนาคตจึงไม่ใช่แค่การคาดคะเนอนาคตบนพ้ืนฐานของเหตุการณ์ในอดีต 
แต่เป็นการสร้างแบบจำลองสถานการณ์หรือสำรวจอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ซ่ึงมีส่วนสำคัญ
ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้การคิดเชิงอนาคตจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือค้นหาแนวโน้ม 
ปัจจัยที่แน่นอนและไม่แน่นอนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ได้ในอนาคต เป็นการ
มองเหตุการณ์อย่างรอบด้านและจำลองภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งผลในทางบวกและผลในทาง
ลบให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือนำมาสู่การมองย้อนกลับและกำหนดแนวทางที่จะเชื่อมโยงไปสู่ภาพ
จำลองอนาคตที่ได้ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายหรือกำหนดไว้ในเบื้องต้น  
 การคิดเชิงอนาคตจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาใน
หลายประเทศ เนื่องจากเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดและการคาดการณ์ของผู้เรียน
บนพ้ืนฐานของข้อมูล เป็นทักษะหรือความสามารถอันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ คาดการณ์และประเมินแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เพ่ือกำหนด
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อนาคตที่ควรจะเป็นและคิดย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเพ่ือวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ที่จะนำไปสู่อนาคตที่
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือสามารถนำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบ อันเป็นการออกแบบเพ่ืออนาคต พบว่าการคิดเชิงอนาคตสามารถนำมา   
บูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ รวมไปถึงพัฒนาทักษะการคิดที่ทำให้
กระบวนการในการออกแบบเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Evans, M & Sommerville, S, 2006:  
1 - 6) หรือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น (Jones, A et al., 
2011: 6) 
 การพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมไปถึงเป็นผู้เรียนที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบในอดีต ระบุแนวโน้มและปัจจัยในปัจจุบัน 
สามารถกำหนดอนาคต ค้นหาและนำเสนอแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตดังกล่าวนั้น ภูมิศาสตร์ จึง
เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญ  ทีม่ีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนไปสู่จุดหมายดังกล่าว เนื่องจากภูมิศาสตร์
คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่ทั้งลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏบนพ้ืนโลกและศึกษาปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในบริเวณต่าง ๆ อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์        
เพ่ืออธิบายถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นนำไปสู่การแสวงหาแนวทางที่จะนำมาปรับปรุงการใช้พ้ืนที่และ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นถึงบทบาทในการจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม เป็นการศึกษาบน
พ้ืนฐานของเหตุผลและการนำหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงมาพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมไปถึงการนำ
เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การศึกษาภูมิศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
มุมมองทางภูมิศาสตร์ที่เริ่มจากพ้ืนที่รอบตัวผู้เรียน พัฒนาไปสู่ระดับพ้ืนที่ในท้องถิ่น ระดับภูมิภาคไป
จนถึงการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในระดับสังคมโลก มุมมองเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถสำรวจตรวจสอบ  
ทำความเข้าใจประเด็นปัญหา การเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ  
การแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เหมาะสมจากมุมมองที่มีต่อโลกรวมไปถึงการกำหนดอนาคต 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (National Geographic Society, 2017: 4) 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน หากต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
พัฒนาเจตคติที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ก่อตัวขึ้นในอนาคต 
โดยการที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็น
เพียงแค่การพัฒนาในระยะสั้นอันก่อให้เกิดปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขในภายหลัง เพราะฉะนั้น 
การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงสาระเนื้อหาของภูมิศาสตร์  
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การจดจำเพียงชื่อลักษณะทางกายภาพจึงไม่เพียงพอและไม่ส่งเสริมต่อการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็น
ประชากรที่พร้อมเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หลักการสำคัญจึงต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการและความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการทำความเข้าใจพ้ืนที่ในเชิงลักษณะ
ทางกายภาพและการเชื่อมโยงไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพ้ืนที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ ลักษณะ
ของสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันเป็นผลมาจากความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ การเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันและ
เกิดการปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ก่อเกิดเป็นทักษะกระบวนการและ
ความสามารถท่ีจำเป็นต่อผู้เรียนในการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียน
การสอนในสาระภูมิศาสตร์ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2560: 3 - 4) ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ภูมิศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์  
(Geo-literacy) อันประกอบไปด้วยความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การให้เหตุผลและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการใช้
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการสืบเสาะและสืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับ
ขั้นตอน อันจะนำมาสู่การเกิดทักษะทางภูมิศาสตร์ที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพ้ืนที่และ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบตั้งแต่พ้ืนที่ใกล้ตัวผู้เรียนขยายไปสู่พ้ืนที่ในระดับโลกและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงตระหนักได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณหนึ่ง
ย่อมส่งผลกระทบกระจายออกไปยังบริเวณอ่ืนด้วย โดยการพัฒนาต้องเริ่มตั้งแต่ผู้เรียนในระดับเล็ก
ต่อเนื่องเป็นกระบวนการจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ (Edelson, C. Daniel, 2011) 
 การพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและ
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อีกหนึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สำคัญในปัจจุบัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Based 
Learning) ซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ   
ออซูเบล (Ausubel) และเพียเจต์ (Piaget) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วย
ตนเอง ความรู้ที่ได้จะคงทนถาวรและอยู่ในความจำระยะยาว ผู้สอนไม่สามารถสร้างได้ แต่ผู้สอนเป็น
เพียงผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีการพัฒนาขั้นตอนที่หลากหลาย แต่โดยสรุปแล้วการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้สอนปรับบทบาท  
จากการเป็นผู้ให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยความสะดวก และผู้ให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติตามกระบวนการตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การค้นคว้า การจัดระบบข้อมูล  
การวิเคราะห์และสรุปผลเป็นองค์ความรู้ทีผู่้เรียนจะต้องเป็นแกนกลางสำคัญของกระบวนการดังกล่าว 
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ซึ่งในท้ายที่สุดแนวทางดังกล่าวจะสามารถก่อให้ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ฝึกฝน 
ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาและก่อเกิดเจตคติ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอน อันจะเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงที่
ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะได้เผชิญในอนาคต เรียกได้ว่ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีความหมายและมีความคงทน โดยในท้ายที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดย่อมเกิดแก่ผู้เรียนทั้งสิ้น 
 แนวทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในปัจจุบันได้มีความพยายามใน
การพัฒนากระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีพ้ืนฐานสำคัญมาจากแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Based Learning) เพ่ือเป็นกระบวนการในการพัฒนาให้เกิดทักษะที่
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำความเข้าใจโลกในมุมมองต่าง ๆ จึงต้องมีแนวทางการพัฒนา
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลเพียง
แก่ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียว ผู้เรียนไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้หรือไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน   
ได้ลงมือทำหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภูมิศาสตร์ไม่เกิดประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมายของรายวิชา ดังนั้นการเรียนการสอนใน
รายวิชาภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้พ้ืนฐานและการแสวงหาคำตอบของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก่อเกิดความเข้าใจใน
พ้ืนที่และบริบททางสังคม รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการ
คาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นเป้าหมายสำคัญของ   
การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ โดยองค์กรการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอแนวทางหรือ
กระบวนการในการพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์นั่นคือ การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Inquiry Process) ที่ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้น ได้แก่ การตั้งคำถาม
เชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเพ่ือตอบคำถาม 
ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญทางภูมิศาสตร์และนำไปสู่
การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560: 4) 
(National Geographic Society, 2017: 4) (Edelson, C; Daniel, 2011)  
 สถานศึกษาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรให้ความสำคัญต่อการเตรียมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีการปรับปรุง
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ต้องปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียนในการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตในสังคม 
หนึ่งในรายวิชาที่สำคัญที่เป็นผลมาจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา 
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ตอนปลาย ได้แก่ วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในลักษณะองค์รวมและการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคดังกล่าวโดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพและความสัมพันธ์พ้ืนที่ที่ส่งผลต่อสังคมมนุษย์ใน
บริบทต่าง ๆ ครอบคลุมไปถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการใช้แนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะ
ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและหลักสูตรในระดับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์และการพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) อันมีสมรรถนะสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาและฝึกทักษะ
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ตั้งคำถาม กำหนดประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา นำไปสู่การลงมือทำ ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ ทักษะ เจตคติ
ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง แนะนำผู้ อ่ืน นำไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาคในอนาคต และพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาภูศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจทั้งพ้ืนที่ บริบท 
ได้ใช้กระบวนการ และฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต นำมาสู่การทำวิจัย เรื่อง ผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ มีพ้ืนฐานมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Based Learning) เป็นไปตามแนวทางของการจัดการเรียนรู้จาก
แนวคิดสร้างสรรค์ความรู้  (Constructivism) ซึ่ งจัดอยู่ ในทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
(Cognitive Psychology) เป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน การตั้งคำถามสำคัญ หรือการตั้ง
ประเด็นในการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ จัดระเบียบ
ข้อมูลนำไปสู่การแสวงหาคำตอบและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองจากกระบวนการดังกล่าว
และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ กระบวนการและทักษะทางภูมิศาสตร์ นำไปสู่
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน 
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 จากการศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
ตามแนวทางของสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก (National Geographic Society, 2017: 7 - 40), 
สถาบันวิจัยระบบสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่ งสหรัฐอเมริกา 
(Environmental Systems Research Institute: ESRI, 2003: 1-4), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 
( Oxford University, 2016: 12 - 33), Guinness and Nagle (2014: 266 - 281)  
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 5) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
การสอน ได้แก่ 1) กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ 2) สำรวจและรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศ 3) วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 4) สรุปประเด็นข้อค้นพบและ
นำเสนอผล และ 5) สะท้อนผลและเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
 ทั้งนี้ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
เชิงอนาคต (Future Thinking Abilities) ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้สอนต้องการพัฒนาให้เกิดแก่ผู้ เรียน  
ตามองค์ประกอบการคิดเชิงอนาคต 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน  
2) การระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง 4) การพัฒนา
รูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น  และ 5) การเลือก
อนาคตที่ควรจะเป็น  
 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มา  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การคิดเชิงอนาคตและศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
โดยมีกรอบแนวคิดตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 
 
 

กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
(Geo – inquiry Process) 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจำเป็นต่อการคิดและ
การให้เหตุผลในเชิงภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนการ
สอน 5 ขั้น จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
1) กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ 
กำหนดประเด็นในการศึกษา ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
ช่วงเวลา และความสำคัญของประเด็นหรือปรากฏการณ์ท่ี
ต้องการศึกษา 
 2) สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ 
กำหนดขอบเขตในการศึกษาในมิติด้านเวลาและพื้นท่ีผ่าน
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากปรากฏการณ์
ท่ีศึกษาจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
3) วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 
นำข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาจัดระเบียบตามแบบรูป
เชิงพื้นท่ี พร้อมท้ังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ ใน
ระบบกายภาพ และระบบมนุษย์ เพื่ออธิบายแนวโน้มของ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการศึกษา 
4) สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล 
 สรุปและเรียบเรียงประเด็น สาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบ
ของข้อค้นพบท่ีได้ในรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสม และ
นำเสนอข้อค้นพบจากกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
5) สะท้อนผลและเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน และสะท้อนผลการปฏิบัติ
ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผ่านการอภิปราย
และเสนอแนะแนวทางในการนำข้อค้นพบไปปฏิบัติหรือ
เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

3. ความคิดเห็นของผูเ้รียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

2. ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 



  10 

3. คำถามการวิจัย 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ของนั กเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 3.2 ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 3.3 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับใด 
 
4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 4.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 4.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
 4.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
  
5. สมมติฐานการวิจัย 
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน 
 5.2 ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 5.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
6. ขอบเขตการวิจัย 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    6.1.1 ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
เซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน 
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ศิลป์ – คำนวณ ห้อง ม.4/6 และห้อง ม.4/7 และแผนการเรียนสหศิลป์ ห้อง ม.4/8 ที่เรียนวิชาโลก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 155 คน 
    6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็ นนัก เรียนระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4          
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน
ศิลป์ – คำนวณ ห้อง ม.4/6 และห้อง ม.4/7 และแผนการเรียนสหศิลป์ ห้อง ม.4/8 ที่เรียนวิชาโลก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) 
จำนวน 40 คน  
 6.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

    6.2.1 ตัวแปรอิสระ 

    การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
    6.2.2 ตัวแปรตาม 
           (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
           (2) ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
           (3) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 6.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asia Exploration) จำนวน 3 คาบเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation of Nature and Environment) จำนวน 6 คาบเรียน และ
ห น่ ว ยก าร เรี ย น รู้ ที่  5  เข้ า ใจสั งคม เอ เชี ย ต ะวั น ออก เฉี ย ง ใต้  (Southeast Asia Society 
Comprehension) จำนวน 6 คาบเรียน ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาบ
เรียน 

แผนการ
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (Southeast Asia 
Exploration) 

1) ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
2) ลั กษณ ะภู มิ ป ระเทศ และลักษณ ะ
ภูมิอากาศ 
3) พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
สถานการณ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้ (The Situation of 

Nature and 
Environment) 

1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
2) การเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนที่ ที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
4 ) ก า ร อ นุ รั ก ษ์  แ ล ะก า รแ ก้ ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

6 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia 

Society 
Comprehension) 

1) ลั กษณ ะทางเศรษฐกิ จ  สั งคมและ
ประชากร 
2) ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
3) การขยายตัวของเมืองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
4) ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และลักษณะทาง
สังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6 2 

รวม 15 5 

 
 6.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
   การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 
สัปดาห์ โดยจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งหมด 15 คาบเรียน 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 7 .1  กระบวน การสื บ เส าะทางภู มิ ศ าสตร์  (Geo - Inquiry Process) ห มายถึ ง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นต่อการคิดและ
การให้เหตุผลในเชิงภูมิศาสตร์ เป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดสร้างสรรค์
ความรู้ (Constructivism) ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้น จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ หมายถึง กำหนดประเด็นใน
การศึกษา ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา และความสำคัญของประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่ต้องการ
ศึกษา 
   2) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ  หมายถึง กำหนดขอบเขตใน
การศึกษาในมิติด้านเวลาและพ้ืนที่ผ่านการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากปรากฏการณ์ที่
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
   3) วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ หมายถึง นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
มาจัดระเบียบตามแบบรูปเชิงพ้ืนที่ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือนำไป
วิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ ในระบบกายภาพ และระบบมนุษย์ เพ่ืออธิบายแนวโน้มของ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการศึกษา 
   4) สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล หมายถึง สรุปและเรียบเรียงประเด็น สาเหตุ 
ปัจจัย และผลกระทบของข้อค้นพบที่ได้ในรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม และนำเสนอข้อค้นพบจาก
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   5) สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา หมายถึง ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
และสะท้อนผลการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและเสนอแนะ
แนวทางในการนำข้อค้นพบไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป  
 7.2 ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การให้เหตุผลและตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต บนพ้ืนฐานของข้อมูล หลักการ 
และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถวัดได้โดยใช้แบบ
วัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด Jones, A et al. (2011: 6) และ 
Siew & Rahman (2019: 139-149) เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ ตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน (Understanding the Current Situation) 
หมายถึง การระบุสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน  และอธิบายสาเหตุของ
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว 
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   2) การระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์  (Identifying Key Trends) หมายถึง 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน 
และวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน และแนวโน้มสำคัญ
ของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว   
   3) การวิ เคราะห์แรงขับ เคลื่ อนที่ เกี่ ยวข้อง (Analyzing Relevant Drivers) 
หมายถึง การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันของแนวโน้มต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ระบุสาเหตุ 
ปัจจัย หรือจุดเปลี่ยนสำคัญท่ีนำมาสู่สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว 
   4) การพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่
น่ า จ ะ เป็ น  (Development of Possible and Probable Future Scenarios) ห ม าย ถึ ง  
การรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัย แนวโน้มรวมไปถึงผลกระทบของแนวโน้มและ 
แรงขับเคลื่อนที่ที่มีต่ออนาคตในหลากหลายรูปแบบ   
   5) การเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น (Selecting Preferable Futures) หมายถึง 
การตัดสินใจเลือกรูปแบบอนาคตที่ควรจะเป็น จากรูปแบบอนาคตทั้งหมดที่สร้างขึ้น และระบุเหตุผล
ที่เลือกรูปแบบอนาคตดังกล่าว   
 7.3 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ วัดได้โดยแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียน
ภายหลังการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด  
แบ่งข้อคำถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จำนวน 1 ข้อเป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
 7.4 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ ห้อง ม.4/6 และ
ห้อง ม.4/7 และแผนการเรียนสหศิลป์ ห้อง ม.4/8 ที่เรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มาจาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จำนวน 40 คน 
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8. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร์ที่สูงขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
รวมไปถึงเห็นความสำคัญของการศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์มากขึ้น 
 8.2 การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคาดการณ์ 
ประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตบนพ้ืนฐานของข้อมูล หลักการและความสัมพันธ์ต่าง  ๆ สามารถ
นำเสนอแนวทางในการปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 8.3 จากการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการ
ดังกล่าวไปปรับใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ 
ออสเตรเลียและโอเชเนีย 
 8.4 ผู้สอนสามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์
ให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 8.5 โรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ร่วมกับรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตให้เกิดกับผู้เรียนในระดับต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
  1.1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  1.2 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  1.3 โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับวิชาภูมิศาสตร์ 
  2.1 ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์ 
  2.2 ความเป็นมาของวิชาภูมิศาสตร์ 
  2.3 ความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ 
  2.4 ประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ 
  2.5 จุดมุ่งหมายของวิชาภูมิศาสตร์ 
  2.6 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
  3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
  3.2 หลักในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
  3.3 การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 4. แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
  4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
  4.2 ความสำคัญของการคิดเชิงอนาคต 
  4.3 องค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคต 
  4.4 การพัฒนาการคิดเชิงอนาคต 
  4.5 การวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
  4.6 ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
  5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงอนาคต  
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1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษาของประเทศและ
ได้รับการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
บุคลากรมีคุณภาพด้านการบริหารการจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด อีกทั้งยังมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภายใต้บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย นักเรียนมีบุคลิกภาพ
แบบผู้นำที่ดี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา     
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นคนเก่ง คนดี คนขยัน และมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำคัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีพันธกิจสำคัญในการจัดระบบการ
บริหารและการจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้จิตตารมณ์และบรรยากาศของ
การศึกษาคาทอลิกส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้เข้าใจจิตตารมณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อีกทั้งมีมาตรฐานทางวิชาชีพด้วย
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลและ
ประเมินผล ให้เหมาะสมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการที่แท้จริงของสังคม
จัดระบบการใช้อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการบริหาร     
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัด และเนื้อหาสาระแกนกลาง 
เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั้งประเทศ 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ดำเนินการจัดการกับหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหลักสูตรแกนกลางที่
กำหนดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดให้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  เป็นรายวิชาพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเรียน คิดเป็น  
1.0 หน่วยกิต สอดคล้องกับรายวิชาพ้ืนฐานอื่น ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชาพื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต 
ภาษาไทย  1.0 

คณิตศาสตร์  1.0 

วิทยาศาสตร์  1.5 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0 

หน้าที่พลเมือง 1.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศิลปศึกษาและดนตรีศึกษา  0.5 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1.0 
ภาษาอังกฤษ 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม จำนวนหน่วยกิต 

คณิตศาสตร์  1.5 
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)  1.5 

วิทยาศาสตร์ (เคมี)  1.5 
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  1.5 

สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 

ภาษาอังกฤษ 1.0 
 
 1.2 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้มีการจัดโครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชา จำนวนชั่วโมง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. สังคมศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ  
2. สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ภาคภาษาไทย 
3. สังคมศึกษาเพ่ิมเติม (สำหรับแผนการเรียนสายศิลป์) 

40 
40 
60 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

รายวิชา จำนวนชั่วโมง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1. สังคมศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ  
2. เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 
3. ประวัติศาสตร์เพ่ิมเติม (สำหรับแผนการเรียนสายศิลป์) 

20 
40 
60 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1. สังคมศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ  
2. สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
3. ภูมิศาสตร์ (สำหรับแผนการเรียนสายศิลป์) 

20 
40 
60 

 
 1.3 โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   ในปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น รวมไปถึงเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการและเจตคติที่เหมาะสมในการเป็นพลเมืองของประเทศชาติ พลเมืองอาเซียนและพลเมือง
โลกในยุคศตวรรษท่ี 21 อย่างเหมาะสม โดยมีการปรับปรุงแผนการเรียน และรายวิชาที่สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรายวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน 
แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ แผนการเรียนสหวิทยาการสังคมศึกษา และแผนการเรียนสหศิลป์   
เป็นรายวิชา 1.5 หน่วยกิต มีเวลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ ผู้วิจัยจัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาโลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ โดยเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวนทั้งหมด 3 หน่วย
การเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (The Situation 
of Nature and Environment) และหน่วยการเรียนรู้ที่  5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Society Comprehension) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
 
 



  20 

ตารางที่ 4 โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

เนื้อหาสาระ 
จำนวน

คาบเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(History of Southeast Asia) 

1) รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) อิทธิพลของจีนและอินเดียในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
3) ลัทธิจักรวรรดินิยมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4) อิทธิพลตะวันตกที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Introduction to 
Southeast Asia) 

1) ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
3) ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Southeast Asia Exploration) 

1) ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
2) ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
3) พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
สถานการณ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (The Situation of Nature 

and Environment) 

1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2 ) ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งท า ง พ้ื น ที่  ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
สถานการณ์ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4) การอนุรักษ์ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Southeast Asia Society 

Comprehension) 

1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากร 
2) ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
3) การขยายตัวของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4) ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และลักษณะทางสังคม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 
6 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

เนื้อหาสาระ 
จำนวน

คาบเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Culture of Southeast Asia) 

1) มรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) แนวทางการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
รอบรู้ประเด็นสำคัญในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Investigating 
the issue in Southeast Asia) 

1) ประเด็นสำคัญทางการเมืองการปกครอง 
2) ความร่วมมือและข้อตกลงทางเศรษฐกิจ 
3) ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
สู่ความเป็นหนึ่งเดียวแห่ง 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(The Unity of Southeast Asia) 

1) การจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
2) 3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน 
3) การพัฒนาความสัมพันธ์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ 

 
9 

รวม 60 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา 
ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย ประเด็นสำคัญ รวมไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดจากการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1 ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์ 
   National Geographic Society (2017: 4) ได้ ให้ ความหมายของภูมิศาสตร์ ไว้ว่ า 
ภูมิศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ พ้ืนที่ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
รอบตัวมนุษย์ ซึ่งนักภูมิศาสตร์ให้ความสำคัญอย่างมากในการศึกษาทั้งลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
บนพื้นผิวโลก และสังคมมนุษย์ที่มีการกระจายตัวตามลักษณะทางกายภาพดังกล่าว 
   พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2523: 355) ได้
ให้ความหมายของภูมิศาสตร์ไว้ว่า ภูมิศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนต่างๆ ของโลก การศึกษาภูมิศาสตร์แผนใหม่ต้องศึกษา
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ หรือหลักเกณฑ์สถิติ ข้อเท็จจริงจากวิชาในแขนงที่
เกี่ยวข้องกันมาพิจารณาโดยรอบคอบ 
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   มนัส สุวรรณ (2541: 1) ได้ให้ความหมายของภูมิศาสตร์ไว้ว่า Geography มีที่มาจาก
ภาษากรีก 2 คำ คือ Geo หมายถึง “เกี่ยวข้องกับโลก” และ Graphy มาจากภาษาละตินว่า Graphia 
หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาพหรือลักษณะ ดังนั้น ภูมิศาสตร์จึงหมายถึง การศึกษาเรื่องของโลกและ
ลักษณะต่าง ๆ บนพ้ืนโลก รวมถึงการกระจายของสิ่งมีชีวิต มนุษย์ และผลที่เกิดจากการประกอบ
กิจกรรมของมนุษย์ 
   ประเสริฐ วิทยารัฐ (2545: 10) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ หมายถึง การศึกษาถึงการจัดการ
ระบบของพ้ืนที่ทั้งรูปแบบและการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงพัฒนาการทางพ้ืนที่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์  
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นการบูรณาการทางพ้ืนที่และการปฏิสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ก่อให้เกิดเป็นลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
   ไพบูลย์ บุญไชย (2549: 2) ได้สรุปถึงความหมายของภูมิศาสตร์ไว้ว่า การศึกษารูปแบบ
ของสรรพสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในพ้ืนที่ในฐานะสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เพ่ือศึกษาการจัดการทางพ้ืนที่ของมนุษย์ ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมโดยพยายามแสวงหาวิธีการที่จะปรับปรุงการใช้ พ้ืนที่และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นถึงบทบาทในการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม 
   กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556) ได้ให้ความหมายของภูมิศาสตร์ไว้ว่า ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทางด้านพ้ืนที่และบริเวณต่างๆ บนพ้ืนผิวโลก เป็นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพ 
และมนุษย์ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณที่ทำการศึกษา รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งอธิบาย
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร นำไปสู่การเข้าใจปัญหาทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม
ของบริเวณท่ีศึกษา 
   วิภาพรรณ พินลา และวิภาดา พินลา (2561: 157) ได้ให้ความหมายของภูมิศาสตร์ไว้ว่า 
ภูมิศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ปรากฏในพ้ืนที่ต่างๆ บนโลก โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่การบรรยายถึงปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ และสังคมมนุษย์ที่เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมทางพ้ืนที่ดังกล่าว และปัจจุบันภูมิศาสตร์ได้มีการพัฒนาโดยการนำเครื่องมือ
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การศึกษาภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   โดยสรุป ภูมิศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ทั้งลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
บนพ้ืนโลก และศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆ อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์  เพื่ออธิบายถึงรูปแบบที่เกิดขึ้น นำไปสู่การแสวงหาวิธีการที่จะปรับปรุง
การใช้พ้ืนที่และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นถึงบทบาทในการจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
เป็นการศึกษาบนพ้ืนฐานของเหตุผลและการนำหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงมาพิจารณาอย่างรอบคอบ  
รวมไปถึงนำเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การศึกษาภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 2.2 ความเป็นมาของวิชาภูมิศาสตร์ 
   จากการศึกษาความเป็นมาของวิชาภูมิศาสตร์ ได้มีนักวิชาการอธิบายรายละเอียดไว้ ดังนี้ 
   วิชัย เทียนน้อย (2536: 8 - 10) ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของวิชาภูมิศาสตร์ไว้ว่า 
วิชาภูมิศาสตร์นั้นมีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนาน มนุษย์สมัยโบราณมีการเขียนแผนที่ลงบนทราย และ
อธิบายถึงบริเวณที่จะออกไปล่าสัตว์ โดยพ่อค้าชาวโฟนิเซียนเป็นชาติแรกที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไว้แต่อย่างใด จนมาถึงสมัยกรีกโบราณ
ถือว่าเป็นนักภูมิศาสตร์กลุ่มแรกที่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เอาไว้ โดยเริ่มตั้งแต่ราว
ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสต์ศักราช นักภูมิศาสตร์ชาวกรีกที่สำคัญ ได้แก่ เฮโรโดตัส (Herodotus, 484 - 
425 ปีก่อนคริสต์กาล) ได้บันทึกเรื่องราวบริเวณท่ีเดินทางผ่านทั้งเอเชียน้อย กรีซ เปอร์เซียและอียิปต์
เอาไว้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ประชากรในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้เพลโต 
(Plato,  427 – 347 ปีก่อนคริสต์กาล) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไว้ในเรื่อง “วิญญาณของท้อง
ทะเลที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ซึ่งทำให้ประชาชนหรือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงไม่เป็นมิตรและไม่ซื่อสัตย์ต่อ
กัน”อริสโตเติล (Aristotle, 384 – 322 ปีก่อนคริสต์กาล) ได้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิชา
ภูมิศาสตร์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการทดลอง และเป็นคนแรกที่บอกว่าโลกมีสัณฐานกลม
และเชื่ อว่าโลกเป็ นศูนย์กลางของเอกภพ (สิ ริวรรณ  ศรีพหล , 2552: 100) อี ราโทสธี เนส 
(Eratosthenes, 276 ปีก่อนคริสต์กาล) เป็นบุคคลแรกที่นำเอาคำว่า ภูมิศาสตร์มาใช้และเป็นผู้ที่วัด
ขนาดของโลก สร้างลูกโลกจำลองและแผนที่โลกขึ้นเป็นคนแรก สตราโบ (Strabo, 64 ปีก่อน  
ค.ศ. – ค.ศ. 20) ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์บรรยายเรื่องราวของภูมิภาคต่าง  ๆ ในยุโรป 
อินเดีย ลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรติส มีผลให้วิชาภูมิศาสตร์มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่ง
บุคคลสำคัญคือ ปโตเลมี (Ptolemy, คริสต์ศตวรรษที่ 2) เป็นนักภูมิศาสตร์คนแรกที่นำเอาสถานที่ตั้ง
มาเชื่อมโยงกับวิชาภูมิศาสตร์และจัดทำแผนที่ที่ใช้สำหรับการสำรวจและการเดินเรือ  เมื่อสิ้นสุด 
สมัยกรีก ภูมิศาสตร์ได้เข้าสู่ยุคมืด โดยถูกศาสนาคริสต์ครอบงำความรู้ทางวิชาการ ทำให้เนื้อหาที่  
นักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้ค้นคว้าและรวบรวมไว้ขาดความสนใจจากประชาชนในยุคนั้น การทำแผนที่
และการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มักมีการนำความเชื่อทางศาสนาเข้าไปแทรกไว้  ส่วนในโลก
มุสลิมนั้น วิชาภูมิศาสตร์ได้รับความสนใจและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากอันเนื่องมาจากกลุ่มคนที่
นับถือศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายเข้าไปครอบครองดินแดนต่าง ๆ ตั้งแต่โปรตุเกส โมร็อกโก ไปจนถึง
ลุ่มแม่น้ำสินธุ ทำให้นักเดินทางชาวอาหรับได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไว้มากมาย  
นักภูมิศาสตร์คนสำคัญ ได้แก่ อิบึน ฮาคาล (Ibn Haukal) ได้เขียนหนังสือเรื่อง วิถีและราชอาณาจักร 
โดยบรรยายเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรมุสลิมไว้ และอิดริชี ( Idrisi) ได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในแง่ของหน่วยการเมือง และแบ่งเขตอากาศโลกออกเป็น 11 เขต  
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   ในยุคแห่งการสำรวจและการค้นพบ (ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 – คริสต์ศตวรรษที่ 
18) วิชาภูมิศาสตร์ได้มีการขยายขอบเขตที่กว้างขึ้น เนื่องจากความทันสมัยของเครื่องมือที่ได้รับการ
พัฒนาจึงทำให้การจัดทำแผนที่มีความถูกต้องมากขึ้น ใน ค.ศ. 1596 ได้มีการทำแผนที่แบบ 
เมอเคเตอร์เพ่ือใช้สำหรับการเดินเรือออกเผยแพร่ และทำให้เกิดการค้นพบข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาก
ขึ้น จึงเริ่มมีการวิเคราะห์และแบ่งแยกกลุ่มวิชาทางภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
(Scientific Method) 
   ส่วนขอบข่ายและวิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ในสมัยใหม่เริ่มขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 
เป็นต้นมาและเจริญรุ่งเรืองในประเทศเยอรมนี นักภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ อเล็กซานเดอร์ วอน     
ฮัมโบลด์ (Alexander Von Humboldt, 1769 - 1859) ซึ่งนับว่าเป็น “บิดาแห่งภูมิศาสตร์สมัยใหม่” 
ผลงานสำคัญคือ The Kosmos เป็นการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับโลก และการทำแผนที่โลกที่แสดง
อุณหภูมิเท่าเอาไว้ ส่วน คาร์ล ริทเทอร์ (Carl Ritter, 1779 - 1859) นักภูมิศาสตร์ที่สำคัญอีกหนึ่งคน
ชาวเยอรมัน ผลงานสำคัญคือหนังสือเรื่อง Erdkunde ที่บรรยายเรื่องราวของทวีปเอเชียและอเมริกา
ไว้อย่างละเอียด เฟรดริช รัทเซล (Friedrich Ratzel, 1844 - 1904) เป็นนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมนีที่
ให้ ค วามสน ใจทางด้ านภู มิ ศาสตร์วัฒ นธรรม  ผล งานที่ ส ำคัญ ได้ แก่  ภู มิ ศ าสตร์มนุ ษย์  
(Anthropogeography) ซึ่งได้เน้นให้เห็นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ 
   ในสหรัฐอเมริกาการศึกษาภูมิศาสตร์สมัยใหม่จะได้รับอิทธิพลจากนักภูมิศาสตร์ที่สำคัญ 
คือ เอลเลน แซมเปิล (Ellen Sample) และคาร์ล ซาวเออร์ (Carl Sauer) ในผลงานของเขาได้
กำหนดขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์ไว้ว่า “เป็นการศึกษาเรื่องราวของภูมิทัศน์ ได้แก่ ภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม” นอกจากนี้ยังมีนักภูมิศาสตร์สมัยใหม่ที่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภูมิภาค เช่น ปอล วีดอล เดอ ลา บลาซ (Paul Vidal de La Blanche) และ 
จ็อง บรุงส์ (Jean Brunches) ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาภูมิศาสตร์ท้องถิ่น เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานทำความเข้าใจพ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืนของโลกต่อไป 
   นอกจากนี้ สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 101 - 104) ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเป็นมา
ของวิชาภูมิศาสตร์ในประเทศไทย โดยสำหรับประเทศไทยนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปด้านการศึกษาและได้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ การเรียน
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ได้เริ่มมีขึ้นเมื่อมีหลักสูตรประโยคต่างๆ ออกใช้ใน พ.ศ. 2438 โดยแบ่งเป็น
ประโยค 1 ประโยค 2 และประโยค 3 นั้น ในประโยค 3 มีวิชาแยกออกแท้ ๆ 1 วิชา คือ ภูมิศาสตร์ 
กำหนดให้เรียนภูมิศาสตร์ฟิสิกัลป์ แปลนและแผนที่เบื้องต้น แล้วเรียนภูมิศาสตร์สยามและเมือง
ใกล้เคียงต่อไปจึงเรียนทวีปเอเชียและยุโรป โดยให้เขียนแผนที่ด้วย ในปีที่ 3 เรียนภูมิศาสตร์ของโลก
และเขียนแผนที่จากความจำ ปีที่ 4 เรียนภูมิศาสตร์ทางการค้าขายและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 
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ซึ่งในหลักสูตรเรียกว่า “อาการโลกอย่างสูง” เช่น ลม มหาสมุทร สายน้ำ เหตุของฤดู น้ำขึ้น น้ำลง 
ฯลฯ โดยรับแบบฉบับมาจากโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
   เมื่อเปลี่ยนประโยคเหล่านั้นเป็นประถม มัธยม และมัธยมสูง ใน พ.ศ. 2445 ในหลักสูตร
ได้ปรากฏว่ามีวิชาจรรยาและภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะภูมิศาสตร์นั้นมีการเขียนหนังสือภูมิศาสตร์ขึ้น 2 
เล่ม ใช้ในปีที่ 2 และ 3 ปีสุดท้าย คือ ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้เรียนภูมิศาสตร์สยามโดยสังเขป ในส่วน
ของหลักสูตรมัธยมศึกษา กำหนดว่าปีที่ 1 เรียนภูมิศาสตร์สยาม ปีที่ 2 เขียนรูปประเทศสยามโดยไม่
ต้องดูแบบ ให้สอนประเทศที่อยู่ใกล้เคียงสยามโดยละเอียด และให้สอนประเทศและเมืองสำคัญในโลก
โดยสังเขป ส่วนชั้นปีที่ 3 ทบทวนของเก่าที่เรียนไปแล้ว และฝึกหัดเขียนแผนที่ต่าง ๆ ต่อมาใน พ.ศ. 
2452 กรมศึกษาธิการออกหลักสูตรประโยคมูลศึกษา มีการกำหนดวิชาความรู้เรื่องเมืองไทย คือ วิชา
ภูมิศาสตร์และพงศาวดาร โดยส่วนของภูมิศาสตร์ให้เรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ในประโยค
ประถมศึกษาให้เรียนภูมิศาสตร์สยามโดยละเอียด ประโยคมัธยมกำหนดเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับ
ประเทศสยาม ในชั้นมัธยมสูงกำหนดให้เรียนประเทศสยามกับดินแดนที่ใกล้เคียงทวีปเอเชีย  
ทวีปยุโรปและทวีปอื่น ๆ  
   ภายหลั งการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ .ศ . 2475 หลั กสู ตรสั งคมศึ กษามี  
การเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองใหม่ จากหลักสูตร พ.ศ. 2480 วิชาภูมิศาสตร์ได้มุ่งให้ผู้เรียน
ระดับประถมได้รู้เรื่องทิศ ภูเขา ที่ราบ ทะเล เกาะ มหาสมุทร แผ่นดิน รูปพรรณสัณฐานของโลก  
ทวีป กลางวัน กลางคืน ฤดู และภูมิศาสตร์สยามกับประเทศใกล้เคียง ส่วนระดับมัธยมตอนต้น
เน้นหนักวิชาภูมิศาสตร์มาก โดยเรียนภูมิศาสตร์ฟิสิกัลป์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาคและภูมิศาสตร์การค้า
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรียนเรื่องเขตมรสุม ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา ยุโรป 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
   พ.ศ. 2503 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดหลักสูตรสังคมศึกษาให้เป็นหมวดวิชาสังคม
ศึกษา แยกสอนตามขอบเขตของเนื้อหาเป็น 4 วิชา คือ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม โดยวิชาภูมิศาสตร์เน้นขอบข่ายเนื้อหาใน 3 ด้าน ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์
ภูมิภาค และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ต่อมามีการประกาศใช้หลักสูตร พ.ศ. 2521 สาระภูมิศาสตร์ถูกจัด
ไว้ในวิชาบังคับและวิชาเลือก เช่น วิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ วิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก วิชาภูมิศาสตร์
การเกษตร วิชาการสำรวจท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์ และวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมือง 
   การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ได้มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภูมิศาสตร์ได้จัดอยู่ในสาระที่ 5 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนมาถึงในปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 สำนักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มี  
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การปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ครอบคลุม 
ยืดหยุ่นทั้งเนื้อหา เวลา สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
(สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2561: 2) โดยในปัจจุบันการศึกษาด้านภูมิศาสตร์มุ่งเน้น
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับพ้ืนที่มากกว่าศึกษาลักษณะเฉพาะและสถานที่  
ต่าง ๆ ของโลกอย่างคร่าว ๆ ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวทางมาสู่การศึกษารายละเอียดของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการพิจารณาว่า มีสิ่งใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้น และแต่ละสิ่งมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ภายใต้
สภาวะต่างๆ ที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือเกิดปรากฏการณ์พิเศษในพ้ืนที่นั้นๆ ขึ้น (วิภาพรรณ  
พินลา และวิภาดา พินลา, 2561: 157) 
   โดยสรุป วิชาภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่ถือกำเนิดมาอย่างช้านาน ตั้งแต่ก่อนสมัยคลาสสิกหรือ
ชาวกรีกตั้งแต่ชาวโฟนีเซียนและมีการศึกษาอย่างจริงจังในสมัยกรีกโบราณที่มีนักภูมิศาสตร์ที่สำคัญ
หลายท่าน และได้มีการบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาไว้ จนมาถึงยุคแห่งการสำรวจและการค้นพบ 
การพัฒนาของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ส่งผลให้ภูมิศาสตร์ได้มีการขยาย
ขอบเขตที่กว้างขึ้น รวมไปถึงการทำแผนที่ที่มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนมาถึงช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ขอบเขตเนื้อหาของภูมิศาสตร์ได้เพ่ิมมากขึ้น มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อโลกมากขึ้น 
   ส่วนวิชาภูมิศาสตร์ในประเทศไทยนั้น ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเรื่อยมา เพ่ือให้
สอดคล้องต่อบริบทของสังคม ช่วงเวลา รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น  
เกิดเป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งองค์ความรู้และวิธีการในการศึกษา ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้
เข้าใจพื้นที่ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 2.3 ความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ 
   ภูมิศาสตร์ นับได้ว่ามีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างสูงต่อการศึกษาสังคมของมนุษยชาติ 
เนื่องจากภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพ้ืนฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผล
ระหว่างกัน เพ่ือนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้ 
   ทวี ทองสว่าง (2520: 1-2) ได้กล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้ 
   1) คุณค่าในด้านอาชีพ ช่วยให้ประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ เข้าใจในเรื่องการประกอบ
อาชีพดีขึ้นและอาศัยวิชาภูมิศาสตร์มาสนับสนุนและเป็นแนวทางในการดำเนินการ 
   2) คุณค่าในการพัฒนาสติปัญญา ช่วยให้มนุษย์เกิดความเฉลียวฉลาดในการพิจารณา
และตีความหมายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลักษณะของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
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   3) คุณค่าในการเป็นพลเมืองดีมีความเฉลียวฉลาด ช่วยให้มนุษย์เกิดความคิดในการนำ
หลักวิชาภูมิศาสตร์มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง 
   4) คุณค่าในการส่งเสริมความรู้วิชาแขนงอ่ืน ๆ ให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น 
   5) คุณค่าในการส่งเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ช่วยให้การศึกษา 
นอกสถานที่ การท่องเที่ยวและการสำรวจมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
   6) คุณค่าในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ เกิดความเข้าใจ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฐานะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเทศอ่ืน 
   นอกจากนี้ วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542: 128) ได้กล่าวไว้ว่า วิชาภูมิศาสตร์มีความสำคัญ
ต่อผู้เรียน คือ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำความคิดรวบยอดหลักการพื้นฐานไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ การสังเกต การบันทึก การแปลความหมายหรือข้อมูล  
เน้นเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก โดยบรรจุเนื้อหาในสาระ
ภูมิศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ
และโลก อีกทั้งผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาโดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ รู้จักการควบคุมธรรมชาติ ดัดแปลงและพัฒนาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  
   จากความสำคัญของภูมิศาสตร์ข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ผู้สอน
จำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่อลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชากร ความสัมพันธ์ทางกายภาพ ฤดูกาลที่แตกต่างกัน รวมถึงเป็นพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงของ  
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกที่มนุษย์จำเป็นต้องพยายามปรับตัว หรือสร้างแนวทางในการป้องกันภัย
ธรรมชาติให้สามารถเอ้ือต่อการดำรงอยู่หรือหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 2.4 ประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ 
   ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องของพ้ืนที่ ลักษณะทางกายภาพ ขอบข่ายของสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน
พ้ืนที่ประกอบด้วย ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาคและชีวภาค รวมไปถึงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม ชุมชนเมืองที่มีเหตุปัจจัยมาจากลักษณะทางกายภาพทำให้ขอบข่ายของวิชาภูมิศาสตร์มี
ความกว้างขวางมาก โดยมีนักวิชาการได้นำเสนอประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ 
   Salvatore J. Natoli (1994) ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ไว้ว่า 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาภูมิศาสตร์ (The National Council for Geographic 
Education: NCGE) แล ะ  ส ม าค ม นั ก ภู มิ ศ าสต ร์ อ เม ริ กั น  (The Association of American 
Geographers: AAG) ได้กำหนดประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ออกเป็น 5 ประเด็นในการ
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ตี พิ ม พ์ ล ง ใน ห นั ง สื อ เรื่ อ ง  “Guidelines for Geographic Education, Elementary, and 
Secondary Schools” ที่ เรียกว่า 5 Themes of Geography หรือโครงความคิดทางภูมิศาสตร์  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ที่ตั้ง (Location) คือการศึกษาถึงตำแหน่งของพ้ืนที่หรือสถานที่ต่างๆ ดังนั้นใน
การศึกษาภูมิศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งเป็นลำดับแรก ที่ตั้ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ตั้งสัมบูรณ์ (Absolute Location) เป็นการบอกตำแหน่งด้วยพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ เช่น ละติจูด ลองจิจูด ของบริเวณต่างๆ และที่ตั้งสัมพัทธ์ (Relative Location)  
การบอกความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่นั้นกับบริเวณโดยรอบ เช่น อาณาเขตติดต่อของทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หรือการบอกระยะทาง เช่น 
สถานที่ทีเ่ราศึกษาอยู่ห่างจากสถานที่โดยรอบเป็นระยะทางเท่าไร  
   2) สถานที่ (Place) หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและมนุษย์ที่ปรากฏในที่ตั้งนั้น 
โดยประเด็นของสถานที่นั้นจะกล่าวถึง ชื่อสถานที่ คำอธิบายลักษณะสำคัญของสถานที่ดังกล่าว และ
สถานการณ์ หรือ เงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมของสถานที่ดังกล่าว โดยสรุปคือการอธิบายที่เป็นไปใน  
2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ เป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดจาก
กระบวนการธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค รวมไปถึงการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ปรากฏ และการอธิบายลักษณะทางมนุษย์ของสถานที่   
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกิดจากความคิด และการกระทำของมนุษย์รวมไปถึงการใช้ที่ดิน  
การกระจายและความหนาแน่นของประชากร ลักษณะทางวัฒนธรรม  
   3) ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Human-Environment Interaction) เน้นใน
การอธิบายปฏิสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
       3.1) การปรับตั วต่อสิ่ งแวดล้อม  (Human Adapt to the Environment) คือ  
การอธิบายลักษณะในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่มีที่มาจากเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาถึง  
การปรับตัวของมนุษย์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างไร 
เช่น ลักษณะเครื่องแต่งกายผู้คนในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นและภูมิอากาศเขตหนาว ลักษณะที่อยู่อาศัย
ของภูมิประเทศแบบทะเลทรายและภูมิประเทศแบบที่ราบ เป็นต้น 
       3.2) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม (Human Modify the Environment) มนุษย์ 
เข้าไปแก้ไขเพ่ือความอยู่รอดของสังคมมนุษย์ เช่น การสร้างระบบชลประทานเพ่ือกักเก็บน้ำ และ
กระจายน้ำในยามจำเป็น หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น 
       3.3) การพ่ึงพิงสิ่งแวดล้อม (Human Depend on the Environment) มนุษย์มี
ความจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ เช่น การใช้แม่น้ำในการทำ
เกษตรกรรมและการคมนาคม 
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   4) การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ (Change and Movement) การศึกษาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด เกิดจากสาเหตุปัจจัยใด และ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง ทั้งความคิด วัฒนธรรม ทรัพยากร ประชากร 
เศรษฐกิจ ระหว่างพ้ืนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระบบกายภาพ 
เช่น ระบบลมโลก ระบบกระแสน้ำในมหาสมุทร โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อมนุษย์       
อย่างไรบ้าง 
   5) ภูมิภาค (Region) ลักษณะทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค เช่น ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และ  
อเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงอิทธิพลปัจจัยในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะต่อภูมิภาค
ต่างๆ และการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้เหตุผลว่า
เพราะเหตุใดถึงเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละประเด็น 
   มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University, 2016: 6 - 12) ได้นำเสนอเกี่ยวกับ
ประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ใน Oxford Big Ideas Geography โดยแบ่งประเด็นสำคัญใน
การศึกษาภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และทำความเข้าใจภูมิศาสตร์ ออกเป็น 7 ประการ 
ดังนี้ 
   1) สถานที่ (Place) สถานที่เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนผิวโลกที่ถูกระบุและกำหนดความหมาย
โดยผู้คนในพ้ืนที่ สถานที่ในมโนทัศน์ดังกล่าวหมายรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ ซึ่งแต่ละ
สถานที่ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งประชากรที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวย่อมได้รับอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในแทบทุกด้าน 
   2) พ้ืนที่ (Space) ในทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่คือรูปแบบของสิ่งต่างๆ ที่จัดระเบียบอยู่ภายใน
พ้ืนผิวโลก รวมไปถึงแนวทางการใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ โดยมโนทัศน์
ทางด้านพ้ืนที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
       2.1) ที่ตั้ง (Location) สถานที่หรือสิ่งต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณใดของพ้ืนผิวโลก  
       2.2) การจัดระเบี ยบ  (Organization) รูปแบบ  วิธีการ รวมไปถึ งเหตุผลถึ ง 
การจัดระเบียบ จัดวางสิ่งต่างๆ บนบริเวณในพื้นผิวโลกโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำให้เกิดข้ึน 
       2.3) การกระจายทางพ้ืนที่  (Spatial Distribution) รูปแบบของการจัดระเบียบ 
สิ่งต่างๆ บนบริเวณในพื้นผิวโลก 
   3) สิ่งแวดล้อม (Environment) องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และรูปแบบของการจัดระเบียบจนเกิดเป็นระบบ ซึ่งนักภูมิศาสตร์ค่อนข้างให้
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ความสนใจและศึกษาเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นที่ให้  
ความสนใจดังนี้ 
       3.1) รูปแบบของการรับรู้ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคน และการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงเพราะเหตุใดถึงมีความแตกต่างกัน 
       3.2) รูปแบบในการจัดการและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
       3.3) ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อมนุษย์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้
สามารถลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์ได้หรือไม่ 
   4) ปฏิสัมพันธ์ (Interconnection) ไม่มีสิ่งใดในโลกที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวทุกสิ่งแวดล้อม
ทุกสิ่งมีชีวิตและทุกสิ่งที่ไม่มีชีวิตล้วนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน นักภูมิศาสตร์ใช้มโนทัศน์ของปฏิสัมพันธ์
ในการทำความเข้าใจจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานที่และผู้คน และปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตอย่างไร โดยศึกษาท้ังในระดับโลกและระดับท้องถิ่น 
   5) ความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่สามารถรักษาทุกชีวิต
บนพ้ืนผิวโลก นั่นคือแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสร้างความแน่นอนว่าการทรัพยากรภายในโลกของเรา
จะถูกใช้และมีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ และสามารถอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังใน
อนาคต 
   6) มาตราส่วน (Scale) มโนทัศน์ในเรื่องของมาตราส่วน นักภูมิศาสตร์ใช้สำหรับ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในหลายระดับของ
พ้ืนที่ และมีความแตกต่างกันไป เพ่ืออธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละระดับของพ้ืนที่ โดยทั่วไป
สามารถแบ่งระดับของพ้ืนที่ออกเป็น ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับระหว่างประเทศ 
และระดับโลก ตามลำดับ 
   7) การเปลี่ยนแปลง (Change) ในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการสังเกต ในขณะที่บางการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา
หลายล้านปี และยากต่อการตรวจพบ ซึ่งมโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญอย่างมาต่อ
การศึกษาภูมิศาสตร์ เป็นมโนทัศน์ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา และมองโลกเป็น
ลักษณะของพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง เมื่อเกิดความเข้าใจดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 106) นำเสนอประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ในหนังสือ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
สามารถแยกศึกษาเป็นสาขาต่างๆ ได้ดังนี้ 
   1) ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) มุ่งศึกษาลักษณะทางกายภาพ เช่น  
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ พืชพรรณธรรมชาติ  
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   2) ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) ศึกษาถึงกระบวนการความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์ประชากร ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม  
   3) ภู มิ ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Socio – Environment Geography)             
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น  การศึกษาการปรับตัวของ
มนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   4) ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (Regional Geography) การศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
เช่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกาใต้ รวมไปถึงการศึกษาภูมิภาค
ระดับท้องถิ่นด้วย 
   นอกจากการแบ่งประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ออกเป็น 4 ประเด็นหลักดังกล่าว
ข้างต้น โดยส่วนใหญ่วิชาภูมิศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 หมวดใหญ่ ดังนี้  (กิตติคุณ รุ่งเรือง , 
2554:14-8; สมจิตร วัฒนคุลัง, 2555: 2-14 - 2-15; วิชัย เทียนน้อย, 2536: 4-5) 
   1) ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในลักษณะทาง
ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ อันได้แก่ ภูมิประเทศ ดิน แร่ธาตุ น้ำบนผิวดิน น้ำใต้ดิน แสงแดด 
ภูมิอากาศ ตลอดจนพืชพรรณธรรมชาติ โดยสามารถแยกย่อยออกเป็นสาขาวิชาได้ดังต่อไปนี้ 
       1.1) ภูมิศาสตร์ดิน (Soil Geography) การศึกษาการกระจายของดิน  
       1.2) ภูมิศาสตร์พืช (Phytogeography) ศึกษาพืชพรรณในถิ่นต่าง ๆ ของโลกโดย
พิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
       1.3) ภูมิศาสตร์สัตว์ (Animal Geography) ความรู้เกี่ยวกับสัตววิทยา ชีววิทยา  
มาเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษา  
       1.4) ภูมิศาสตร์แร่ (Mineral Geography) เน้นในเรื่องแร่และเรื่องหินในถิ่นต่าง ๆ 
ของโลก พิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบดังกล่าว 
       1.5) ภูมิศาสตร์บรรพกาล (Paleography) ว่าด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกใน
อดีต โดยศึกษาจากซากดึกดำบรรพ์ และชนิดของชั้นหิน 
       1.6) ภูมิอากาศวิทยา (Climatology) เป็นวิชาอุตุนิยมวิทยาสาขาหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น 
       1.7) ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) วิชาที่ว่าด้วยพ้ืนผิวโลก รวมทั้งรูปร่าง 
ธรรมชาติ กระบวนการกำเนิด และการปรับตัวของพ้ืนผิว ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
       1.8) ธรณีอุทกวิทยา (Geohydrology) การศึกษาน้ำใต้ดิน 
       1.9) อุทกธรณี สัณฐานวิทยา (Hydro Geomorphology) การศึกษาลักษณ ะ 
ภูมิประเทศที่เป็นผลจากการกระทำของน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการธารน้ำไหล  
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   2) ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) เน้นในการศึกษาความเป็นอยู่ของมนุษย์ใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยแยกออกเป็นสาขาย่อยๆ ได้ ดังนี้ 
       2.1) ภูมิศาสตร์การเมือง (Political Geography) วิชาที่ว่าด้วยลักษณะสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในรัฐ ตลอดจนผลกระทบทางการเมืองต่อสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม อันมีปัจจัยพ้ืนฐาน คือ ภูมิศาสตร์ 
       2.2) ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) การศึกษาเก่ียวกับรัฐหรือประเทศ โดยถือว่ารัฐเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีการเติบโตและเสื่อมสลาย รวมไปถึงอิทธิพลของสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ประวัติศาสตร์ การเมืองของรัฐ 
       2.3) ภู มิ ศ าสต ร์ เชิ งป ระวั ติ  (Historical Geography) ศึ กษ าถึ งป ระวั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใด ดินแดนหนึ่ง  
       2.4) ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography) ศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในถิ่นต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
       2.5) ภูมิศาสตร์เมือง (Urban Geography) ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในเมือง 
พัฒนาการโครงสร้าง รูปแบบเชิงพ้ืนที่ภายในเมือง ว่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภูมิศาสตร์อย่างไร 
รวมทั้งปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับเมือง 
       2.6) ภูมิศาสตร์การขนส่ง (Transportation Geography) เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับการขนส่งสินค้าหรือคนจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่งในด้าน
รูปแบบ จำนวน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทการขนส่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง 
       2.7) ภูมิศาสตร์ประชากร (Population Geography) การศึกษาเกี่ยวกับประชากร
ในถิ่นต่าง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของ
ประชากรในบริเวณดังกล่าว 
      2.8) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economics Geography) ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์
ของสภาพทางภูมิศาสตร์กับสภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค และการกระจาย 
      2.9) ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Geography) เน้นศึกษาด้านสั งคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ รูปแบบของการดำรงชีวิต ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ การใช้ที่ดิน  
  จะเห็นได้ว่ารายวิชาภูมิศาสตร์มีประเด็นสำคัญในการศึกษาที่ค่อนข้างกว้างขวางมาก 
สามารถศึกษาได้ในประเด็นที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่การอธิบายลักษณะของพ้ืนที่ แต่พยายาม    
ทำความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
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 2.5 จุดมุ่งหมายของวิชาภูมิศาสตร์ 
   เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ให้มีคุณภาพ จำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สิริวรรณ ศรีพหล 
ได้นำเสนอเป้าหมายสำคัญในการเรียนภูมิศาสตร์ ไว้ดังนี้ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552) 
   1) มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาภูมิศาสตร์ ทั้ งในด้านที่ เป็น
ข้อเท็จจริง เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เมื่อได้เรียนรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นผู้เรียนจะนำความรู้นั้นมาพัฒนาเป็นความรู้ในเชิงมโนมติในด้านของที่ตั้ง 
สถานที่ ภูมิภาค ระบบนิเวศ เป็นต้น จากนั้นผู้เรียนจะพัฒนาความรู้ไปสู่หลักการทางภูมิศาสตร์ใน
ลักษณะของการให้เหตุผล การพิจารณาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ท้ายที่สุดจะก่อเกิดเป็นทฤษฎีทาง
ภูมิศาสตร์เกิดขึ้น ซึ่งความรู้ทั้ง 4 ระดับนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์       
พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมว่าเป็นอย่างไร 
   2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง
เพราะทักษะทางภูมิศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาภูมิศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือทางภูมิ ศาสตร์
มากมายที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ระบบดาวเทียมเพ่ือการนำทาง Global Navigation Satellites 
System : GNSS และเว็บไซต์ Google Earth หรือแผนที่ในรูปแบบของออนไลน์และออฟไลน์ เป็น
ต้น เพราะฉะนั้นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภูมิศาสตร์ จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ เรียนจะนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตได้   
   3) การพัฒนาให้ผู้เรียนมีเจตคติทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาผู้เรียนนอกจากในด้านความรู้
ความเข้าใจ และทักษะแล้ว ผู้สอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะมาพัฒนาในด้านเจตคติ 
เช่น ทัศนคติที่มีต่อการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมุ่งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เข้าใจความแตกต่างของพลเมืองใน
แต่ละภูมิภาค ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันเป็นผลมา
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน 
   โครงการกำหนดมาตรฐานการศึกษาภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (Geography 
Education Standard Project, 1994) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของภูมิศาสตร์ไว้ในเอกสาร “National 
Geographic Standards” โดยระบุเป้าหมายของภูมิศาสตร์ คือ การสร้างคนให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ 
ภูมิภาค และระดับโลก 
   ทั้งนี้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ได้ระบุถึงเป้าหมายของสาระภูมิศาสตร์ เพ่ือให้การเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมายที่
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กำหนดไว้ จึงได้กำหนดทิศทางสำหรับครูผู้สอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่สะท้อนสมรรถนะสำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้  ซึ่งสามารถสรุปเป็น
ตารางที่ 5 ได้ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560: 4) 
 
ตารางที่ 5 เป้าหมายของการเรียนภูมิศาสตร์ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางสาระ

ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2560: 4) 

ความรู้ ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

1. ลักษณะทางกายภาพ 
2 . ก าร ใช้ แผน ที่ แ ล ะ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
3 . ก ระบ วน การท า ง
ภูมิศาสตร์ 
4. การใช้ภูมิสารสนเทศ 
5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

1 . ค วาม เข้ า ใจ ระบ บ
ธรรมชาติ  และมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
2. การให้ เหตุ ผลท าง
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ผ่ า น ก า ร
เชื่อมโยงระหว่างกัน 
3. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

1. ก ารตั้ งค ำถ าม เชิ ง
ภูมิศาสตร์ 
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ก ารส รุ ป เพื่ อ ต อ บ
คำถาม 

1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ 
3. การใช้ เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
4. การคิดเชิงพื้นที่ 
5. การคิดแบบองค์รวม 
6. การใช้สถิติพื้นฐาน 

   
   สรุปได้ว่า เป้าหมายของการเรียนภูมิศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำ
พ้ืนที่หรือลักษณะทางกายภาพในบริเวณต่างๆ แต่การเรียนภูมิศาสตร์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ สามารถใช้เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังต้องมีกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ที่นำไปสู่
การเชื่อมโยงความรู้และข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการเข้าใจความแตกต่างของผู้คนในแต่ละภูมิภาคอันเป็นผล 
สืบเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนภูมิศาสตร์จึงเป็นการบูรณาการ
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ โดยนำเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการทางภูมิศาสตร์
มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญ มุ่ งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทางพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น หากผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว  การเรียนภูมิศาสตร์จะ
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เป็นการเรียนที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการดำรงตนในฐานะของการเป็นพลเมือง
ในสังคมท้ังในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
 2.6 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 
   จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ ได้มี
นักวิชาการนำเสนอถึงแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542: 130 - 131) ได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
สำหรับครูผู้สอนในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ดังนี้ 
   1) กิจกรรมการสังเกต (Observation) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสังเกตสภาพแวดล้อมที่พบเห็น
เพ่ือนำมาประกอบความรู้ที่เรียน ให้ผู้เรียนหัดสังเกตสิ่งใกล้ตัว เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสติปัญญา
และปลูกฝังวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
   2) กิจกรรมนอกสถานที่ (Excursion) มุ่งเน้นพาผู้เรียนไปศึกษาและดูภูมิประเทศจริง
หรือแหล่งข้อมูลที่ได้สอนไปแล้ว ผู้สอนควรวางแผนเค้าโครงหัวข้อเรื่องที่ต้องศึกษา และมีการ
อภิปรายผลการศึกษานอกสถานที่เมื่อกลับมาสู่ห้องเรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดที่
ถูกต้อง เรียนด้วยการปฏิบัติ สังเกต พิจารณา ค้นคว้า และสื่อสาร ได้เรียนรู้จากประสบการณ์สามารถ
จดจำได้แม่นยำ 
   3) กิจกรรมการใช้โครงการ (Project) ให้ผู้เรียนได้จัดทำโครงการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีทางธรรมชาติจากปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันคิดวิธีการที่นำไปสู่การแก้ปัญหา ใช้กระวนการ 
ทักษะต่างๆ ในการเขียนโครงการ ดำเนินการตามแผนงาน และประเมินผล เป็นการทำงานที่เป็น
ระบบและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
   4) กิจกรรมการใช้วิธีภูมิภาค (Regional) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแบ่งประเทศไทยออกเป็น
ส่วนๆ ตามภูมิภาค โดยแบ่งเขตภูมิภาคของประเทศไทยอย่างกว้างๆ จำแนกเป็นเขต แต่ละเขต
กล่าวถึงตำแหน่งที่ตั้ง โครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ประชากร 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง   การคมนาคมและความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง วิธีนี้ได้รับ
ความนิยมเนื่องจากมีการจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนจากส่วนกว้างไปหาส่วนย่อย 
   ผ่องศรี จั่นห้าว (2550: 123 - 137) ได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
ดังนี้ 
   1) กิจกรรมการออกภาคสนาม เป็นวิธีการและกระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพ้ืนที่ ทั้งที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบ
การศึกษาปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ 1) การตั้งปัญหาหรือหัวข้อวิจัย  
2) การกำหนดพ้ืนที่ศึกษาวิจัย 3) การตั้งสมมติฐาน 4) การเก็บข้อมูลจากตำรา เอกสาร รายงาน  



  36 

แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม สำรวจ ตรวจสอบ สัมภาษณ์ 5) การรวบรวมข้อมูล  
6) การจำแนกข้อมูล 7) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 8) การสรุปผลและหาคำตอบของสมมติฐาน 
   2) กิจกรรมการสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เก็บข้อมูลจากตัวอย่างได้โดยตรงหรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “งานสนาม”  
   สิริวรรณ ศรีพหล ได้นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์
ไว้ดังนี้ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552: 113-119) 
   1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน
ค้นคว้าคำตอบจากข้อมูลต่างๆ แล้วสรุปเพ่ือตอบคำถามหรือข้อสงสัยด้วยตนเองกิจกรรมที่ปฏิบัติจะ
ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและค้นพบความรู้ที่ถูกต้องด้วยตนเอง 
โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 
       1.1) เกิดข้อสงสัย 
       1.2) กำหนดปัญหา 
       1.3) กำหนดสมมติฐาน 
       1.4) กำหนดความหมายของศัพท์เฉพาะคำ 
       1.5) รวบรวมข้อมูล 

       1.6) วิเคราะห์และประเมินข้อมูล 
       1.7) ทดสอบสมมติฐาน 
       1.8) เริ่มต้นใหม่ ถ้าข้อสมมติฐานไม่ได้รับการยอมรับ  
   ในการสอนสาระภูมิศาสตร์ ครูสามารถจัดกิจกรรมสืบสวนสอบสวนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ มีทักษะในการตั้งข้อสังเกต 
เกิดความสงสัย และกำหนดปัญหาขึ้นมา จากนั้นจึงเกิดการรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมา
ประกอบการคิดอย่างเป็นระบบ 
   2) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โครงการ เป็นกระบวนการเรียนที่เริ่มจากให้ 
ผู้เรียนเลือกหรือกำหนดชื่อโครงการที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ การจัดทำโครงการ การ
วางแผนการดำเนินงาน การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานของโครงการ
ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงการ และ
นำเสนอผลของโครงการ 
   3) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่
หรือการทัศนศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่จะ
ศึกษา ที่ได้ศึกษาไปแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ โดยมีลำดับขั้นตอนกิจกรรม ดังนี้ 
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       3.1) กำหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะไปศึกษา 
       3.2) วางแผนและเตรียมการ 
       3.3) การไปศึกษานอกสถานที ่
       3.4) การประเมินผล 
   โดยสรุป แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์นั้นผู้สอนสามารถ
เลือกใช้ และปรับใช้ได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสมและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ควรให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์จากการค้นคว้าในตำรา เอกสารต่างๆ 
รวมไปถึงการไปศึกษาในงานภาคสนามเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากพ้ืนที่จริง ทำความเข้าใจพ้ืนที่และ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพ้ืนที่ผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่
เหมาะสมกับรายวิชาภูมิศาสตร์ 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   นักวิชาการ องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ได้ให้
ความหมายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
   National Geographic Society (2017: 4) ได้ให้ความหมายของกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ไว้ว่ากระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ กระบวนการในการช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านของทักษะ ความรู้ รวมไปถึงการเรียนรู้ถึงเครื่องมือของนักภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ดังกล่าวมีแนวทางที่เป็นระบบในการที่จะสืบสวน สอบสวนและทำความเข้าใจโลกผ่านแบบแผน 
กระบวนการ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบธรรมชาติ นำไปสู่การปฏิบัติตามข้อสรุปที่ได้จาก
การสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   สถาบันวิจัยระบบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 
หรือEnvironmental Systems Research Institute: ESRI (2003: 1) องค์กรสำคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ให้ความหมายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้ว่า กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ กระบวนการที่เป็นพ้ืนฐานของการศึกษาภูมิศาสตร์ทั้งการสำรวจข้อมูล 
ศึกษาความสัมพันธ์รวมไปถึงการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ กระบวนการดังกล่าวมี
ความคล้ายคลึงกับกระบวนการวิจัยโดยทั่วไปนั่นคือการให้ผู้เรียนได้สำรวจ วิเคราะห์ รวมไปถึงนำไปสู่
การปฏิบัติจากสิ่งที่ได้ค้นพบ แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างนั่นคือกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ให้
ความสำคัญกับพ้ืนที่ และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่มีต่อมนุษย์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณ
ดังกล่าว เป็นการมองโลกในมุมมองทางพ้ืนที่ 
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   Oxford University (2016: 14) ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการสืบ เสาะทาง
ภูมิศาสตร์ไว้ว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ กระบวนการที่นักภูมิศาสตร์ใช้ในการ
ตรวจสอบและอธิบายลักษะของโลก ด้วยการตั้งคำถาม รวบรวมหลักฐาน วิเคราะห์หลักฐานเพ่ือ
นำไปสู่การหาคำตอบ สื่อสารและสะท้อนผลในสิ่งที่ค้นพบ และในท้ายที่สุดนำไปสู่การตัดสินใจแนว
ทางการปฏิบัติต่อข้อค้นพบนั้น 
   The New South Wales Education Standards Authority: NESA (2019) ได้ ให้
ความหมายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้ว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ 
กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เป็นการสืบสวน
สอบสวนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เริ่มจากการตั้งคำถามทางภูมิศาสตร์ ไปจนการรวบรวม 
ประเมินผล ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาเป็นข้อสรุปและโครงร่างการนำเสนอสำหรับการ
ปฏิบัติต่อไป โดยผู้เรียนจะมีการประยุกต์ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
ระหว่างกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
   Marcia Foley (2010: 82) ได้ให้ความหมายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้
ว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน อาจมีพ้ืนฐานมาจากการสืบสวนสอบสวนจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม และ
การสืบสวนสอบสวนจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น งานเขียน รูปถ่าย แผนที่ หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  
   กนก จันทรา (2561: 89) ได้ให้ความหมายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้ว่า 
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ แนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การสังเกต 
การแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและสถิติพ้ืนฐานเพ่ือนำมาสู่ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ 
และเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
   โดยสรุป กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ แนวทางหรือกระบวนการที่นัก
ภูมิศาสตร์ใช้ในการศึกษา โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจโลกโดย
ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่มีต่อมนุษย์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณ
ดังกล่าว เป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการตั้งคำถาม รวบรวม
ข้อมูล ประเมินผล ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาเป็นข้อสรุปและนำไปสู่การปฏิบัติจาก
ข้อสรุปดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในระหว่างกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตลอดกระบวนการด้วย 
 3.2 หลักในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการตั้งคำถามที่เป็น
ผลสะท้อนมาจากความสนใจของผู้เรียน หรือประเด็นสำคัญที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน 
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กระบวนการดังกล่าวเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน มีความน่าเชื่อถือ และ 
การสร้างเสริมประสบการณ์ตามธรรมชาติของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก  
การตั้งคำถาม สืบสวนสอบสวน จัดระเบียบ วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ซึ่งกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์นี้เหมาะกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่ง National Geographic Society 
(2017: 5-6) ได้นำเสนอหลักการการจัดการเรียนรู้   ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้ 2 
แนวทาง ได้แก่  (1) การสร้างความร่วมมือของผู้ เรียนทั้ งชั้นเรียนในการตอบคำถามสำหรับ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เพียงหนึ่งคำถาม และ (2) การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือ
พัฒนาประเด็นปัญหา หรือคำถามสำหรับกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตามความสนใจของ
สมาชิกภายในกลุ่มย่อยนั้น โดยมีหลักการสำคัญในการจัดการชั้น เรียนของทั้ ง 2 รูปแบบ 
ตามรายละเอียดดังนี้  
   1) การสร้างความร่วมมือของผู้เรียนทั้งชั้นเรียนในการตอบคำถามสำหรับกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์เพียงหนึ่งคำถาม 
       1.1) สร้างคำถามสำหรับกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งผู้สอนต้องทำให้
ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคำถามดังกล่าว ผู้สอนอาจใช้การระดมสมอง
ภายในชั้นเรียนเพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นสำคัญท่ีเกิดข้ึนในท้องถิ่น หรือปัญหาที่ผู้เรียนให้ความสนใจและ
ต้องการเข้าไปสำรวจและหาคำตอบ จากนั้นให้ผู้เรียนลงคะแนนเลือกประเด็นที่สมาชิกในชั้นเรียน
ส่วนใหญ่ต้องการที่จะศึกษา เพ่ือกำหนดเป็นประเด็นของชั้นเรียน 
       1.2) พัฒนาแผนการจัดทำโครงการ โดยพิจารณาและคำนึงถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
             1.2.1) ข้อมูลที่ผู้เรียนต้องใช้และรวบรวมสำหรับประเด็นหรือคำถามสำหรับ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
                      (1) มีวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล 
                      (2) ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล    
                      (3) รูปแบบของการวิจัยที่ควรใช้ในการอธิบายประเด็นหรือตอบคำถาม
สำหรับกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
                      (4) บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือคำถามที่ผ่านมา 
             ในขั้นนี้ผู้สอนสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและมอบหมายงานตามที่
ผู้เรียนสนใจ หรือแบ่งงานตามความถนัดของผู้เรียน โดยแต่ละกลุ่มย่อยนี้จะต้องทำงานเป็นคู่ขนานกัน
ไปตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ผู้สอนต้องกำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนของสมาชิกในแต่ละ
กลุ่มย่อยด้วย 
       1.3) กำหนดเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ของทั้งชั้นเรียนตามกระบวนการ 
เช่น ทักษะกระบวนการใดที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือมีความเชี่ยวชาญ เนื้อหาเฉพาะใดที่
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ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหลังสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการกำหนดเป้าหมายในระหว่างกระบวนการได้เช่นเดียวกัน 
   2) การแบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือพัฒนาประเด็นปัญหา หรือคำถามสำหรับ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตามความสนใจของสมาชิกภายในกลุ่มย่อย 
       2.1) พัฒนาหัวข้อ ผู้เรียนควรมีอิสระในการเลือกคำถามที่สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
สนใจเพ่ือพัฒนาเป็นหัวข้อในการศึกษา หรือผู้สอนอาจให้ผู้เรียนตั้งคำถามจากประเด็น ใหญ่ที่ผู้สอน
เป็นผู้นำเสนอ และพัฒนาเป็นหัวข้อในการศึกษาของแต่ละกลุ่มได้เช่นกัน 
       2.2) วางแผนระยะเวลาของทั้งกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ทั้งชั้นเรียนจะต้อง
วางกำหนดการของการทำงานในแต่ละขั้นของกระบวนการสืบเสาะ โดยจะต้องไม่มีกลุ่มไหนในชั้น
เรียนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทุกกลุ่มจะต้องปฏิบัติไปพร้อมกัน ทั้งนี้การให้คะแนนและประเมินผู้เรียนใน
ระหว่างกระบวนการสามารถนำมาปรับใช้เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ และเมื่อจบขั้นของ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละข้ันจะต้องมีการสะท้อนผลร่วมกันอยู่เสมอ 
       2.3) บทบาทของกลุ่มและแผนการจัดทำโครงการ สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องกำหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
       2.4) การตั้งกลุ่มเพ่ือนและที่ปรึกษาสนับสนุน โดยเลือกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน 
สร้างเป็นกลุ่มที่ปรึกษาภายในชั้นเรียน เพ่ือประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เป็นการแบ่งปันกระบวนการ
การทำงาน ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ โดยมี
ผู้สอนคอยให้คำแนะนำแนวทางเพ่ิมเติม 
       Catling, Willing and Butler (2013) ได้นำเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นผู้สอนต้องผนวกรวมการเรียนรู้ทั้งทักษะใน
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงจุดประสงค์ของการใช้เครื่องมือดังกล่าวสำหรับการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้จากผลการวิจัยและประสบการณ์ในการสอนผู้สอนสามารถกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการสืบเสาะในทางปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 
       1) เปิดโอกาสให้เกิดการสืบเสาะ (Enabling Inquiry) โดยการที่ผู้สอนสร้างให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกของการสำรวจ และสร้างบรรยากาศของความอยากรู้อยากเห็น ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เกิดการตั้งคำถามด้วยตนเอง 
       2) ส่งเสริมให้เกิดการสืบเสาะ (Enhancing Inquiry) โดยการที่ผู้สอนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ยกระดับความรับผิดชอบในการระบุคำถามสำหรับการสืบสวนสอบสวน และท้าทายให้
ผู้เรียนตั้งคำถามและปฏิบัติตามกระบวนการเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความสำคัญและ
ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ 
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       3) เพ่ิมอำนาจในการสืบเสาะ (Empowering Inquiry) ผู้สอนเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ เรียนในการพัฒนาโครงสร้าง และแนวทางในการทำงานและช่วยนักเรียน ในการเลือก
กระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
       Weatherly, Sheehan and Kitchen (2014: 4-5) ได้ กล่ าวถึ งแนวทางในการ
ออกแบบและหลักในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้ 5 หลักการสำคัญ 
ดังนี้ 
       1) ต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ในฐานะของวิชาที่ทำให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้ อธิบาย และประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ
ยอมรับในบทบาทสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นบุคคลผู้เป็นตัวแทนของ
การเปลี่ยนแปลง 
       2) รับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาภูมิศาสตร์ในแง่ของความฉลาดทางปัญญา 
และพัฒนาความก้าวหน้าของทักษะต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การเป็นนักภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่แค่
ผู้เรียนที่เก่งภูมิศาสตร์ ผู้เรียนจะไม่เพียงแค่รู้และเข้าใจลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการของ
มนุษย์ที่ก่อเกิดเป็นโลกที่เราอาศัยอยู่เท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจ
ดังกล่าว ในสถานการณ์ใหม่ รวมไปถึงการคิดเชิงมโนทัศน์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
       3) อย่าเกิดความสับสนระหว่างผลผลิตของรายวิชา (Output) และผลลัพธ์ของ
รายวิชา (Outcome) ในแต่ละกระบวนการการสืบเสาะหาความรู้จะเกิดผลผลิตของการเรียนรู้ เช่น 
สื่อการนำเสนอ PowerPoint การออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโน้มน้าว เชิญชวนในรูปแบบต่างๆ หรือ
แบบจำลอง ผลผลิตเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ทางภูมิศาสตร์ คุณค่าของผลผลิตเหล่านี้จะ
เป็นตัวบ่งชี้ว่าการเรียนรู้ในวิชาภูมิศาสตร์ได้เกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
       4) สร้างความมั่นใจ และสนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยผ่านการคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ถึงประเด็นสำคัญทางภูมิศาสตร์ในสมัยใหม่ สถานที่ สาระสำคัญ และปฏิสัมพันธ์ที่มีความเก่ียวข้องกับ
ผู้เรียนมากท่ีสุด 
       5) การออกแบบโครงสร้างของการสืบเสาะหาความรู้ ในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้คิดและประยุกต์ใช้ทักษะเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และการสะท้อนผล ซึ่งในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ตั้งคำถามที่
หลากหลายที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
   โดยสรุป หลักในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เป็น
กระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการตั้งคำถามที่เป็นผลสะท้อนมาจากความสนใจของ
ผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของ 
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การสืบเสาะหาความรู้รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการ  
ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ควรจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
ชั้นเรียนเป็นกลุ่มใหญ่แล้วสืบเสาะในประเด็นเดียวกัน หรือแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยแยกตามเรื่อง
ที่ผู้เรียนสนใจ มีการตั้งเป้าหมาย วางแผน และเลือกวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
   3.3 การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขั้น ที่ถูกออกแบบมา
เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการคิดและให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงการ
ตั้งคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล การจัดระบบและวิเคราะห์
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลในการตอบคำถามที่ตั้งไว้ในทางที่นำไปสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ตามแนวทางของ National Geographic Society ประกอบไปด้วยกระบวนการ 
การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นกระบวนการ ได้แก่ (National Geographic Society, 2017: 4)  
   ขั้ น ที่  1 ตั้ งค ำถามส ำห รับ ก ารสื บ เส าะท างภู มิ ศ าสต ร์  (Ask: Developing a  
Geo – Inquiry Questions) 
   ขั้นที่  2 สำรวจ คัด เลือกและเข้าถึ งข้อมูลทางภูมิศาสตร์  (Collect: Acquiring 
Geographic Information) 
   ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Visualize: Organizing and 
Analyzing Geographic Information) 
   ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์เรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (Create: Developing Geo 
– Inquiry Stories) 
   ขั้นที่  5 นำเสนอผลจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (Act: Sharing Geo – Inquiry 
Stories) 
   โดยแต่ละข้ันกระบวนการมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่  1 ตั้ งคำถามสำหรับการสืบ เสาะทางภู มิศาสตร์  (Ask: Developing a  
Geo – Inquiry Questions) (National Geographic Society, 2017: 7 - 12) การตั้งคำถามเป็น
หัวใจสำคัญของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คำถามจะเป็นสิ่งนำทางผู้เรียนในการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ และวางกรอบแนวทางที่จะนำไปสู่คำตอบของคำถามที่ผู้เรียน
ได้ตั้งไว้ โดยคำถามที่ใช้ศึกษา ในวิชาภูมิศาสตร์จะเป็นคำถามที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักของคำถาม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การระบุสถานที่  (Where is it?) ทำไมถึง 
เกิดปรากฏการณ์ในบริเวณที่ศึกษา (Why is it there?) และเพราะเหตุใดถึงต้องให้ความสนใจ  
(Why care?) โดยมีแนวทางในการพัฒนาคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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       1.1 การระดมสมองทั้งชั้นเรียนหรือภายในกลุ่ม โดยผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
เขียนคำถามเริ่มต้นโดยที่ผู้สอนยังไม่ต้องปรับแก้คำถามดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเริ่มที่จะระบุ
ประเด็นที่แสดงถึงพ้ืนฐานความรู้ที่ผู้เรียนมี  
       1.2 จากการระดมสมองในขั้นที่ 1.1 ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเพ่ิมเติมข้อถามหลังจาก
ได้มีการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางส่วน เพราะบางครั้งการที่ผู้เรียนไม่สามารถตั้งคำถามที่นำไปสู่
การสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ได้ เป็นผลมาจากที่ผู้เรียนขาดความรู้ จึงไม่สามารถกำหนดประเด็นที่
ตนเองสนใจได ้
       1.3 เมื่อผู้เรียนตั้งคำถามหรือระบุประเด็นได้จำนวนหนึ่ง ผู้เรียนต้องคัดเลือกคำถาม
หรือประเด็นที่ตนสนใจในการทำการสืบเสาะหาคำตอบต่อไป โดยคำถามที่ดีควรเป็นคำถามที่ผู้เรียน
ไม่สามารถหาคำตอบได้เพียงแค่ศึกษาแผนที่หรือค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แต่ควรใช้ ข้อมูลใน
หลากหลายรูปแบบมาประกอบกัน  
   ขั้นที่ 2 สำรวจ คัดเลือก และเข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collect: Acquiring 
Geographic Information) (National Geographic Society, 2017: 13 - 21) เมื่อผู้ เรียนได้มี
การตั้งคำถามหรือคัดเลือกประเด็นที่ต้องการศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องเริ่มกระบวนการของการค้นคว้า
ข้อมูลพ้ืนฐานและเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การตอบคำถามดังกล่าวได้ โดยมีแนวทางในการ
สำรวจ คัดเลือก และเข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
       2.1 ทำความเข้าใจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ผู้สอนให้ผู้เรียนระบุคำสำคัญหรือประเด็นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการหาข้อมูลจากคำถามที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 1 
       2.2 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน การรวบรวมข้อมูลที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ในหัวข้อ ประเด็น 
หรือคำถามที่ตั้ง เป้าหมายสำคัญของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนั่นคือผู้เรียนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องที่ตนสนใจศึกษา เพราะฉะนั้นผู้ เรียนจะต้องเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องในประเด็นนั้น  
โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งห้องสมุด หนังสือ สื่อออนไลน์เพ่ือนำมาประกอบกัน  
ในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้สรุปข้อค้นพบลงในใบงานหรือ
สมุดบันทึก ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาจำนวนหนึ่ง อาจทำให้ผู้เรียนได้ประเด็นศึกษาเพ่ิมเติม หรือมี
ประเด็นอ่ืนที่ผู้เรียนสนใจมากกว่า ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนคำถามที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 1 ได ้
       2.3 ระบุข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ผู้เรียนระดมสมองเพ่ือระบุรูปแบบข้อมูลที่จะใช้ใน
การตอบคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบของสถิติ การสำรวจ 
สังเกต รูปภาพ วีดีทัศน์ แผนที่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลควรมีทั้งข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่มี
ความหลากหลาย 
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   ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Visualize: Organizing and 
Analyzing Geographic Information) (National Geographic Society, 2017: 22 - 28)  
   หลังจากท่ีผู้เรียนได้มีการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และได้มีการคัดเลือกข้อมูลที่
จำเป็นต่อการตอบคำถามที่ผู้เรียนตั้งไว้ในตอนต้น ผู้เรียนจะต้องมีการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ในทางที่จะสร้างความเข้าใจหรือสื่อความหมายในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจศึกษา และนำ
ข้อมูลที่ได้แสดงออกมาในรูปของแผนที่ประเภทต่างๆ หรือนำเสนอเป็นภาพ สัญลักษณ์ที่ชัดเจน  
โดยมีแนวทางในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
       3.1 การสร้างแผนที่ฉบับร่าง โดยการใช้โปรแกรมและสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบดาวเทียมนำทางโลก (GNSS) หรือระบบกำหนดตำแหน่งบน
พ้ืนผิวโลก (GPS) แผนที่ออนไลน์ต่างๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและสร้างแผนที่ฉบับร่างที่ประกอบด้วย
ข้อมูลที่ได้มีการศึกษาค้นคว้ามาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบของแผนที่ที่เหมาะสม
ในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว 
       3.2 การจัดระเบียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นการเลือกข้อมูลที่มีความแตกต่างและ
กระจัดกระจายกันมาจัดกระทำเพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ผู้ เรียนสนใจ
ศึกษา  
       3.3 การเลือกรูปแบบในการจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งการจัดระเบียบข้อมูล หมายถึง 
กระบวนการในการสื่อสารและทำความเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่โดยการใช้ภาพเป็นสื่อ มีเป้าหมายเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมาก หรือความคิดรวบยอดที่มีความซับซ้อนให้มีความชัดเจน มีความถูก
ต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกรูปแบบในการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่ง
สำคัญในกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดระเบียบ
ข้อมูลดังตัวอย่างในตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 รูปแบบในการจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

รูปแบบของข้อมูล ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล 

1) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ (Comparison) 
ทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลในชุดข้อมูลเดียวกันหรือการ
เปรียบเทียบในหลายชุดข้อมูล 

แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น 
ตาราง แผนภาพกระจาย และการทำ
สัญลักษณ์รายการ 

2) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นส่วนประกอบ (Composition) ที่
แต่ละส่วนมีการประกอบกันขึ้นเป็นบางสิ่งบางอย่างได้
อย่างไร 

แผนภูมิวงกลม  
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ตารางที่ 6 (ต่อ) รูปแบบในการจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

รูปแบบของข้อมูล ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล 
3) ข้อมูลที่แสดงถึงการกระจาย (Distribution) การทำ
ความเข้าใจความผิดปกติ แนวโน้ม และพิสัยของข้อมูล 

แผนภาพกระจาย และแผนภูมิแท่ง 

4) ข้อมูลที่แสดงถึงแนวโน้ม (Trend) ข้อมูลที่ปรากฏใน
ช่วงเวลาหนึ่งนั้นมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร 

แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น  

5) ข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ (Relationship) ตัวแปร
หนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรอ่ืนๆ อย่างไร หรือการ
นำเสนอว่าตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อตัวแปรอ่ืนๆในทางบวก 
ทางลบ หรือเป็นกลางอย่างไรบ้าง 

กราฟเส้น และแผนภาพกระจาย 

6) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงซ้อนหรือมีความซับซ้อน 
(Complex) การแสดงข้อมูลที่มีหลายองค์ประกอบหรือมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

อิ น โฟ ก รา ฟิ ก  ระบ บ ส ารส น เท ศ
ภูมิศาสตร์ รูปถ่าย วีดิทัศน์ และแผนที่ 

 
       3.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เมื่อมีการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ 
ที่นำเสนอไปข้างต้น ผู้เรียนจะสามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ แนวโน้ม ของข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนในประเด็นศึกษา เพ่ือไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปของการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
       3.5 การสร้างแผนที่ฉบับจริง เพ่ือนำเสนอสิ่งที่ผู้เรียนได้ค้นพบจากการค้นคว้าหา
ข้อมูลในประเด็นที่ศึกษา ลงในแผนที่ 
   ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์เรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (Create: Developing    
Geo – Inquiry Stories) (National Geographic Society, 2017: 29 -35)  ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องนำ
ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและผ่านการวิเคราะห์ จัดระเบียบตามรูปแบบต่างๆ ที่ได้นำเสนอไปในขั้นที่ 3 
มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ตอบคำถามที่ผู้เรียนได้ถามไว้ในขั้นแรก โดย
มีแนวทางในการการสร้างสรรค์เรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
       4.1 ทำความเข้าใจเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผู้สอนอาจเริ่มจากการ
นำเสนอตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ รวมไปถึงการแนะนำให้ผู้เรียนกำหนดองค์ประกอบสำคัญของ
เรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของผู้เรียนที่จะนำเสนอ เช่น รูปภาพที่ต้องใช้ คุณภาพเสียง
ของวีดีทัศน์ การวางลำดับเรื่องราว การจับใจความสำคัญ หรือแผนภูมิกับกราฟที่ชัดเจนที่ต้องใช้
นำเสนอ เป็นต้น นอกจากองค์ประกอบสำคัญ ผู้เรียนต้องกำหนดรูปแบบในการนำเสนอที่เหมาะสม
กับเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของตนควบคู่กันไปด้วย 
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       4.2 การเตรียมการสำหรับการบอกเล่าเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
โดยผู้สอนจะเป็นผู้แนะนำผู้เรียนผ่านการใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
            4.2.1 คำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งไว้คืออะไร ซึ่งผู้เรียนต้อง
ทบทวนถึงคำถามท่ีตั้งไว้ในขั้นที่ 1 
            4.2.2 รูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมมาได้เป็นแบบใดบ้าง โดยผู้เรียนควรมีการทำ
รายการรูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมมาไว้ให้เป็นระเบียบ เช่น การสำรวจข้อมูลจากบุคคลต่างๆ วีดี
ทัศน์สัมภาษณ์ แผนที่แสดงข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น 
            4.2.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ผู้เรียนต้องมีการสรุป
สิ่งที่ได้รวบรวมมา ซึ่งอาจยังไม่นำไปสู่คำตอบของคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งไว้ 
            4.2.4 ผู้เรียนจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์
อย่างไร ซึ่งผู้เรียนต้องสร้างสรรค์รูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว 
            4.2.5 คำตอบของคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งไว้คืออะไร 
ผู้เรียนต้องตอบคำถามท่ีตั้งไว้ในขั้นที่ 1 บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผู้เรียนได้รวบรวมและวิเคราะห์มา 
            4.2.6 การปฏิบัติแบบใดที่ผู้เรียนต้องการปฏิบัติจากสิ่งที่ผู้เรียนค้นพบ เป็นการ
กำหนดกิจกรรม หรือการปฏิบัติที่สืบเนื่องจากการตอบคำถามที่ตั้งไว้ ผู้เรียนต้องการสื่อสารเรื่องราว
ดังกล่าวต่อใคร และต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร เป็นต้น 
            4.2.7 องค์ประกอบใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการบอกเล่าเรื่องราวจากการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของผู้เรียน ผู้เรียนต้องวางกรอบของเรื่องราวทั้งหมด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
ที่จะเกิดขึ้นในการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมาดังกล่าว ผู้เรียนอาจใช้การบอกเล่าเรื่องราวโดยคำพูด 
การทำรายงาน การทำวีดีทัศน์ อินโฟกราฟิก หรือผสมผสานกัน เป็นต้น 
            4.2.8 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการนำเสนอเรื่องราวจากการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์คือเครื่องมือใด โดยการกำหนดข้อดี ข้อเสียของเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอ  
แล้วเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการนำเสนอ 
            4.2.9 จากเครื่องมือในข้อ 4.2.8 ให้ผู้เรียนตั้งคำถามอีกครั้ง พร้อมให้เหตุผลว่า
เพราะเหตุใดเครื่องมือที่เลือกมาจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด 
       4.3 การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนพัฒนาเค้า
โครงเรื่อง โดยกำหนดเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอคร่าวๆ โดยที่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดมากนัก และ
สร้างเป็นกรอบแสดงเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (Storyboard) ในขั้นนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน เพ่ือนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุง
งานของแต่ละกลุ่มให้มีคุณภาพมากข้ึน 
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       4.4 คัดเลือกและสร้างสรรค์องค์ประกอบของเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
การนำข้อมูล เครื่องมือ และกรอบการนำเสนอเรื่องราวมาจัดวางให้เหมาะสม เช่น ในกรอบที่ 1 ต้อง
ใช้รูปภาพใด มีเสียงประกอบใด หรือเริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลใดก่อน เป็นต้น เพ่ือสร้างเรื่องราว
จากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ 
       4.5 นำทุกสิ่งที่วางแผนไว้สร้างเป็นเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลงานกันระหว่างกลุ่มภายในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนำ
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงงานในขั้นสุดท้าย 
   ขั้นที่  5 นำเสนอผลการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (Act: Sharing Geo – Inquiry 
Stories) (National Geographic Society, 2017: 36 - 40) ขั้นสุดท้ายของกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้เรียนจะได้มีการแบ่งปันเรื่องราวจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงนำไปสู่การ
ปฏิบัติจากเรื่องราวที่ได้ค้นพบดังกล่าว ในการนำเสนอนี้ไม่เพียงแต่การนำเสนอภายในชั้นเรียนเท่านั้น 
แต่ผู้เรียนต้องเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวต่อบุคคลทั่วไปหรือต่อกลุ่มเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเด็นดังกล่าว โดยมีรูปแบบในการนำเสนอและเผยแพร่ที่น่าสนใจ เช่น การ
สร้างเว็บไซต์ การนำเสนอผ่านงานเขียน จัดทำเป็นโปสเตอร์ หรือการจัดกิจกรรมที่เชิญชวนผู้สนใจ
เข้าร่วมงาน เป็นต้น  
   เมื่อผู้เรียนได้มีการแบ่งปันเรื่องราว เผยแพร่และนำเสนอแล้วผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมา
ประเมินผลร่วมกันจากการปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้น รวมไปถึงการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติจนสิ้นสุดกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ทั้งสิ่งที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค รวมไป
ถึงข้อคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการดังกล่าว 
   สถาบันวิจัยระบบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 
หรือEnvironmental Systems Research Institute: ESRI (2003: 1-4) ได้นำเสนอกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกับแนวทางของ National Geographic Society ประกอบด้วย
ขั้นกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นดังนี ้
   ขั้นที่ 1 ตั้งคำถามทางภูมิศาสตร์ (Ask Geographic Questions) 
   ขั้นที่ 2 การเข้าถึงสื่อทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ (Acquire Geographic Resources) 
   ขั้นที่ 3 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Explore Geographic Data) 
   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Analyze Geographic Information) 
   ขั้นที่ 5 การปฏิบัติจากความรู้ทางภูมิศาสตร์ (Act Upon Geographic Knowledge) 
   โดยแต่ละข้ันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่ 1 ตั้งคำถามทางภูมิศาสตร์ (Ask Geographic Questions) ผู้เรียนพิจารณา
ประเด็นหรือสถานที่ แล้วระบุความน่าสนใจหรือความสำคัญของบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏในประเด็น



  48 

หรือสถานที่ดังกล่าว โดยการเปลี่ยนประเด็นที่สนใจให้อยู่ในรูปแบบของคำถาม ซึ่งคำถามที่ดีสำหรับ
การสืบเสาะทางภูมิศาสตร์นั้นควรเริ่มจากคำถามง่ายๆ เช่น สิ่งนั้นตั้งอยู่ที่ใด (Where are things?) 
ไปสู่คำถามที่ว่าสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรระหว่างที่นี่และที่นั่น (How do things change 
between here and there?) และเพ่ือให้สามารถเจาะประเด็นได้มากขึ้น คำถามจะออกมาใน
ลักษณะ เช่น เพราะเหตุใดสิ่งนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไประหว่างที่นี่และที่นั่น (Why does this 
thing change between here and there?) หรือ ผลที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงไประหว่างที่นี่
และที่นั่น (What is the result of this thing changing between here and there?) ซึ่งการตั้ง
คำถามในลักษณะดังกล่าวจะนำไปสู่กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในขั้นต่อไป 
   ขั้นที่ 2 การเข้าถึงสื่อทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ (Acquire Geographic Resources) 
เมื่อมีคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถกำหนดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ
ตอบคำถามดังกล่าว โดยในขั้นนี้ ESRI (2003: 2) ได้นำเสนอ 3 มุมมองที่มีส่วนช่วยผู้เรียนในการ
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งไว้ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ (Geography) เวลา (Time) และประเด็น 
(Subject) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เรียนให้ความสนใจในขอบเขตภูมิศาสตร์แบบใด (What’s the 
geographic focus of your research?) เช่น การศึกษาในระดับประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อบริเวณ
โดยรอบอย่างไร ในการสืบเสาะผู้เรียนจึงต้องมีข้อมูลในระดับประเทศที่ให้ความสนใจ และข้อมูลของ
ประเทศโดยรอบ การกำหนดขอบเขตภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดระดับของการศึกษาและสืบเสาะ
ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ประกอบไปด้วยระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และช่วย
กำหนดขอบเขตของการสืบเสาะ เช่น เมือง ประเทศ ทวีป หรือโลก 
       2.2 ข้อมูลที่ต้องการอยู่ในช่วงเวลาใด (For what period of time do you need 
the data?) หากเป็นการตอบคำถามของคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน ข้อมูลที่ใช้จะต้องมีความ
ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นอาจมีการนำข้อมูลในอดีต
หรือมุมมองที่มีต่ออนาคตมาใช้ประกอบกันได้ ในอีกทางหนึ่งหากคำถามมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เกิดข้ึน
ในอดีตข้อมูลการให้ความสำคัญกับข้อมูลในอดีตควรมีมากกว่าข้อมูลร่วมสมัย 
       2.3 ข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วยหัวข้อหรือประเด็นสำคัญใดบ้าง (For what 
subject(s) and specific topics do you need data?) การมีมุมมองที่ กว้างจะช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการตอบคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพ
ได้มากขึ้น รวมถึงการคัดเลือกข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากข้อมูลที่จำเป็นจากข้อมูลจำนวนมากที่มีตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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   ขั้นที่ 3 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Explore Geographic Data) 
จากขั้นที่ 2 ในการกำหนดประเด็น ขอบเขตตามมุมมองต่างๆ ที่นำเสนอไป ผู้เรียนต้องเปลี่ยนข้อมูล
ดังกล่าวที่ได้มาให้อยู่ในรูปของแผนที่ ตาราง หรือแผนภูมิ โดยเฉพาะการนำข้อมูลมานำเสนอในแผนที่
จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นถึงรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่สนใจศึกษาได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงแผนที่ยังสามารถนำข้อมูลที่มีความหลากหลายมารวมกันได้ทั้งรูปภาพ ลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้น 
เป็นต้น ช่วยให้สามารถสำรวจข้อมูลที่มีการผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการใช้ตารางและแผนภูมิประกอบให้
เกิดความเป็นระเบียบของข้อมูลมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการสำรวจ โดยในขั้นที่ 2 และขั้นที่  3 ของ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของ ESRI ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการ
ค้นหาและจัดการข้อมูลดังกล่าว 
   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Analyze Geographic Information)
หลังจากการสำรวจข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนต้องเริ่มมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูล
และแผนที่ที่จะสามารถตอบคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 1 ผู้เรียนสามารถ
เน้นเรื่องที่สำคัญ หรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลดังกล่าวให้ เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่
ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นของข้อมูล ทำการอนุมานเกี่ยวกับการกระจายของสิ่งต่างๆ คำนวณระดับการ
ปรากฏของบางสิ่งบางอย่างท่ีส่งผลกระทบต่อการปรากฏหรือลักษณะของสิ่งอ่ืนในพ้ืนที่ดังกล่าว  
   ขั้ น ที่  5 ก า รป ฏิ บั ติ จ าก ค ว าม รู้ ท า งภู มิ ศ าส ต ร์  (Act Upon Geographic 
Knowledge)ผู้เรียนต้องใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่ง และ
เรียบเรียงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์และนำไปสู่การปฏิบัติ 
   จากกระบวนการทั้ง 5 ขั้น ของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์โดย ESRI สามารถ
สรุปขั้นการสอนและสิ่งที่ต้องปฏิบัติในแต่ละข้ันดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันวิจัยระบบสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Systems Research 
Institute, 2003: 4) 

Step (ขั้นการสืบเสาะ) What to do (แนวทางการปฏิบัติ) 
1) Ask a Geographic Questions การตั้งคำถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ใน

โลกรอบตัวเรา 

2) Acquire Geographic Resources ระบุข้อมูลที่ จำเป็ นต่อการตอบคำถามทาง
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่ 7 กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันวิจัยระบบสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Systems Research 
Institute, 2003: 4) (ต่อ) 

Step (ขั้นการสืบเสาะ) What to do (แนวทางการปฏิบัติ) 

3) Explore Geographic Data รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลในรูปแบบของ
แผนที่ ตารางหรือกราฟ 

4) Analyze Geographic Information วิเคราะห์ พิจารณารูปแบบ และความสัมพันธ์
จากข้อมูลเพื่อตอบคำถามที่ตั้งไว้ 

5) Act on Geographic Knowledge นำเสนอผลการสืบเสาะ และนำไปปรับใช้ 

 
  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University, 2016: 12 - 33) ได้นำเสนอกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือและกระบวนการที่สำคัญที่นักภูมิศาสตร์ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 สำรวจ ตั้งคำถาม และวางแผน (Observing, Questioning and Planning) 
  ขั้นที่ 2 คัดเลือก บันทึก ประเมิน และสร้างตัวแทนของข้อมูล (Collecting, Recording, 
Evaluating and Representing) 
  ขั้นที่ 3 ตีความ วิเคราะห์และสรุปผล (Interpreting, Analyzing and Concluding) 
  ขั้นที่ 4 สื่อสารข้อค้นพบ (Communicating) 
  ขั้นที่ 5 สะท้อนผลและตอบสนองต่อข้อค้นพบ (Reflecting and Responding) 
  โดยแต่ละข้ันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 สำรวจ ตั้งคำถาม และวางแผน (Observing, Questioning and Planning) 
       1.1 สำรวจโลกและคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Observe the World and its 
Geographical Characteristics) เป็นการทำความเข้าใจโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่โดยการสำรวจถึง
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวผู้เรียน นักภูมิศาสตร์สำรวจถึงผู้คน ดินแดน อากาศ น้ำ พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ เพ่ือทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ยังสนใจที่
จะค้นหาถึงพ้ืนที่และสาเหตุของการจัดระบบ การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ รวมไปถึงการระบุประเด็นปัญหาที่สำคัญที่จำเป็นต่อการสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขสิ่งที่
เกิดข้ึน 
       1.2 พั ฒ น าคำถามท างภู มิ ศ าสต ร์  (Developing Geographical Questions) 
คุณสมบัติที่ดีในการศึกษาภูมิศาสตร์คือการตั้งข้อสงสัย การตั้งคำถามต่อสิ่งที่พบเห็น ประสบการณ์
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ต่างๆ หากผู้เรียนสามารถตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเกิดความสงสัยต่อสถานที่ต่ างๆ ที่ได้
พบเจอได้ สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
       1.3 วางแผนกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (Plan a Geographical Inquiry) 
เมื่อผู้เรียนตั้งคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้ว คำถามที่ดีจะเป็นสิ่งนำทางมาสู่
กระบวนการสืบเสาะในขั้นต่อไป ผู้เรียนควรเลือกคำถามที่ผู้เรียนสนใจและก่อเกิดผลดีต่อการทำความ
เข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนเลือกที่จะศึกษา เมื่อได้คำถามที่เหมาะสมผู้เรียนจะต้องกำหนดข้อมูลที่
จำเป็น และแหล่งเรียนรู้ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ดังตัวอย่างในตารางที่ 8 ดังนี้  
 
ตารางที่ 8 ตัวอย่างคำถาม ข้อมูลที่จำเป็น และแหล่งเรียนรู้สำหรับกระบวนการสืบเสาะทาง

ภูมิศาสตร์ (Oxford University, 2016: 16) 
 

คำถามสำหรับ
กระบวนการสืบเสาะ

ทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลที่จำเป็น 
สำหรับการหาคำตอบ 

แหล่งเรียนรู้หรือสื่อ 
ของข้อมูลที่จำเป็น 

เทื อกเขาคิ ริม านจาโร
ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ
ในทวีปแอฟริกาอย่างไร 

1) สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิและ
ปริมาณฝนของสถานที่โดยรอบ
เทือกเขาคิริมานจาโรในระยะทาง
ที่แตกต่างกัน 

แผนที่เล่ม ข้อมูลสถิติออนไลน์ 
 

2) การสำรวจจากรูปถ่ายทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียมของ
ทวีปแอฟริกา 

รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมของทวีปแอฟริกา 

3) ทำความเข้าใจผลกระทบจาก
สภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิ และ
ปริมาณฝน 

หนั งสื อ  แผนที่ เล่ ม  ข้อมู ลสถิ ติ
ออนไลน์ 

 
   ขั้นที่  2 คัดเลือก บันทึก ประเมิน และสร้างตัวแทนของข้อมูล (Collecting, 
Recording, Evaluating and Representing)  
       2.1 คัดเลือก บันทึก และประเมินแหล่งข้อมูลชั้นต้นและแหล่งข้อมูลชั้นรอง 
(Collect, Record and Evaluate Primary and Secondary Data) มีประเด็นที่ผู้เรียนต้องคำนึง 
ดังนี้ 
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             2.1.1 คัดเลือกและบันทึกข้อมูลที่ผู้เรียนมองว่ามีความจำเป็นต่อการตอบคำถาม
สำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ 
             2.1.2 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาว่ามีความถูกต้องหรือสัมพันธ์กับ
ประเด็นคำถามท่ีตั้งไว้หรือไม่ นอกจากนี้ต้องยึดถือจริยธรรมในการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นด้วย 
             2.1.3 นำเสนอข้อมูลที่ได้มาในรูปแบบที่น่าสนใจและมีความเหมาะสม เช่น 
ตาราง แผนภูมิ แผนที่รูปแบบต่างๆ ภาพร่าง กราฟ 
       2.2 ประเมินข้อมูล และสร้างตัวแทนของข้อมูล (Evaluating and Representing 
Geographical Data Visually) ในการสร้างตัวแทนของข้อมูลนั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนและ
ผู้ที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าวสามารถมองเห็นถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นและทำความเข้าใจในประเด็น
ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น โดยการใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แผนที่ประเภทต่างๆ กราฟ 
แผนภาพ ตาราง ภาพร่าง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศ  
   ขั้ น ที่  3  ตี ค ว า ม  วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะส รุ ป ผ ล  ( Interpreting, Analyzing and 
Concluding) 
       3.1 การใช้แบบจำลองในการระบุแนวโน้ม รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ (Using Models to Identify Trends, Patterns and Relationships in Geographical 
Data) โดยมีกระบวนการที่นักภูมิศาสตร์นิยมใช้ 2 กระบวนการได้แก่ PQE Method และ SHEEPT 
Method 
             3.1.1 PQE Method ใช้สำหรับการอธิบายข้อมูลที่ได้รวบรวมมา โดยเฉพาะ
แผนที่ เพ่ือค้นหารูปแบบที่เกิดข้ึนในข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย รูปแบบ (Pattern: P)            การ
หาปริมาณ (Quantify: Q) และ ข้อยกเว้น (Exceptions: E) 
             3.1.2 SHEEPT Methodเป็นเครื่องมือสำหรับการพิจารณาปัจจัยที่หลากหลาย
ที่ก่อเกิดเป็นรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา ในกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์กระบวนการดังกล่าวจะมีส่วน
ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ผู้เรียนได้มาตาม 6 ปัจจัย ประกอบด้วย สังคม (Social: 
S) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและผู้คน  ประวัติศาสตร์ (Historical: H) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอดีต สิ่งแวดล้อม (Environmental: E) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
รวมถึง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและพืชพรรณธรรมชาติ เศรษฐกิจ (Economic: E) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการได้มาและการใช้จ่ายเงิน การเมืองการปกครอง (Political: P) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล รวม
ไปถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายและเทคโนโลยี (Technologies: T) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการจัดการข้อมูลรวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
       3.2 ระบุความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Distinguishing 
Between Quantitative and Qualitative Data) ดังตัวอย่างในตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9 ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ (Oxford University, 2016: 29) 

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
1. ภูมิอากาศและสถิติของอุณหภูมิ 
2. จำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 
3. แผนภาพประชากร รวมถึงอัตราการเกิดและอัตรา
การตาย 
4. รูปแบบและจำนวนการเจริญเติบโตของอาหาร 
5. พันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
6. อัตราการทำลายป่า 
7. จำนวนผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. ความคิดเห็น 
2. มุมมอง ทัศนคติ 
3. เรื่องราวจากบุคคลต่างๆ 
4. ความรู้สึกชอบและไม่ชอบ 
5. ความรู้สึกท่ีมีต่อประเด็นต่างๆ 

 
       3.3 การใช้กระบวนการอ่ืนๆ ในการตีความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Using Other 
Methods to Interpret Geographical Data) การวิ เคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ การตีความ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมของพ้ืนที่ต่างๆ รวมไปถึงการตีความสีที่ผิดเพ้ียนในภาพถ่ายดังกล่าวเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
   ขั้นที่ 4 สื่อสารข้อค้นพบ (Communicating) ในการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ผู้เรียนย่อมเกิดข้อค้นพบสิ่งใหม่หรือค้นพบความรู้ที่ชัดเจนขึ้นที่ผู้เรียนควรมีการสื่อสาร
หรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ข้อค้นพบดังกล่าวด้วย ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีการสื่อสารหรือถ่ายทอด
เรื่องราวอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการนำเสนอเรื่องราวนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมทั้งวัตถุประสงค์และผู้ฟัง ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอแบบปากเปล่า การนำเสนอ
โดยกราฟ ภาพถ่าย ภาพร่าง และภาพถ่ายดาวเทียม  การนำเสนอโดยสื่อนำเสนอ PowerPoint  
การนำเสนอโดยแผนที่ประเภทต่างๆ และการนำเสนอด้วยข้อเขียน เช่น เรียงความ บทความ หนังสือ 
   ขั้นที่ 5 สะท้อนผลและตอบสนองต่อข้อค้นพบ (Reflecting and Responding) 
       5.1 การสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นสุดท้ายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์
นั่นคือการสะท้อนผลต่อข้อค้นพบและการปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นสำคัญที่จะทำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ครั้งต่อไป การสะท้อนผลหมายรวมถึง สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ การเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไร และ
การตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
       5.2 การตอบสนองต่อข้อค้นพบ (Responding) นอกจากการสะท้อนผลสิ่งที่ได้
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ผู้เรียนต้องร่วมกันเสนอแนะที่จำเป็นต่อการนำข้อ



  54 

ค้นพบดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น การสร้างความตระหนักต่อปัญหา การหาแนวทางแก้ไข ผลประโยชน์
หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์จากข้อค้นพบดังกล่าว เป็นต้น 
   Guinness and Nagle (2014: 266 - 281) ได้ ระบุ ขั้ น กระบวนการสื บ เสาะทาง
ภูมิศาสตร์ โดยเป็นการเน้นการศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยขั้นการสืบเสาะทั้งหมด 6 
ขั้น ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่ 1 ระบุประเด็นปัญหา ตั้งคำถาม (Identification of an Issue, Question or 
Problem) 
   ขั้นที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา (Defining the Objective of the Study) 
   ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูล (Collection, Selection 
and Collation of Data)  
   ขั้นที่ 4 นำเสนอและบันทึกผล (Presentation and Recording of Results) 
   ขั้นที่ 5 วิเคราะห์และตีความ (Analysis and Interpretation) 
   ขั้นที่ 6 สรุปผล ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
(Conclusions, Evaluation and Suggestions for Further Work) 
   โดยในแต่ละข้ันของการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ระบุประเด็นปัญหา ตั้งคำถาม (Identification of an Issue, Question or 
Problem) การระบุประเด็นปัญหา หรือการตั้งคำถามสำหรับการสืบเสาะที่มีความชัดเจนนั้นควร
ผ่านการสำรวจตรวจสอบ การอภิปราย การอ่าน หรืออาศัยพ้ืนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ นัก
ภูมิศาสตร์มักเริ่มต้นการสืบเสาะด้วยการกำหนดสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบประเด็นปัญหา หรือ
คำถามที่ตั้งไว้ ซึ่งก่อนที่ผู้เรียนจะสามารถตั้งสมมติฐานได้นั้นต้องทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษา และผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ดังนั้นการมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางภูมิศาสตร์จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบกระบวนการต่างๆ ที่ที่จะนำมาใช้ในการอธิบาย อภิปรายผลประเด็นปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้ 
เพราะในขั้นของการสรุปผู้เรียนต้องอ้างอิงทฤษฎีที่จะนำมาประกอบข้อสรุปดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ในการ
ตั้งสมมติฐานผู้เรียนต้องอธิบายถึงสิ่งที่คาดว่าจะค้นพบ และอธิบายถึงเหตุผล รวมไปถึงแสดงถึงขนาด
และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่จะใช้ในการสืบเสาะดังกล่าวด้วยโดยมีตัวอย่างการตั้งสมมติฐานในการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
       1) ความหนาแน่นของทางเท้าจะสูงสุดในบริเวณศูนย์กลางของย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
และจะลดลงตามระยะทางที่เพ่ิมข้ึนจากจุดศูนย์กลาง 
       2) เขตอิทธิพลของการตั้งถิ่นฐานเพ่ิมขึ้นตามขนาดของการตั้งถ่ินฐาน 
       3) ความหนาแน่นของประชากรจะสูงข้ึนในบริเวณเขตเมืองชั้นในมากกว่าชานเมือง 
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       4) อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในเขตเมืองสูงกว่าบริเวณโดยรอบของเขตชนบท 
   ขั้นที่  2 กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา (Defining the Objective of the 
Study)เมื่อมีการระบุประเด็นปัญหา หรือการตั้งคำถามสำหรับการสืบเสาะเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา ด้วยคำเฉพาะ และสกัดเนื้อหาที่ต้องใช้ในการศึกษาจากคำถามและ
ประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึง 2 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจ
ศึกษามีอะไรบ้าง และสามารถเข้าถึงหรือรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไร 
   ขั้นที่  3 รวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูล (Collection, 
Selection and Collation of Data) การรวบรวม คัดเลือกและเปรียบเทียบข้อมูล สามารถแบ่ง
รูปแบบของข้อมูลออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การลงภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ หรือการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น การสำรวจสำมะโนประชากร และแผนที่ที่มีการตีพิมพ์ 
เป็นต้น ผู้สอนต้องแน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และจำแนกความแตกต่างเกี่ยวกับรูปแบบ
ของข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และผู้สอนควรแนะนำให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการที่
หลากหลายในการได้มาซึ่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ สังเกต 
การทำแบบสอบถาม แผนที่ เป็นต้น โดยผู้เรียนควรอธิบายเหตุผลในการใช้รูปแบบข้อมูลดังกล่าว 
รวมไปถึงอธิบายการนำข้อมูลที่หามาได้ไปใช้ประกอบการศึกษาด้วย 
   ขั้นที่  4 นำเสนอและบันทึกผล (Presentation and Recording of Results) 
ข้อมูลที่ผู้เรียนได้มาในขั้นที่ 3 ยังคงมีความกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ 
ตีความและตอบคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้เรียนจึงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ได้มาในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟเส้น ฮิสโตแกรม กราฟแท่ง แผนที่โคโร
เพลท (แผนที่ที่ใช้แสดงความแตกต่างของข้อมูลด้วยสีหรือความอ่อนเข้มของสี หรือลวดลายในสัดส่วน
ที่เป็นตัววัดของตัวแปรทางสถิติท่ีมี) วัฏจักร แผนผังแบบต่างๆ เป็นต้น 
   ขั้นที่ 5 วิเคราะห์และตีความ (Analysis and Interpretation) ในขั้นนี้ผู้เรียนต้อง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ผู้เรียนได้รวบรวมมา เพ่ือตอบคำถาม และอธิบายความเกี่ยวข้องของ
ข้อมูลต่อประเด็น ปัญหา และคำถามสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ผู้เรียนได้ตั้งไว้ในขั้นที่ 1 และ
ผู้เรียนต้องอภิปรายผลและเชื่อมโยงไปสู่มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ด้วย 
   ขั้นที่ 6 สรุปผล ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
(Conclusions, Evaluation and Suggestions for Further Work) 
       6.1 สร้างข้อสรุปที่มีประสิทธิผล (Making effective conclusion) การใช้หลักฐาน 
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ตีความในการตอบคำถาม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามสมมติฐานหรือ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เปรียบเทียบผล วิเคราะห์ผล เทียบเคียงกับรูปแบบและทฤษฎีที่เป็น
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มาตรฐาน นอกจากนี้ผู้เรียนต้องอธิบายและอภิปรายผลที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้มาผู้เรียน
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
       6.2 ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป (evaluation 
and suggestions for further work) ผู้เรียนต้องประเมินผลกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัติตลอดกระบวนการ ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคในการศึกษา รวมไปถึงสิ่งที่ควรคำนึงถึง
ตลอดกระบวนการดังกล่าว เพ่ือให้งานหรือข้อสรุปที่ได้มามีข้อผดพลาดน้อยที่สุด และสามารถ
นำไปใช้ในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้ง
ต่อไปว่าควรศึกษาเพ่ิมเติมในแนวทางใด หรือประเด็นใดที่น่าสนใจสำหรับการต่อยอดจากการศึกษา
ในครั้งนี ้
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 5) ได้นำเสนอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์นั่นคือ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญ
ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ 
   ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูล 
   ขั้นที่ 3 การจัดการข้อมูล 
   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
   ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคำถาม 
   โดยในแต่ละขั้นของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตามแนวทางของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 5 กนก จันทรา, 
2561: 89-98) 
   ขั้นที่ 1 การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้ศึกษานำมา
พิจารณาประกอบการหาคำตอบเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบ
ประโยคคำถามที่มีความกระชับและชัดเจน ตรงประเด็น ทั้งนี้การตั้งคำถามนั้นจะต้องเป็นคำถามที่มี
ความเป็นไปได้ในการหาคำตอบ นำมาสู่การตั้งสมมติฐานของคำตอบและสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางใน
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาคำตอบด้วย ในระดับเริ่มต้นการฝึกตั้งคำถามควรเริ่มต้นแยกคำถามทางด้าน
ภูมิศาสตร์ออกจากคำถามที่ทั่วไป ครูร่วมกันตั้งคำถามเพ่ือชวนให้นักเรียนสงสัยและกระตุ้นให้เกิด
คำถามต่อยอดตามมา  
   ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ที่รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคาดว่าจะนำไปใช้ประกอบการศึกษา 
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โดยต้องอาศัยความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ เรียกว่า สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information) เป็นข่าวสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง ลักษณะทาง
กายภาพและกิจกรรมของมนุษย์เมื่อนักเรียนตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูล
จากการอ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสอบถาม การออกภาคสนามและการอ้างอิงจากเอกสาร การออก
ภาคสนามนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ เป็นการฝึกทักษะการสังเกต
ในพ้ืนที่จริง ด้วยการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการบันทึกภาพ การออกภาคสนามจะช่วยกระตุ้นให้
ความอยากรู้อยากเห็น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากการเก็บข้อมูลจะทำให้
นักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ  
   ขั้นที่ 3 การจัดการข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะข้อมูลที่ได้อาจจะกระจัดกระจาย และไม่เพียงพอ นักเรียนจะต้องนำ
ข้อมูลมาจำแนก และจัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพ แผนผัง แผนที่ และกราฟ ทำให้เห็นภาพสรุปที่
ชัดเจน ในการจัดการข้อมูลนั้น นักเรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบและมีวิธีการ
นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การทำแผนที่เป็นวิธีการที่นิยมมากในการจัดการข้อมูล ด้วยการ
เขียนข้อความหรือบันทึกรายละเอียดจากการสำรวจที่ต้องการน าเสนอไว้ในแผนที่ การใช้สัญลักษณ์
แสดงข้อมูลในแผนที่  
   ขั้นที่  4 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษาแบบรูป ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์ต่างๆทางภูมิศาสตร์ตลอดจนศึกษาแนวโน้ม ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของ
ปรากฏการณ์หาความสัมพันธ์สอดคล้องกันและลักษณะที่คล้ายกันระหว่างพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากแผนที่ กราฟ แผนภาพ ตาราง และอ่ืนๆ ด้วยการใช้สถิติอย่างง่ายๆ เพ่ือให้ได้คำตอบ
สำหรับคำถาม 
   ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคำถาม  การสรุปคำตอบบนจากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม 
จัดการ และการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน โดยอ้างอิงข้อมูลด้วยการนำเสนอด้วยวาจาและข้อเขียน 
แสดงคำตอบที่แสดงออกถึงความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน  
จากแนวทางทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถสรุปเป็นขั้นกระบวนการทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดใน แต่ละขั้น 
และตัวอย่างกิจกรรมได้ตามตารางท่ี 10 ดังนี้ (กนก จันทรา, 2561: 92) 
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ตารางที่ 10 ขั้นกระบวนการทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดและตัวอย่างกิจกรรม 

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ รายละเอียด ตัวอย่างกิจกรรม 
1) ตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ 
(Asking Geographic 
Questions) 

การตั้งคำถามเพ่ือกำหนด
ประเด็นที่จะศึกษา โดยมี
องค์ประกอบของคำถามที่
เกี่ยวข้องกับ “ที่ตั้ง”  

- การสังเกต 
- การสาธิต 
- การทดลอง 
- การอภิปราย 

2) รวบรวมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์(Acquiring 
Geographic Information) 
 

รวบรวมข้อมูล สืบค้นจาก
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รูปถ่าย 
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูลแบบบรรยายที่เป็น
ประโยชน์ในการตอบคำถาม 

- การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
- การใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ 
- การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
- การบันทึกการสังเกต 

3)จัดการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  
(Organizing Geographic 
Information) 

การนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความพอเพียง 
ตลอดจนจำแนก จัดกลุ่มข้อมูล 
จัดหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- การทำแผนที่ 
- การทำผังกราฟฟิก 
- การเขียนผังมโนทัศน์ 

4) วิเคราะห์สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Analyzing 
Geographic Information) 

การอธิบายและแปลผลข้อมูลที่
ผ่านการจัดการแล้ว เพื่อให้ได้
แนวคำตอบของคำถาม 

- การอภิปรายกลุ่ม 
- การระดมความคิด 

5) สรุปสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(Answering Geographic 
Information) 
 

สรุปคำตอบให้ตรงกับคำถาม โดย
อ้างอิงหลักการ ทฤษฎี และกฎ
ด้วย จากนั้นเรียบเรียงคำตอบ
เพ่ือจะนำเสนอ 

- การทำโปสเตอร์ 
- การสรุปลงใบงาน 
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
   จากการศึกษาขั้นการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์จาก
นักวิชาการ องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่าขั้นการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์มีทั้งส่วนที่แตกต่างและส่วนที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การสังเคราะห์ขั้นการสอนโดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ขึ้น  โดยสังเคราะห์จากขั้นกระบวนการของ National 
Geographic Society (2 0 1 7 : 7 - 40) , Environmental Systems Research Institute: ESRI 
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(2003: 1-4), Oxford University (2016: 12 - 33), Guinness and Nagle (2014: 266 - 281) 
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 5) ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงความ
ชัดเจนมากข้ึนผู้วิจัยได้นำเสนอผลจากการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการ ตามตารางที่ 11 การสังเคราะห์
ขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ดังนี้  
 
ตารางที่ 11 ผลการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

เอกสาร 
และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

ผลการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 
กำหนด
ประเด็น

การศึกษา
ปรากฏการณ์ 
เชิงภูมิศาสตร์ 

สำรวจ และ
รวบรวม

ข้อมูลจาก
แหล่ง

สารสนเทศ 

วิเคราะห์
ข้อมูลและ

ความสัมพันธ์ 
เชิงพ้ืนที่ 

สรุป
ประเด็นข้อ
ค้นพบและ
นำเสนอผล 

สะท้อนผล 
และ

เสนอแนะ
แนวทาง
พัฒนา 

1. National 
Geographic Society  

(2017: 7 - 40) 

1) ตั้งคำถาม
สำหรับการ
สืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

2) สำรวจ 
คัดเลือก และ
เข้าถึงขอ้มูล
ทาง
ภูมิศาสตร์ 

3) วิเคราะห์
และจัด
ระเบียบข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ 

4) 

สร้างสรรค์
เรื่องราว
จากการ
สืบเสาะ
ทาง
ภูมิศาสตร์ 

5) นำเสนอ
ผลจากการ
สืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

2. Environmental 
Systems Research 
Institute: ESRI (2003: 
1-4) 

1) ตั้งคำถาม
ทาง
ภูมิศาสตร์ 

2) การเข้าถึง
สื่อทรัพยากร
ทาง
ภูมิศาสตร์ 

4) การ
วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

 5) การ
ปฏิบัติจาก
ความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

3) การสำรวจ
และรวบรวม
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
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ตารางที่ 11 ผลการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

เอกสาร 
และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

ผลการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 

กำหนด
ประเด็น

การศึกษา
ปรากฏการณ์ 
เชิงภูมิศาสตร์ 

สำรวจ และ
รวบรวม

ข้อมูลจาก
แหล่ง

สารสนเทศ 

วิเคราะห์
ข้อมูลและ

ความสัมพันธ์ 
เชิงพ้ืนที่ 

สรุป
ประเด็นข้อ
ค้นพบและ
นำเสนอผล 

สะท้อนผล 
และ

เสนอแนะ
แนวทาง
พัฒนา 

3. Oxford University  
(2016: 12 - 33) 

1) สำรวจ ตั้ง
คำถาม และ
วางแผน 

2) คัดเลือก 
บันทึก 
ประเมิน 
สร้างตัวแทน
ของข้อมูล 

3) ตีความ 
วิเคราะห์และ
สรุปผล 

4) สื่อสาร
ข้อค้นพบ 

5) สะท้อน
ผลและ
ตอบสนอง
ต่อข้อค้นพบ 

4. Guinness and 
Nagle (2014: 266 - 
281) 

1) ระบุ
ประเด็น
ปัญหา ตั้ง
คำถาม 

2) กำหนด
วัตถุประสงค์
ในการศึกษา 

4) นำเสนอ
และบันทึกผล 

 

 6) สรุปผล 
ประเมินผล
และ
เสนอแนะ
แนวทาง
สำหรับ
การศึกษาใน
ครั้งต่อไป 

3) รวบรวม 
คัดเลือกและ
เปรียบเทียบ
ข้อมูล 

5) วิเคราะห์
และตีความ 

5. คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(2560: 5) 

1) การตั้ง
คำถามเชิง
ภูมิศาสตร์ 

2) การ
รวบรวม
ข้อมูล 

3) การจัดการ
ข้อมูล 

5) การสรุป
เพ่ือตอบ
คำถาม 

 

4) การ
วิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล 

 
 จากตารางที่ 11 การสังเคราะห์ขั้นตอนของการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันของการสอนออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 



  61 

   ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ผู้เรียนตั้งคำถามและ
กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ขั้นนี้ เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ เพราะคำถามและประเด็นที่ดีจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
ในขั้นนี้การให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตั้งคำถามได้ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
       1) สำรวจข้อมูล สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการกำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์  
       2) กำหนดประเด็นการศึกษาให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก คือ พ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และความสำคัญของสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่มตี่อพ้ืนที ่
       3) ระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของประเด็นที่ต้องการศึกษาได้แก่ การศึกษา
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ระบุ
ช่วงเวลา และความสำคัญของประเด็นหรือปรากฏการณ์ดังกล่าวที่สนใจศึกษา 
   ขั้นที่  2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ผู้ เรียนสำรวจประเด็น
การศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางพ้ืนที่ โดยทำการศึกษาค้นคว้าและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยอาศัยความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์ เช่น การ
สังเกต การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
       1) กำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อในการศึกษา ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อรองเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ 
       2) กำหนดรูปแบบสื่อ เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงแหล่ง
สารสนเทศที่ควรใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูล 
       3) รวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ และบันทึกข้อมูลเพ่ือนำมาจัดระเบียบ
และวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการต่อไป 
   ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เมื่อผู้เรียนได้ทำการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศในขั้นที่ 2 ผู้เรียนต้องจัดการข้อมูลที่ได้มาโดยการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ใช้แบบจำลองในการระบุแนวโน้ม แบบรูปและความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ พิจารณาปัจจัย วิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์จากข้อมูล
เพ่ือสรุปประเด็นและข้อค้นพบ โดยผู้เรียนต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
และการแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ  โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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       1) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามกรอบแนวทางในการสำรวจและรวบรวม
ข้อมูลที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 2 และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมมาขากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ ตามหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียนได้กำหนดไว้ 
       2) วิเคราะห์แนวโน้ม แบบรูปและความสัมพันธ์ของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์  
เชิงพ้ืนที่ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
       3) พิจารณาปัจจัย วิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์จากข้อมูลเพ่ือสรุปประเด็น
และข้อค้นพบของประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 1 
   ขั้นที่ 4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้เรียนต้องนำข้อค้นพบที่ได้มาเรียบเรียง สรุปประเด็น และนำเสนอผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สถิติพ้ืนฐาน หรือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มา
ประกอบการนำเสนอประเด็นข้อค้นพบดังกล่าวได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
       1) เรียบเรียงข้อค้นพบและสรุปประเด็นการศึกษาที่กำหนด 
       2) อ้างอิงหลักการ ทฤษฎี และกฎที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา หรือคำถามท่ีระบุไว้ 
       3) เลือกรูปแบบที่ เหมาะสมในการนำเสนอผล ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการสื่อสาร 
       4) นำเสนอผลจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   ขั้นที่ 5 สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา ผู้เรียนร่วมกันสะท้อนผลและ
ประเมินผลกระบวนการทั้งหมด รวมไปถึงการเสนอแนะการนำข้อค้นพบที่ได้จากกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไปใช้และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนต้องร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นที่
จำเป็นต่อการนำข้อค้นพบดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น การสร้างความตระหนักต่อปัญหา การหาแนว
ทางแก้ไข ผลประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ที่ได้จากการศึกษาข้อค้นพบ เพ่ือนำเสนอ
โดยการเผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาแก่บุคคลภายนอก    โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
       1) ผู้เรียนร่วมกันสะท้อนผล และประเมินผลกระบวนการทั้งหมด 
       2) ผู้เรียนต้องร่วมกันเสนอแนะแนวทางการนำข้อค้นพบดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น การ
สร้างความตระหนักต่อปัญหา การหาแนวทางแก้ไข ผลประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์
จากข้อค้นพบดังกล่าว  
       3) ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เสนอแนะแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ประเด็น
ใดที่น่าสนใจสำหรับการต่อยอดจากการศึกษาในครั้งนี้ 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 Evans, M & Sommerville, S (2006: 1) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า  
การคิดเชิงอนาคต เป็นทักษะอันเป็นเครื่องมือสำคัญในงานด้านต่างๆ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 
ได้แก่ การคาดการณ์ การพยากรณ์ย้อนหลัง การทำนาย แนวโน้ม การจำลองสถานการณ์ และการคิด
นอกกรอบ   Jones, A et al. (2011: 6) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิง
อนาคต เกี่ยวข้องกับการสำรวจตรวจสอบเชิงโครงสร้างเข้าไปยังลักษณะทางกายภาพของสังคม รวม
ไปถึงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ควรจะเป็นในอนาคต 
 McGuinness, W et al. (2011: 9) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิง
อนาคต หมายถึง ทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับการอภิปราย และการวิจัยที่มุ่งความสนใจไปที่โอกาสที่
จะเกิดขึ้นใน   ระยะยาว และการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ภายในสังคม หรือสังคมโดยรวม ดังนั้น การคิดเชิงอนาคตจึงไม่ใช่แค่การคาดคะเนอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของเหตุการณ์ในอดีต แต่เป็นการสร้างภาพหรือสำรวจ อนาคตที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 
 Tilbury, D (2011: 33) ได้สรุปความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต 
เป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถสำรวจ ค้นพบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือการนำเสนออนาคตที่ควรจะเป็น เป็นลักษณะของการวางวิสัยทัศน์และทางเลือกโดยมีการ
ตั้งสมมติฐานที่รองรับความเป็นไปได้นั้น โดยทักษะการคิดเชิงอนาคตเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของ
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 Wiek, A et al. (2011: 244) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต 
หรือการคิดเชิงคาดการณ์ การมองการณ์ไกล หรือ การคิดเชิงความเชื่อมโยงระหว่างรุ่น ซึ่งมีความ
จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการคิดเชิงอนาคต หมายรวมถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินภาพรวม และมองภาพอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ
ของความยั่งยืนและเป็นไปตามกรอบแนวทางของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  
 Lehtonena, A. (2012: 104) ได้ ให้ ความหมายของการคิด เชิ งอนาคตไว้ว่ า การคิด 
เชิงอนาคต หมายถึง ความสามารถหรือทักษะในการได้มาซึ่งความรู้ การทำความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอนาคต 
 Warren et al. (2014: 5) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต 
คือ ทักษะที่เกิดจาการบูรณาการความสามารถในการคิดเชิงระบบเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต หรือที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ เพ่ือค้นหาแนวทางที่นำไปสู่ความยั่งยืน เป็นการตรวจสอบถึง
การตัดสินใจต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีตที่ส่งผลกระทบมาในปัจจุบัน และคาดการณ์ไปสู่อนาคต 
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 World Business Council for Sustainable Development: WBCSD (2014: 6) ได้ ให้
ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต หมายถึง เป็นกระบวนการคิดที่เป็น
แนวทางในการตรวจสอบความเชื่อ ทำลายข้อจำกัดทางมโนทัศน์ และแสดงให้เห็นว่าข้อสันนิษฐานใน
ความคิด ความเชื่อดังกล่าวนั้น อาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 Morgenshtern, O & Pinto, I (2016: 3) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การ
คิดเชิงอนาคต คือ กระบวนการคิดที่ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ การระบุสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต การนิยามอนาคตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรหรือสังคม และดำเนินการเพ่ือ
นำไปสู่อนาคตที่วางแผนไว้ 
 Botha, A.P., & Pretorius, M.W. (2017: 1) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า 
การคิดเชิงอนาคต หมายถึง ความสามารถในการมองภาพอนาคตผ่านประสบการณ์ และจินตนาการ
ถึงอนาคตที่ควรจะเกิดขึ้น และคิดย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเพ่ือวางแผน พัฒนากลยุทธ์ที่นำไปสู่อนาคตที่
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 อัมพร วงศ์ใหญ่ (2542: 1) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต 
หมายถึงความสามารถในการคาดการณ์ไกลของบุคคล ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต สิ่งที่เกิดขึ้น
นั้นมีผลดีผลเสียอย่างไร นำไปสู่การตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม และมีการวางแผนปฏิบัติหรือ
แสวงหาวิธีที่จะไปให้ถึงซึ่งจุดหมายที่ตนต้องการ แล้วสามารถควบคุมตนให้ลงมือปฏิบัติการตามแผน
ที่วางไว้ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2555: 26) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิด
เชิงอนาคต หมายถึง ความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักการ
คาดการณ์ที่เหมาะสม 
 สุวิทย์ มูลคำ (2559: 4) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงอนาคตไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต 
หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน และ
สามารถนำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
 จากความหมายของการคิดเชิงอนาคตดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การคิดเชิงอนาคต 
หมายถึง ทักษะหรือความสามารถอันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ และ
ประเมินแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เพ่ือกำหนดอนาคตที่ควรจะเป็น และคิด
ย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเพ่ือวางแผน พัฒนากลยุทธ์ที่จะนำไปสู่อนาคตที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือสามารถ
นำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การคิดเชิงอนาคตจึงไม่ใช่แค่
การคาดคะเนอนาคตบนพ้ืนฐานของเหตุการณ์ในอดีต แต่เป็นการสร้างภาพหรือสำรวจ อนาคตที่
เป็นไปได้มากที่สุด 
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 4.2 ความสำคัญของการคิดเชิงอนาคต 
 นาตยา ปิลันธนานนท์ (2526: 209 - 210) ได้กล่าวถึงความสำคัญของของการศึกษาอนาคต
ศาสตร์ (Future Studies) ไว้ดังนี้ 
   1. ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ดังนี้ 
       1.1 ช่วยกำหนดกรอบการทำงานในการตัดสินใจเพ่ือการวางแผน กล่าวคือ        
แผนนโยบายหรือการตัดสินใจใดๆ จะไม่สามารถกระทำได้หากขาดข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) 
หรือหากมีแต่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่ผิดพลาด ก็จะนำไปสู่ความเสียหาย ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นนี้
สามารถได้มาด้วยการศึกษาอนาคต แม้จะเป็นเพียงความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นมากกว่าความ
ถูกต้อง แน่นอน แต่ก็เป็นหลักเกณฑ์ ที่จะช่วยให้นักวางแผนนำไปพิจารณาประกอบการวางแผน การ
กำหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจ 
       1.2 ช่วยในการตัดสินใจหาทางป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนจะกลายเป็น
ปัญหาขั้นวิกฤติ และการตัดสินใจเพื่อให้มีการกระทำกับโอกาสที่คาดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสม  
       1.3 ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันปัญหาจากหลายๆ วิธีที่นักอนาคตได้
เสนอทางเลือกไว้ให้  
       1.4 สามารถประเมินเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
   2. ช่วยในการเตรียมคนสำหรับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของอนาคตจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในตนเอง ทำให้คนเริ่มมองไปข้างหน้าคำนึงถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา การมุ่งไปข้างหน้าไม่ถอยหลังจะเป็นเหตุให้
ประชาชนได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นนอกจากนี้ ยังจะทาให้เกิดความมั่นใจและ
มองอนาคตในแง่ดี สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ด้วยความตื่นเต้นสนใจมากกว่าจะสะท้านกลัว  
ช่วยให้ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น อันเนื่องจากได้รับการเตือนสามารถปรับตัวได้
และจะทาให้เดินทางเข้าสู่อนาคตนั้นได้โดยมีความสับสนวุ่นวายทางจิตใจน้อยที่สุด 
   3. ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ การมุ่งอนาคตจะทำให้คนลืมอดีต แต่จะ
เริ่มต้นปรองดองและร่วมมือกันได้เพราะการมุ่งอนาคตจะทำให้ผู้คนคำนึงถึงแต่ในด้านดีและมีความ
มุ่งม่ัน 
   4. ช่วยในการสร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ความสนใจต่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
ย่อมทำให้สามารถคิดได้อย่างสบายอารมณ์และสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะความมีอิสระในการคิดเช่นนี้จะ
ก่อให้เกิดกระแสความคิดที่หลั่งไหลเข้าไปในความสำนึก และเมื่อได้รับการประเมินในภายหลังแล้วก็
สามารถนำไปใช้ได้ 
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   5. เป็นเทคนิคในด้านการศึกษา อนาคตเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งที่จะช่วยชักจูงให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนักว่า พวกเขาสามารถสร้างโลกได้ โลกที่ดีกว่าที่คนอ่ืนๆ คิด 
และจะทำให้พวกเขาทราบได้ว่า พวกเขาไม่สามารถจะจัดการใดๆ กับอดีตได้อีกแล้วเพราะทุกอย่าง
ของอดีตเป็นประวัติศาสตร์ที่ลงตัวแน่นอนไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกไม่ได้ มี เพียงแต่อนาคต
เท่านั้นที่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมได้อยู่ 
   6. ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคลเกิดความคิด
เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิด “ปรัชญาชีวิต” ของแต่ละคนขึ้น อันจะทาให้บุคคล
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการมีปฏิกิริยากับปัญหาเป็นการเตรียมตัวป้องกันต่อปัญหาล่วงหน้า 
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2555: 35 - 51) ได้กล่าวถึงความสำคัญการคิดเชิงอนาคต 
ดังนี้ 
   1. การคิดเชิงอนาคตส่งเสริมการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต 
   2. การคิดเชิงอนาคตเป็นทักษะและความสามารถสำหรับการตัดสินใจเพ่ืออนาคต 
   3. การคิดเชิงอนาคตช่วยให้บุคคลตระหนักว่า บุคคลมีฐานะเป็นทั้ง “ผู้กระทำ” และ 
“ผู้ถูกกระทำ” จากอนาคต 
   4. การคิดเชิงอนาคตช่วยให้เรามองโลกกว้างไกล ไม่มองแคบใกล้ 
   5. การคิดเชิงอนาคตช่วยให้เราปรับตัว เตรียมพร้อม สามารถเชื่อมโยงกับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม 
   สุวิทย์ มูลคำ (2559: 12) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการคิดเชิงอนาคต ไว้ดังนี้ 
   1. การคิดเชิงอนาคตเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัว 
   2. การคิดเชิงอนาคตมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ เพ่ืออนาคตที่ดีกว่า 
   3. การคิด เชิ งอนาคตสร้างความตระหนั กให้ กับบุ คคลว่าควรปรับตั วอย่ างไร  
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้อนาคต 
   4. การคิดเชิงอนาคตช่วยให้เกิดการมองภาพกว้าง ไม่จำกัดกรอบ ไม่มองแคบ 
   5. การคิดเชิงอนาคตส่งเริมการมองการณ์ไกล และการมองถึงผลในระยะยาว 
   6. การคิดเชิงอนาคตทำให้บุคคลเชื่อมโยงกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการคิดเชิงอนาคต  
สรุปได้ว่า การคิดเชิงอนาคต มีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล และคำนึงถึงผลระยะยาวที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นำไปสู่การวางแผน ตั้งเป้าหมาย และแสวงหาวิธีการนำที่เหมาะสม 
เพ่ือนำไปสู่อนาคตที่ผู้เรียนต้องการ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 4.3 องค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคต 
 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยต่างๆ พบว่ามีองค์กร และผู้เชี่ยวชาญได้ระบุ และกล่าวถึง
องค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคตไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา Centre for Educational Research and 
Innovation (2006: 1 -14) ได้ระบุองค์ประกอบของการ คิดเชิงอนาคตเป็นกระบวนการหลัก 4 ขั้น 
ดังนี้ 
   1) กำหนดประเด็นและวางเค้าโครงหัวข้อที่ต้องการศึกษา (Mapping and Delineation 
of the Subject Matter) คือ การกำหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการศึกษา ให้ความสำคัญต่อ
การระบุ แนวโน้ม ระบุประเด็นสำคัญ รวมไปถึงการวางเค้าโครงของสถานการณ์ที่ต้องการศึกษา 
กำหนดหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และจุดมุ่งหมายในการศึกษา 
   2) ระบุประเด็นและแนวโน้มที่สำคัญของสถานการณ์ (Identification of Critical 
Issues and Trends) ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ ดังนี้ 
       2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคาดการณ์อนาคตมี
หลายรูปแบบ และหลายแหล่งข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เทคนิคและกระบวนการต่างๆ เข้ามาเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือค้นหาแนวโน้มและประเด็นสำคัญของเหตุการณ์ เช่น การวิเคราะห์
บทความและสิทธิบั ตร (Biblio-Metric and Patent Analysis) การคาดการณ์ แนวโน้มทาง
ประวัติศาสตร์ (Extrapolation of Historical Trends) และการวิเคราะห์การพัฒนาและศักยภาพ
ทางเทคโนโลยี  
       2.2 กระบวนการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Methods) นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาแล้วนั้น การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญ เนื่องจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่แตกต่างได้ รวมไปถึงมุมมองของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากสถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษา การเลือกกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมกับประเด็น มีมุมมองและพ้ืนหลังที่แตกต่างกันจะ
นำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จได้  เทคนิคและกระบวนการที่นิยม เช่น การ
วิเคราะห์แบบเดลฟี (Delphi Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการคาดการณ์ผลลัพธ์โดยวิธีการออกความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
   3) จำลองสถานการณ์ในอนาคต (Creating Scenarios) คือ การจำลองอนาคตภายใต้
ความเข้าใจถึงความแตกต่างในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ การสำรวจสถานการณ์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้ (Plausible) (2) ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ (Relevant) (3) ความแตกต่าง (Divergent) และ (4) ความท้าทาย (Challenging)  
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      กระบวนการสร้างสถานการณ์จำลองนั้นค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการที่แตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
       3.1 ระบุแรงขับเคลื่อนและแนวโน้ม ( Identification of Drivers and Trends)     
ในขั้นนี้เป็นการระดมสมองเพ่ือระบุแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่ในขั้นที่ 2 อาจจะยังระบุ
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
       3.2 รวบรวมแนวโน้ม (Consolidation of Trends) เมื่อระบุแรงขับเคลื่อนและ
แนวโน้มได้จำนวนหนึ่งแล้ว ต้องมีการจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ของแนวโน้มที่สัมพันธ์กัน หรือมีความ
ใกล้เคียงกัน เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์และการศึกษา 
       3.3 จัดลำดับความสำคัญของแนวโน้ม (Prioritization of Trends) จุดมุ่งหมายของ
ขั้นนี้คือเพือ่ให้ได้มาซึ่งมุมมองเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มต่างๆ และระบุ
ได้ว่าแนวโน้มใดที่มีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของสถานการณ์
ดังกล่าว  
       3.4 ระบุ โครงสร้างสถานการณ์  ( Identification of the Scenario Structure) 
โครงสร้างของสถานการณ์ระบุได้จากการคัดเลือกแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มที่มีลำดับความสำคัญ
มากที่สุด 2 ลำดับแรกจากขั้นที่ 3.3 เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ที่ได้จากความ
เชื่อมโยงของปัจจัยขับเคลื่อนนั้น ซึ่งสามารถกำหนดได้เป็น 4 รูปแบบสถานการณ์  โดยการสร้าง
สถานการณ์ในแต่ละรูปแบบต้องพิจารณากำหนดสถานการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร บนพ้ืนฐาน
อะไร จะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในสถานการณ์นั้น 
       3.5 วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ (Actor Analysis) เป็นการกำหนด
บุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อสถานการณ์ และการกระทำหรือพฤติกรรมที่บุคคลเหล่านั้นถูกคาดหวังให้
ปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้น หากสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในอนาคต 
       4) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของสถานการณ์และการใช้ประโยชน์ (Using the 
Scenarios) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           4.1 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของสถานการณ์ มี 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 
                 - Wildcards คือ การสมมติสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทางตรงข้ามกับ
สถานการณ์ที่กำหนดไว้ เช่น เมื่อสถานการณ์ที่กำหนดไว้คือชุมชนและสังคมดี มีความสงบสุข 
wildcards จะกำหนดเป็นกรณีผู้นำชุมชนปลุกระดมคนในชุมชนต่อต้านผู้นำ แล้วให้พิจารณาหาแนว
ทางการแก้ไขหรือการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
                  - Back Casting คือ การพิจารณาอนาคตที่กำหนดไว้แล้ววางแผนการ
ดำเนินงานแบบถอยกลับจากอนาคตที่ได้กำหนดไว้ซึ่งการทำ Back Casting จะเน้นการพิจารณาและ
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การถามเพ่ือให้ได้คำตอบว่า “ถ้าเป้าหมายในอนาคตเป็นเช่นนี้เมื่อเราอยู่ ณ จุดนี้เราจะเป็นอย่างไร 
และต้องทำอะไรบ้าง จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้” 
       4.2 การใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ เช่น การพัฒนาส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบาย เป็นต้น 
       Sohail Inayatullah (2008: 7 - 19) ได้นำเสนอองค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคต
ออกเป็น 6 องค์ประกอบหลักเรียกรวมว่าเสาหลักแห่งอนาคต ประกอบด้วย 
             1) สร้างแผนผังความสัมพันธ์ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Mapping) โดยมี
กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่  
                  1.1 การตั้งคำถาม และสร้างเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ โดยการระบุ
แนวโน้มและเหตุการณ์หลักที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การตั้งคำถามสำคัญต่อเหตุการณ์ใน
อดีต เช่น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีปัจจัยใดบ้างที่ยังเป็นปัจจัยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจัย
ใดที่ไม่มีผลต่อเนื่องมาสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีเสถียรภาพ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดด ซึ่งจะนำไปสู่การวางกรอบแนวทางในการกำหนดอนาคต 
                  1.2 การกำหนดอนาคตที่ เป็นจริงได้ผ่านแผนผังสามเหลี่ยมอนาคต  
เพ่ือวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสามแรงขับเคลื่อน (1) ภาพอนาคตอันเป็นปัจจัยดึงดูด เช่น 
วิวัฒนาการและความก้าวหน้า การพังทลายของสิ่งที่ส่งผลเสียต่ออนาคต สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โลกา
ภิวัตน์ และการกลับไปสู่ช่วงเวลาสงบสุข เป็นต้น (2) แรงผลักดันในปัจจุบัน คือแรงขับเคลื่อน หรือ
แนวโน้มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคต และ (3) ปัจจัยถ่วงจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
                  1.3 การสร้างภูมิประเทศทางอนาคต ประกอบด้วย 4 ระดับของภูมิประเทศ 
ได้แก่ ระดับที่1 ป่าไม้ คือ เป้าหมายในการอยู่รอด ระดับที่ 2 กระดานหมากรุก คือ การวางกลยุทธ์ 
นโยบายที่สร้างประสิทธิภาพ ระดับที่ 3 ยอดเขา การมองภาพกว้าง มีมุมมองที่กว้างขึ้น และระดับที่ 
4 ดวงดาว คือการกำหนดวิสัยทัศน์ไปสู่อนาคตที่ควรจะเป็น  
             2) คาดการณ์ประเด็นปัญหาและผลกระทบในอนาคต (Anticipation) โดยมี
กระบวนการที่สำคัญ 2 กระบวนการ ได้แก่ 
                  2.1 การวิ เคราะห์ประเด็น อุบัติ ใหม่  (Emerging Issues Analysis) คือ  
ความพยายามในการระบุสัญญาณหรือสิ่งที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นการระบุปัญหาก่อนที่
ปัญหาดังกล่าวจะขยายวงกว้างและยากแก่การรับมือ รวมไปถึงการค้นหาความเป็นไปได้และ 
โอกาสใหม่ๆ ด้วย 
                  2.2 การใช้เทคนิควงล้ออนาคต (The Futures Wheel) คือ เทคนิคที่ใช้ใน
การคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช้การเขียนในลักษณะของวงกลมที่
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ขยายกว้างออกไปจากจุดเริ่มต้น ไปสู่ผลที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นว่ามีอะไรบ้างและส่งผลต่อไปอย่างไรบ้าง 
ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง ผลที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจคาบเกี่ ยวกับเหตุการณ์ อ่ืนด้วย เป็นการ 
เชื่อมมุมมองและประเด็นสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555: 130) 
             3) กำหนดรูปแบบอนาคต (Timing the Future) คือ การค้นหารูปแบบสำคัญ
จากเหตุการณ์ในอดีตและการวินิจฉัยรูปแบบดังกล่าวแต่ละรูปแบบที่นำมาสู่แบบจำลองของการ
เปลี่ยนแปลง การวินิจฉัยรูปแบบต่างๆนี้ มีส่วนช่วยให้การระบุสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
             4) วิ เคราะห์ อนาคตใน เชิ งลึ ก  (Deepening the Future) เป็ นการแยก
องค์ประกอบของภาพอนาคตท่ีในระดับที่ลึกลงไปรวมถึงในระดับของโลกทัศน์และส่วนที่อยู่ก้นบึ้งของ
จิตสำนึกโดยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ 
                  4.1 การวิเคราะห์เหตุและผลแบบเป็นลำดับชั้น หรือโมเดลภูเขาน้ำแข็ง 
(Causal Layered Analysis) ที่ เป็นการแยกองค์ประกอบ เพ่ือมองภาพของอนาคตในเชิงลึกมากขึ้น 
ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
                       มิติที่ 1 Litany คือ ส่วนที่มองเห็นได้(ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ) หรือเหตุการณ์
ที่มองเห็นได้แต่ขาดความปะติดปะต่อกัน แนวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นนี้จึงเป็นลักษณะของแนวทาง
ในระยะสั้น 
                       มิติที่ 2 Social Causes คือ ส่วนที่เห็นลาง ๆ จากพ้ืนน้ำ หรือเหตุของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ อันมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือ
การเมือง 
                       มิติที่ 3 Worldview คือ ส่วนที่อยู่ลึกลงไป หรือส่วนที่เป็นอุดมคติหรือ
แนวคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางในการมองโลกและทำความเข้าใจโลก 
                       มิติที่ 4 Myth and Metaphor คือ ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด เปรียบเสมือน
ส่วนที่อยู่ก้นบึ้งของจิตสำนึก 
                       ในมิติที่ 1 และ 2 เป็นส่วนที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนมิติที่ 3 และ 4 
เป็นมุมมองที่กว้างและลึกลงไปซึ่งค่อนข้างยากท่ีจะระบุอย่างชัดเจน ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 การวิเคราะห์เหตุและผลแบบเป็นลำดับชั้น หรือโมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Causal Layered 
Analysis) 
 
                  4 .2  แผน ผั ง พ้ื น ที่  4  ส่ ว น  (Four-Quadrant mapping) พั ฒ น า โด ย  
Ken Wilber and Richard Slaughter เป็นการพัฒนามิติที่อยู่ภายในแผนภาพการวิ เคราะห์  
เหตุและผลแบบเป็นลำดับชั้น หรือโมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Causal Layered Analysis) แบ่งออกเป็น  
2 ด้านหลัก ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับส่วนรวม แต่ละด้านแบ่งได้ด้านละ 2 ส่วน ดังนี้  
                       ด้านที่  1 ระดับบุคคล (Individual) แบ่งออกเป็น (1) ภายในหรือ
จิตสำนึกในตัวบุคคล (Inner-individual) คือ จิตสำนึกภายในตัวบุคคล เช่น ความตั้งใจ เจตนา 
ค่านิยม ความเชื่อพ้ืนฐานของตัวบุคคล และ (2) ภายนอกหรือการจัดระเบียบทางพฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ (Outer-Individual) คือ พฤติกรรมหรือการกระทำที่บุคคลแสดงออก  ระบบและ
กระบวนการของการจัดระเบียบ 
                       ด้านที่  2 ระดับองค์กร (Collective) แบ่งออกเป็น (1) ภายในหรือ
วัฒนธรรม (Inner- Collective) คือ ความเชื่อ ภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคต และการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง (2) ภายนอกหรือระบบและโครงสร้างทางสังคม (Outer- Collective) คือ 
แรงผลักดันที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ดังแผนภาพที่ 3 
 
 
 

มิติที่ 1 

ปัญหา 

มิติที่ 2  
สาเหตุทางสังคม  

ปรากฏการณ์หรือปัญหา ที่มองเหน็ได้ (ส่วนท่ีอยู่เหนือน้ำ)  

การวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่
ก่อให้เกิดปัญหา  

มิติที่ 3 โลกทัศน์  
วัฒนธรรมหรือโลกทัศน์ท่ีส่งอิทธิพลต่อมุมมองและ

การทำความเข้าใจโลก 

ส่วนท่ีอยู่ลึกท่ีสดุ เปรยีบเสมือนสว่นท่ีอยู่
ก้นบ้ึงของจิตสำนึก  

มิติท่ี 4 จิตใต้สำนึก  
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แผนภูมิที่ 3 แผนผังพ้ืนที่ 4 ส่วน (Four-quadrant mapping) โดย Ken Wilber and Richard Slaughter 

(Slaughter, 2005) 
 
             5) ส ร้ า งส ร รค์ ท า ง เลื อ ก ส ำห รั บ อ น าค ต  (Creating Alternatives) ใน
องค์ประกอบที่ 4 เป็นการเจาะลึกถึงมิติต่างๆ ของอนาคต ซึ่งในการสร้างสรรค์ทางเลือกสำหรับ
อนาคตนั้นเป็นลักษณะของการขยายขอบเขตของอนาคต โดยมีกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่  
                  5.1 การวิเคราะห์สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานสำคัญ (Nuts and Bolts) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์โครงสร้าง และการทำงานภายในองค์กร จากนั้นค้นหาแนวทางที่แตกต่างเพ่ือจัดการกับ
ประเด็นสำคัญของปัญหา ดังนั้นจึงต้องมีการทำแผนภูมิการทำงานขององค์กร หลังจากนั้นจึงค้นหา
โครงสร้างอื่นที่จะเข้ามาส่งเสริมการทำงานดังกล่าว  
                  5.2 กระบวนการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) เนื่องจากอนาคตมีความไม่
แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ได้อย่างหลากหลายตั้งแต่ 2 ภาพอนาคตขึ้นไป เป็นการพิจารณาแนวโน้ม 
ในแง่มุมต่างๆ และพิจารณาในเชิงลึกเพ่ือค้นหาอนาคตที่เป็นไปได้ นั่นคืออนาคตที่มี เหตุผลใกล้เคียง
กับแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนจริงในอนาคตมากที่สุด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555: 155)  
             6) เลือกอนาคตที่ต้องการให้เกิดและระบุแนวทางไปสู่รูปแบบด้วยการมอง
ย้อนกลับ (Transforming the Future) อนาคตที่ต้องการ (The Preferred Future) คือสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการในการได้มาซึ่งอนาคตที่ต้องการที่
สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์หรือกระบวนการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) การซักถาม 
(Questioning) และการจินตนาการ หรือสร้างภาพข้ึนในความคิด (Visualization)  

ระดับบุคคล (Individual) 

ระดับองค์กร 
(Collective) 

ภายใน (Inner) ภายนอก (Outer) 

จิตสำนึกในตัวบุคคล (Inner-individual) 
ความรู้สึก แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ 

ของบุคคลต่ออนาคต 

การจัดระเบียบทางพฤติกรรมและปฏสิัมพันธ์ (Outer-
individual) แนวทาง พฤติกรรม หรอืการกระทำที่ตอ้ง

เปลี่ยนแปลงจากเดิมของบุคคล 
 

วัฒนธรรม (Inner- Collective) การเปลี่ยนแปลงส่งผล
ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง ภาพลักษณ์ขององค์กรและการ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ระบบและโครงสร้างทางสังคม (Outer- Collective) แรง
ขับเคลื่อน แรงผลักดันที่นำไปสูก่ารเปลีย่นแปลง ผลกระทบ 

ซ่ึงการวางนโยบายมกัให้ความสำคัญกับส่วนนี้ 



  73 

 จากสามกระบวนการข้างต้น นำไปสู่การตรวจสอบความเป็นไปได้ของอนาคตที่ต้องการโดย
การพิจารณาอนาคตที่กำหนดไว้แล้ววางแผนการดำเนินงานแบบถอยกลับจากอนาคตที่ได้กำหนดไว้  
เป็นการระบุแนวทางไปสู่รูปแบบอนาคตด้วยการมองย้อนกลับ (Back casting)  
 Jones, A et al. (2011 : 6) ได้นำเสนอองค์ประกอบของการคิด เชิงอนาคตอันเป็น
กระบวนการ 5 ขั้น ซึ่งในแต่ละขั้นของการคิดเชิงอนาคตนั้นเป็นการสำรวจสถานการณ์ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ไปจนถึงระดับโลก ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1) ทำความเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน (Understanding the Current Situation) คือ 
การตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะเหตุใดสถานการณ์หรือลักษณะดังกล่าวจึงเกิดข้ึน 
 2) ระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์  ( Identifying Key Trends) คือ การอนุมาน 
การคาดการณ์ และการทำนาย บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่  เป็นการระบุถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจากในอดีตอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในทาง
ใด บุคคลใดเป็นผู้ได้ประโยชน์ และบุคคลใดเป็นผู้เสียประโยชน์ เป็นต้น   
 3) วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง (Analyzing Relevant Drivers) คือ การวิเคราะห์ถึง
การเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อสถานการณ์ในทางใดทางหนึ่ง 
รวมไปถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 4) พัฒนาสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และอนาคตที่น่าจะเป็น (Development of 
Possible and Probable Future Scenarios) คือ การสำรวจ ค้นหาแนวโน้มและแรงขับเคลื่อนที่
ยังคงอยู่ในปัจจุบัน โดยแนวโน้มและแรงขับเคลื่อนดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่ออนาคตในทางใดได้บ้าง 
และมีปัจจัยใดบ้างที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
 5) คัดเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น (Selecting Preferable Futures) คือ การเลือกอนาคตที่
ควรจะเป็นบนพ้ืนฐานของเหตุและผล อาจเลือกเพียงหนึ่งรูปแบบหรือหลายรูปแบบก็ได้ ทั้งนี้เป็นการ
เลือกสิ่งที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเพราะเหตุใดจึงเลือก
รูปแบบอนาคตดังกล่าว 
 สุวิทย์  มูลคำ (2559 : 36 - 40) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดคาดการณ์ภาพอนาคต 
ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1) กำหนดเรื่องที่ต้องการคิดคาดการณ์อนาคต เป็นการกำหนดเรื่องสำคัญ ที่จะต้องวางแผน
ล่วงหน้า และภาพอนาคตที่คิดคาดการณ์นั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การคิดคาดการณ์ภาพ
อนาคตเก่ียวกับเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนในฝันภายใน 3 ปีข้างหน้า เป็นต้น 
 2) พิจารณาปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดภาพอนาคต เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็น 
ตัวขับเคลื่อน หรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดภาพอนาคตของเรื่องนั้นๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจได้มาจาก
ประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนในฝัน 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. โรงเรียนเข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน 
ในฝัน 
2. การกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
6. ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามารถ 
7. มีครูได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติจำนวน 5 คน 

1. ชุมชนให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรและวิชาการ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลาย 
3. คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง สามารถจัดซื้อได้
เพียงพอ 
4. อบต. อบจ. สนับสนุนงบประมาณจัดการศึกษา 
5. มีรัฐวิสาหกิจอุปถัมภ์โรงเรียน 
6. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนนานาชาติรวม 2 แห่ง
เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ 

 
 3) จำแนกปัจจัยที่แน่นอนและไม่แน่นอน หลังจากพิจารณากำหนดปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดภาพอนาคตในขั้นที่ 2 แล้ว นำปัจจัยเหล่านั้นมาจำแนกระหว่างปัจจัยที่แน่นอนและปัจจัยที่ไม่
แน่นอน โดยปัจจัยที่แน่นอนจะมีอิทธิพลในการกำหนดภาพอนาคตที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนปัจจัยที่ไม่แน่นอนจะเป็นตัวแปรที่จะทำให้ภาพอนาคตมีผลแตกต่างกันไปซึ่งควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เพ่ือจะได้วางแผนเตรียมพร้อมรองรับความผันผวนของภาพอนาคต ดังตัวอย่างใน 
ตารางที ่13 
 
ตารางที่ 13 ปัจจัยที่แน่นอนและไม่แน่นอนของโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนในฝันภายใน 3 ปี 

ปัจจัยท่ีแน่นอน ปัจจัยท่ีไม่แน่นอน 
1. โรงเรียนเข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝัน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามารถ 
3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลาย 
4. มีครูได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติจำนวน 5 คน 

1. ชุมชนให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรและ
วิชาการ 
2. อบต . อบจ . สนั บ สนุ น งบ ประมาณ จั ด
การศึกษา 
3. มีรัฐวิสาหกิจอุปถัมภ์โรงเรียน 
4. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนนานาชาติรวม 2 
แห่งเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ 
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 4) พิจารณาคัดเลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพอนาคตมากท่ีสุด ปัจจัยที่ควรให้ความสนใจมาก
ที่สุดคือ ปัจจัยที่ไม่แน่นอนที่จะมีอิทธิพลทำให้ภาพอนาคตแต่ละภาพมีความแตกต่างกัน ดังนั้น  
จึงควรพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับปัจจัยที่ไม่แน่นอนที่สำคัญที่สุดให้เหลือเพียง 2 -3 ปัจจัยในการ
พัฒนาโรงเรียนเพ่ือหาแนวทางท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด ดังตัวอย่างตามตารางที่ 14 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 14 ตารางพิจารณาคัดเลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพอนาคต 

 
ภาพอนาคต 

ชุมชนให้ความร่วมมือ บริษัทให้การอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

ดี ไม่ดี ดี ไม่ดี ดี ไม่ดี 
ภาพที่ 1 /  /  /  

ภาพที่ 2 /  /   / 
ภาพที่ 3 /   / /  

ภาพที่ 4  / /  /  

ภาพที่ 5  / /   / 
ภาพที่ 6  /  /  / 

  
 จากตารางที่ 14 ทำให้เห็นภาพอนาคตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละภาพแตกต่างกัน 
เช่น ภาพที่ 1 เป็นภาพอนาคตที่ต้องการให้เกิดมากที่สุด และภาพท่ี 6 เป็นภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดข้ึน 
 5) เขียนภาพอนาคตของเรื่อง ขั้นตอนนี้เป็นการเสนอผลที่เป็นภาพอนาคตจากปัจจัยที่  
ไม่แน่นอน จากขั้นตอนที่ 4 สามารถอธิบายคาดการณ์ภาพอนาคตของโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนในฝันภายใน 3 ปีจากปัจจัยที่ไม่แน่นอน 3 ปัจจัย ได้ดังนี้ 
  ภาพที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนนั้นคาดว่าถ้าชุมชนให้ความร่วมมือดี บริษัทให้การอุปถัมภ์ดี
และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน 
  ภาพที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนนั้นคาดว่าถ้าชุมชนให้ความร่วมมือดี บริษัทให้การอุปถัมภ์ดี 
แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ค่อยให้ความร่วมมือทางวิชาการ อาจทำให้งานด้านวิชาการมีจุดบกพร่อง
โรงเรียนต้องเตรียมการแก้ไขจุดด้อยดังกล่าว 
  ภาพที่ 3 การพัฒนาโรงเรียนนั้นคาดว่าถ้าชุมชนให้ความร่วมมือดี มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง
ทางวิชาการ แต่บริษัทไม่ค่อยให้การอุปถัมภ์ในด้านต่างๆ โรงเรียนอาจขาดปัจจัยสนับสนุนโรงเรียน
ต้องเตรียมการแก้ไขจุดด้อยดังกล่าว 
  ภาพที่ 4,5 และ 6 เป็นภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะการพัฒนาโรงเรียนได้ตาม
เป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
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 จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรต่างๆ พบว่ามีความ
คล้ายคลึงกันนั่นคือทักษะการคิดเชิงอนาคตมีลักษณะเป็นกระบวนการเริ่มจากการกำหนดหัวข้อหรือ
ภาพอนาคต จากนั้นวิเคราะห์และระบุแนวโน้ม รวมไปถึงปัจจัยขับเคลื่อนทั้งปัจจัยที่แน่นอนและไม่
แน่นอน เพ่ือนำมาจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบสถานการณ์ในอนาคตเพ่ือสร้างทางเลือกของ
ภาพอนาคตที่หลากหลาย และเลือกภาพอนาคตที่ควรจะเป็นที่สุด ท้ายที่สุดคือการใช้กระบวนการ
มองย้อนกลับเพ่ือกำหนดวิธีการ นโยบาย กลยุทธ์หรือแม้กระทั่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาให้เกิด
ภาพอนาคตที่ต้องการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการคิดเชิงอนาคตจะเข้ามามีบทบาทต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการคาดการณ์โดยอาศัยข้อมูลจริงในอดีต สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือกำหนดและเลือกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออนาคตมาเป็นฐานของการวางแผน และดำเนินการ
ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดและมีความเป็นไปได้สูงสุด 
 ทักษะการคิดเชิงอนาคต เป็นทักษะสำหรับการจัดการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน การมองภาพ
อนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่นำมาสู่การกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ
ตนของคนในสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายรายวิชา
ภูมิศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคมมนุษย์โดยตรง การสร้างผู้ เรียนให้มีองค์ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคติที่เหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา
แบบก้าวกระโดดที่หวังผลในระยะสั้นอันก่อให้เกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขตามมาในภายหลัง  
 4.4 การพัฒนาการคิดเชิงอนาคต 
 Jones, A et al. (2011: 10) ได้กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
สามารถใช้วิธีการและเทคนิคการสอนได้หลายวิธี  ทั้งการระดมสมอง การใช้แผนผังแสดงลำดับ
เหตุการณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือในการศึกษาอนาคต ดังนี้ 
   1) เทคนิควงล้ออนาคต (Futures Wheels) ใช้การเขียนในลักษณะของวงกลมที่  
ขยายกว้างออกไปเรื่อย ๆ จากจุดเริ่มต้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้น ไปสู่ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น
ว่ามีอะไรบ้าง และจะส่งผลต่อๆ ไปให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง อาจเป็นผลทั้งในทางบวก และทางลบ 
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอน และไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจไปคาบเกี่ยวกับ
เหตุการณ์อ่ืนด้วย 
   2) เทคนิคการสำรวจสิ่งแวดล้อม (Environmental Scanning) คือ การวิเคราะห์และ
การประเมินเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมา 
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   3) การวิเคราะห์ผลกระทบแบบไขว้ (Cross Impact Matrices) โดยการวิเคราะห์
เหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้จะถูกเขียนในแนวนอนและแนวตั้งตามแนวกริดและความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะประเมินว่าเป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตให้เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้น ผู้เรียนต้องเริ่มตั้งแต่
การทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุแนวโน้มของเหตุการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยและแรงขับ
เคลื่อนที่เกี่ยวข้อง สร้างเหตุการณ์ที่ เป็นไปได้ หรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นในอนาคต และเลือก
เหตุการณ์ที่ควรจะเป็นในอนาคต ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสอน
ตามแนวทางการสืบเสาะความรู้ (Inquiry Methodology) อันเป็นแนวทางที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้คำถามเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้ ดังตัวอย่างตามตารางที่ 
15 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 15 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตและคำถามที่ใช้ 

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ตัวอย่างคำถาม 
1) ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน 1) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

2) เพราะเหตุใดจึงเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น 
2) ระบุแนวโน้มของเหตุการณ์ 1) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความแตกต่างกับ

สถานการณ์ในอดีตอย่างไร เพราะเหตุใด 
2) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
3) บุคคลใดเป็นผู้เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ 

3) วิเคราะห์ปัจจัยและแรงขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

1) การเปลี่ ยนแปลงและแนวโน้มที่ เกิดขึ้นมี ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่ 
2) สาเหตุใดเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 

4) สร้ างเหตุ การณ์ ที่ เป็ น ไป ได้  ห รื อ
เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นในอนาคต 

1) แนวโน้มและแรงขับเคลื่อนในปัจจุบันยังคงปรากฏใน
อนาคตหรือไม ่ 
2) แนวโน้มและแรงขับเคลื่อนดังกล่าวส่งผลต่ออนาคต
อย่างไร 
3) สิ่งใดบ้างท่ีจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ 

5) เลือกเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นในอนาคต 1) เหตุการณ์ใดท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 
2) เพราะเหตุใดจึงต้องการให้เกิดอนาคตดังกล่าว 
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 นอกจากนี้ในแต่ละคำถามผู้เรียนต้องพิจารณาในหลายมุมมองที่สัมพันธ์กัน ทั้งมุมมองใน
ระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนขยายมุมมอง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงอย่างไร บริบททางสังคมต่างๆ ส่งผลต่อทางเลือกหรือ
มุมมองในอนาคตที่หลากหลายอย่างไร อันเป็นการส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพ 
 Government Office for Science, United Kingdom (2017: 26 -77) ไ ด้ น ำ เส น อ
องค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคตโดยมีการนำเสนอเครื่องมือ เทคนิคและแนวทางในการพัฒนาการ
คิดเชิงอนาคตควบคู่ไปด้วยในแต่ละขั้น ทั้งนี้ได้ระบุองค์ประกอบของการคิดเชิงอนาคตในลักษณะของ
กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) รวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ ยวกับอนาคต (Gathering Intelligence about the 
Future) โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการขั้นที่ 1 ดังตารางที่ 16  
 
ตารางที่ 16 แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางในการรวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต 

แนวทาง วัตถุประสงค์ของแนวทาง 
1. Horizon Scanning  
กระบวนการสำห รับ การสำรวจ  ค้นห า
สัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 

1) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
2) รวบรวมข้อมูล แนวความคิดที่ เกี่ยวข้อง ทั้ ง
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์ที่จะ
นำไปสู่สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2. 7 Questions  
เทคนิคในการสัมภาษณ์ เป็นแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึก หรือประเด็นสำคัญ 

1) ระบุมุมมองของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
2) คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
3) จำลองแนวความคิดสำหรับการกำหนดอนาคต 

3. The Issues Paper 
การนำเสนอประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ 
นำไปสู่การวางนโยบาย ที่ได้ตกลงร่วมกัน 

เลือกมุมมองที่หลากหลายจากข้อมูลที่ปรากฏ ใน
การกำหนดอนาคตที่ควรจะเป็น และแนวทางในการ
นำไปสู่รูปแบบอนาคตดังกล่าว 

4. Delphi 
กระบวนการในการอภิปราย ปรึกษาหารือ 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ในวงกว้างเกี่ ยวกับอนาคตและจัดลำดับ
ความสำคัญของประเด็นที่มีความสำคัญเชิง  
กลยุทธ์ 

1) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
2) จัดลำดับความสำคัญของทางเลือก และสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงกำหนดสิ่งสำคัญที่จำเป็น
สำหรับการกำหนดนโยบาย 
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 2)  สำรวจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง (Exploring the Dynamics of Change)  
โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการขั้นที่ 2 ดังตารางที ่17 
 
ตารางที่ 17 แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางในการสำรวจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง 

แนวทาง วัตถุประสงค์ของแนวทาง 

1. Driver Mapping 
แนวทางในการระบุแรงขับเคลื่อนทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกำหนดอนาคตหรือ
วางนโยบายสำหรับอนาคต 

1) ระบุแรงขับเคลื่อนที่มีผลต่อการกำหนดอนาคต 
2) ระบุแรงขับเคลื่อนที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อ
การกำหนดอนาคตหรือวางนโยบายสำหรับอนาคต 
3) แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่แน่นอน
และไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนต่างๆ 

2. Axes of Uncertainty 
แนวทางสำหรับการกำหนดความไม่แน่นอนที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินนโยบาย 
และการวางกรอบของสถานการณ์ที่ อาจ
เกิดข้ึน 

1) อธิบายลักษณะสำคัญของความไม่แน่นอนจาก
การดำเนินนโยบาย 
2) สร้างจุดเน้นของสถานการณ์และบ่อเกิดของ
สถานการณ์ท่ีมีความหมาย 

 
 3) อธิบายอนาคตที่ควรจะเป็น (Describing what the future might be like) โดยมี
แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการขั้นที่ 3 ดังตารางที ่18 
 
ตารางที่ 18 แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางในการอธิบายอนาคตท่ีควรจะเป็น 

แนวทาง วัตถุประสงค์ของแนวทาง 

1. Scenarios 
สถานการณ์ที่ใช้สำหรับการอธิบายทางเลือก
หลากหลายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ต้อง
ได้ รับการพัฒนาในอนาคต โดยในแต่ละ
สถานการณ์ นั้ นนำไปสู่ การสำรวจความ
แตกต่างทางเงื่อนไขที่อาจสนับสนุนหรือเป็น
ข้อจำกัดในการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
นโยบายหรือกลยุทธ์ 

1) สำรวจแนวทางที่ แตกต่างหลากหลายของ
นโยบายที่ควรกำหนดให้เกิดข้ึนในอนาคต 
2) พิจารณาพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
3) ระบุในข้อกำหนดที่สำคัญของการดำเนินนโยบาย
ภายใต้เงื่อนไขภายนอกที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 18 แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางในการอธิบายอนาคตท่ีควรจะเป็น (ต่อ) 

แนวทาง วัตถุประสงค์ของแนวทาง 
2. Visioning 
แ น วท าง ใน ก ารส ร้ า งจุ ด มุ่ งห ม าย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ร่วมกันสำหรับโครงการและเพ่ือ
อธิบายว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรจากจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว 

1) การสนทนากลุ่มถึงลักษณะของผลลัพธ์ที่ประสบ
ผลสำเร็จ 
2) ยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบัน และหาข้อตกลง
สำหรับสิ่งที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ 
3) กำหนดและจัดลำดับความสำคัญขั้นตอนที่จำเป็น
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

3. SWOT Analysis 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นปัจจัย
ภายในที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา
นโยบายและกลยุทธ์ ส่วนโอกาส และอุปสรรค
เป็นปัจจัยภายนอกที่ต้องได้รับการพิจารณา
เช่นเดียวกัน 

1) ระบุสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมโอกาส 
2) ระบุสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพ่ือทำให้อุปสรรคลด
น้อยลง 
3) ระบุการจัดลำดับความสำคัญและความท้าทายที่
จะเกิดขึ้น 

  
 4) พัฒนาและทดสอบนโยบายหรือกลยุทธ์ (Developing and Testing Policy and 
Strategy) โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการขั้นที่ 4 ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางในพัฒนาและทดสอบนโยบายหรือกลยุทธ์ 

แนวทาง วัตถุประสงค์ของแนวทาง 
1. Policy Stress-Testing  
แนวทางในการทดสอบประสิทธิภาพของ
นโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  

1 ) จ าก สถ าน การณ์ ที่ แ ต ก ต่ า งกั น ส่ งผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพของนโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้อย่างไร 
2) ระบุวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
วัตถุประสงค์ใดท่ีควรได้รับการแก้ไข 

2. Back Casting  
การทำนายย้อนหลัง เป็นกระบวนการในการ
กำหนดขั้นตอนเพื่อสร้างอนาคตที่ควรจะเป็น 

1) ระบุสิ่งที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลา
ในปัจจุบันกับอนาคตที่ควรจะเป็น 
2) สร้างเส้นเวลาที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
3) กำหนดและจัดการปัจจัยภายในและภายนอกที่
สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 19 แนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทางในพัฒนาและทดสอบนโยบายหรือกลยุทธ์ (ต่อ) 

แนวทาง วัตถุประสงค์ของแนวทาง 
3. Road Mapping 
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการ
พัฒนานโยบายในอนาคต 

1) สร้างภาพรวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
โครงการและการรวมกันขององค์ประกอบต่างๆ 
ผ่านช่วงเวลา 
2) ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 

 
 Digital Explorer Community Interest Company (2018: 1) ได้ กล่ าวถึ งการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ว่า การคิดเชิงอนาคตไม่ได้จำกัดแค่ในเชิงของการกำหนดนโยบาย 
แต่สามารถนำมาปรับใช้ในทุกบริบททางสังคม และการจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงอนาคตที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนควรคำนึงถึงประเด็น และคำถามที่จะนำผู้เรียนไปสู่การคิดเชิงอนาคต ดังนี้ 
 1) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีลักษณะอย่างไร และเกิดขึ้นเพราะเหตุใด รวมไปถึง
บุคคลใดเป็นผู้ได้ประโยชน์ หรือบุคคลใดเป็นผู้เสียประโยชน์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2) การพิจารณาแนวโน้ม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับเหตุการณ์ใน
อดีตอย่างไร หรือมีรูปแบบใดปรากฏอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 3) ปัจจัยขับเคลื่อน สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคืออะไร สาเหตุดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึง ความเชื่อ ค่านิยม หรือทัศนคติของชุมชนอย่างไร ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง 
 4) อนาคตท่ีเป็นไปได้ จะเกิดเหตุการณ์ใดข้ึนบ้างในอนาคต 
 5) อนาคตที่น่าจะเป็น เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุด และแนวโน้มและ 
แรงขับเคลื่อนใดที่ยังคงปรากฏและส่งผลต่ออนาคต 
 6) อนาคตที่ควรจะเป็น สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตคืออะไร บุคคลใดเป็นผู้ได้ประโยชน์ 
หรือบุคคลใดเป็นผู้เสียประโยชน์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 ทั้งนี้  ผู้สอนสามารถสอดแทรกคำถามดังกล่าวข้างต้นในการอภิปรายภายในชั้นเรียน  
การบันทึกประจำวัน โครงการและงานวิจัยของผู้เรียน และการนำเสนองานต่างๆ นอกจากนี้ผู้สอน
สามารถใช่เทคนิคเพ่ิมเติมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด  
เชิงอนาคตแก่ผู้เรียน ดังนี้ 
 1) ในการอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตที่มีประสิทธิภาพควรมีประเด็นหลัก หรือประเด็นสำคัญ
เพียงประเด็นเดียวในการอภิปรายนั้น เช่น ระบบคมนาคมในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร 
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 2) กำหนดกติกาในการอภิปรายกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายได้อย่างเปิดเผย 
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในภายหลัง ให้ผู้เรียนคำนึงอยู่เสมอว่า แนวคิดที่นำเสนอนั้นควรค่า  
แก่การพิจารณา และจุดประสงค์ของกระบวนการนี้คือการพิจารณาว่าแนวคิดใดที่เป็นไปได้มากที่สุด 
 3) กระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาในหลากหลายมุมมอง อาจศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
และการใช้กระบวนการตั้งคำถาม การวิจัยเบื้องต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
 4) พิจารณาข้อคำถามจากมุมมองในหลายระดับทางสังคม ทั้งมุมมองในระดับบุคคล ระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก    
 สุวิทย์ มูลคำ (2559: 41) ได้นำเสนอแนวทางการสร้างการคิดอนาคตแก่ผู้เรียน ดังนี้ 
 1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งผลให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากข้ึน 
 2) ขจัดความกลัวต่อความล้มเหลวโดยเป็นแบบอย่างทั้งด้วยวาจาและการกระทำ 
 3) ฝึกให้มีความพร้อมที่กล้าจะเสี่ยงและเรียนรู้จากความผิดพลาด 
 4) เป็นแบบอย่างการมุ่งมั่นในการทำงาน 
 5) ฝึกการเป็นผู้มีความตระหนัก รู้เท่าทันและมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน และมุ่งมั่นกับความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 6) สร้างบรรยากาศในการเรียนและการทำงานเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด 
 7) สร้างโอกาสสำหรับการศึกษาค้นคว้าและโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
 8) ฝึกให้เป็นคนใจกว้างต่อความคิดใหม่ๆ และสิ่งใหม่ๆ รอบตัว 
 9) วางแผนสำหรับการทำงานของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
 10) ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนาแนวความคิดในการคิดอนาคตโดยเฉพาะ 
 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต พบว่า ผู้สอนสามารถ
ใช้เทคนิค และวิธีสอนที่หลากหลายในการพัฒนาความสามารถดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งในแต่
ละเทคนิคและวิธีการที่นักวิชาการ หรือองค์กรต่างๆ ได้นำเสนอนั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบที่
เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการพัฒนาไปสู่เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งผู้เรียนต้อง
พิจารณาข้อมูล และความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน และครอบคลุมในบริบทต่างๆ ของสังคม ทั้งนี้ การ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพนั้น การตั้งคำถาม ถือได้ว่าเป็นหัวใจ
สำคัญของความสามารถดังกล่าว ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น และ
พัฒนาไปสู่ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตได้ในที่สุด 
 4.5 การวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 ในการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต รายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์
ของนั กเรียนระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4  ผู้ วิจั ย ได้ ใช้ แบบทดสอบมาตรฐานตามแนวคิด  



  83 

Jones, A et al. (2 01 1 : 6 ) แ ล ะแ บ บ วั ด ที่  Siew & Rahman (2019: 139-149) ส ร้ า งขึ้ น 
ความสามารถดังกล่าวต้องวัดความสามารถตามองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน (Understanding the Current Situation) หมายถึง    
การระบุสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน และอธิบายสาเหตุของสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ดังกล่าว 
 2) การระบุ แนวโน้ มสำคัญ ของสถานการณ์  ( Identifying Key Trends) หมายถึ ง 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน และ
วิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน และแนวโน้มสำคัญของ
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว   
 3) การวิ เคราะห์แรงขับเคลื่อนที่ เกี่ยวข้อง (Analyzing Relevant Drivers) หมายถึง  
การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันของแนวโน้มต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ระบุสาเหตุ ปัจจัย หรือ
จุดเปลี่ยนสำคัญท่ีนำมาสู่สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว 
 4) การพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น 
(Development of Possible and Probable Future Scenarios) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ร ว บ ร ว ม 
ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้ม ปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงผลกระทบของแนวโน้มและแรงขับ
เคลื่อนที่ที่มีต่ออนาคตในหลากหลายรูปแบบ   
 5 ) ก า ร เลื อ ก อ น า ค ต ที่ ค ว ร จ ะ เป็ น  (Selecting Preferable Futures) ห ม าย ถึ ง  
การตัดสินใจเลือกรูปแบบอนาคตที่ควรจะเป็น จากรูปแบบอนาคตทั้งหมดที่สร้างขึ้น และระบุเหตุผล
ที่เลือกรูปแบบอนาคตดังกล่าว   
 สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ในงานวิจัยฉบับนี้  จะวัดตาม
องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าใจสถาน การณ์ปัจจุบัน  
2) ความสามารถในการระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 3) ความสามารถในการวิเคราะห์  
แรงขับเคลื่อนที่เก่ียวข้อง 4) ความสามารถในการพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และ
สถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น และ 5) ความสามารถในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น สามารถ
สรุปองค์ประกอบและรายละเอียดสำคัญ ดังตารางที่ 20 ดังนี้ 
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ตารางที่ 20 องค์ประกอบความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

องค์ประกอบความสามารถในการคิดเชิง
อนาคต 

รายละเอียด/คำจำกัดความ 

1) ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน  1) ระบุสถานการณ์หรือลักษณะที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน 
2) ระบุสาเหตุของสถานการณ์หรือลักษณะที่
ปรากฏในปัจจุบัน 
3) อธิบายเพราะเหตุใดสถานการณ์หรือลักษณะ
ดังกล่าวจึงเกิดข้ึน 

2) ความสามารถในการระบุแนวโน้มสำคัญของ
สถานการณ ์

1) เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีตและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อม
ให้เหตุผลประกอบ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์หรือ
ลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบัน และแนวโน้มสำคัญ
ของสถานการณ ์

3) ความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

1) วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันของแนวโน้มต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
2) ระบุสาเหตุ ปัจจัย หรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่
นำมาสู่สถานการณ์ดังกล่าว 

4 ) ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
สถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์
ในอนาคตที่น่าจะเป็น 

1) ค้นหา รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล แนวโน้ม 
ปัจจัยต่างๆ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบของแนวโน้มและแรงขับ
เคลื่อนที่ที่มีต่ออนาคตในหลากหลายรูปแบบ  

5) ความสามารถในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น 1) ตัดสินใจเลือกอนาคตที่ควรจะเป็นรูปแบบ
อนาคตที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบที่ 4 
2) อธิบายเหตุผลประกอบเพราะเหตุใดจึงเลือก
รูปแบบอนาคตดังกล่าว 
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 4.6 ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์กับ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 จากแนวทางการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้ในงานวิจัย เรื่อง  
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยความสามารถดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 2) กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 21 ต่อไปนี้ 
  
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะทาง

ภูมิศาสตร์ กับความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

เป้าหมายของการเรียน 
สาระภูมิศาสตร์ 

กระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

ความสามารถ 
ในการคิดเชิงอนาคต 

สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้ เรียน
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของ
โลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต 
เพ่ือให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม 
ตลอด จน ส าม ารถ ใช้ ทั กษ ะ 
กระบวนการ ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทาง
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตาม
สาเหตุและปัจจัย อันจะนำไปสู่
การรู้เท่าทันกับบริบทของการ
เป ลี่ ย น แป ล งบ น พ้ื น ผิ ว โล ก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2) 

1) กำหนดประเด็นการศึกษา
ปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์  
2) สำรวจ และรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศ  
3 )  วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
4) สรุปประเด็นข้อค้นพบและ
นำเสนอผล 
5) สะท้อนผล และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา 

1 ) ก าร เข้ า ใจ สถ าน การณ์
ปัจจุบัน  
2) การระบุแนวโน้มสำคัญของ
สถานการณ์  
3) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ร ง ขั บ
เคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
4) ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
สถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไป
ได้และสถานการณ์ในอนาคตที่
น่าจะเป็น 
5) การเลือกอนาคตที่ควรจะ
เป็น 
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 จากตารางที่  21 พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
อันประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์ เชิงภูมิศาสตร์  
2) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ 3) วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
4) สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล และ5) สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา สามารถ
ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต หากพิจารณารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  
การสอน สามารถนำทักษะทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมการสอนต่างๆ นำมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์และส่งเสริมความสามารถใน 
การคิดเชิงอนาคตด้วย โดยในแต่ละข้ันมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ผู้เรียนร่วมกันสำรวจข้อมูล
โดยทั่วไปเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการกำหนดประเด็นในการศึกษา รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งในด้านของพ้ืนที่  ช่วงเวลา และความสำคัญของประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับ
ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผู้เรียนจะต้องระบุสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่
ปรากฏในปัจจุบัน และอธิบายสาเหตุของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยผู้เรียนต้องอาศัย
ทักษะในการสังเกต และความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการเข้าใจระบบธรรมชาติ  
 ขั้นที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ผู้เรียนจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์
ในการศึกษา หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย รวมไปถึงคำสำคัญที่จำเป็นต่อการศึกษา นำไปสู่การรวบรวม
ข้อมูล จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ในขั้นที่ 2 นี้พบว่ามีความสอดคล้องกับความสามารถในการระบุ
แนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ เพราะข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยให้การทำความเข้าใจสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถ
นำความสามารถในการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
เพ่ือศึกษาและระบุแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ผู้เรียนจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูล 
จัดระเบียบข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ของข้อมูล และพิจารณาปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้เรียนจะต้อง
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของแนวโน้มที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการวิเคราะห์สาเหตุสำคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลผลทาง
ภูมิศาสตร์ สถิติพ้ืนฐาน รวมถึงการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์
ดังกล่าว 
 ขั้นที่ 4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล ผู้เรียนเรียบเรียงประเด็นหรือข้อค้นพบที่ได้
จากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ และเลือกรูปแบบในการนำเสนอข้อค้นพบ โดยมีการอ้างอิงหลักการ 
ทฤษฎีต่างๆ ที่ ใช้อธิบายประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับความสามารถในการพัฒนารูปแบบ
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สถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น โดยผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาเป็นแบบจำลองอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายจากข้อมูล และข้อค้นพบที่ได้ว่าส่งผล
ต่ออนาคตในทางใดได้บ้าง และมีปัจจัยใดบ้างที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรูปแบบ ทั้ งนี้
ผู้เรียนสามารถนำความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และทักษะทางภูมิศาสตร์มาปรับใช้ใน
การนำเสนอรูปแบบอนาคตดังกล่าว  
 ขั้นที่ 5 สะท้อนผลและเสนอแนะแนวทางพัฒนา ผู้เรียนจะต้องประเมินผล อธิบาย และ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการเสนอแนะในการนำข้อค้นพบ
ดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น การสร้างความตระหนักต่อปัญหา การหาแนวทางแก้ไข ผลประโยชน์และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสะท้อนผล สิ่งที่ได้รับต่างๆ สอดคล้องกับความสามารถในการ
เลือกอนาคตที่ควรจะเป็น ที่ผู้เรียนตัดสินใจเลือกอนาคตที่ควรจะเป็นบนพ้ืนฐานของเหตุและผลทั้งนี้
เป็นการเลือกสิ่งที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเพราะเหตุใดจึง
เลือกรูปแบบอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางที่ผู้เรียนมองว่าควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น
เพ่ือนำไปสู่รูปแบบอนาคตดังกล่าว 
 จากความสอดคล้องของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์กับองค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต หากพิจารณาร่วมกับเป้าหมายของสาระภูมิศาสตร์ จะพบว่า 
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีกิจกรรมที่นำไปสู่การคิดเชิงอนาคตได้ เพราะองค์ประกอบร่วม
ทั้งหมดได้สะท้อนถึงการใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์และความสามารถท่ีจำเป็นในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจั ยได้
ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงอนาคต ดังต่อไปนี้ 
 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
    5.1.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
    คณัฏพัส บุตรแสน (2561) การศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
เรื่อง เรียนรู้  ร่วมคิด  แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน 30 คน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 2. ความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้น 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
    รักษณาลี นาครักษา (2563) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่เสมือน
ร่วมกับกระบวนการสืบสอบและแผนที่แบบ 3 มิติทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบทางภูมิศาสตร์
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจและมีความรู้อย่างถูกต้องชัดเจน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ 2) การรวบรวมข้อมูล3) การจัดการข้อมูล 4) การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ5) การสรุปเพ่ือตอบคำถาม และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึง
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่เสมือนร่วมกับกระบวนการสืบ
สอบและแผนที่แบบ 3 มิติทางภูมิศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนด้วย
รูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่เสมือนร่วมกับกระบวนการสืบสอบและแผนที่แบบ 3 มิติสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเฉพาะด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
    ธีรวุฒิ เชื้อพระชอง (2564) การจัดการเรียนรู้กระบวนการภูมิศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดแบบองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารภีพิทยาคม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาทักษะการคิดแบบองค์รวมจากการจัดเรียนรู้กระบวนการภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารภีพิทยาคม ผลการวิจัยพบว่าทักษะการคิดแบบองค์รวมเรื่อง
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการ
ภูมิศาสตร์ สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยมีประเด็นการคิดแบบองค์รวมพัฒนามากท่ีสุด อีกท้ังการวิเคราะห์
คะแนนการพัฒนาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการอยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
50.3สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการภูมิศาสตร์ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดแบบ 
องค์รวมรายวิชาภูมิศาสตร์ได้ 
    5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
    Merja Kuisma (2017) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มา
ใช้ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ และเพ่ิมความสามารถในทักษะที่
เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รวมไปถึงการขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ร่วมกับ
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กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการใช้ทักษะตาม
กระบวนการสืบเสาะ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่เหมาะสม 
    Lamont E. Maddox, James B. Howell & John W. Saye (2018) ศึ ก ษ าแ ล ะ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้มีการสำรวจวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อนำมาสู่การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ก่อให้เกิด
ทักษะการตัดสินทางจริยธรรม และส่งเสริมกระบวนการให้เหตุผลของผู้ เรียนต่อประเด็นสำคัญ 
ทางสังคม  
    Casinader, Niranjan & Kidman, Gillian (2018) ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ การจัดการศึกษาภาคสนาม การพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม
ศึกษา พบว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยในการ
จัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนควรกำหนดให้กระบวนการสืบเสาะ
ภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  
    Tricia Seow, Julian Chang & Kim Neil Irvine (2019) ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ที่นำเอากระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มาเป็นเอกลักษณ์สำคัญ 
พบว่าสามารถขัดเกลาให้ผู้เรียนมีความโดดเด่นในทางพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยตามแนวทาง
ของวิชาภูมิศาสตร์ โดยการวิจัยนี้ได้มีการนำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนจำนวน 4 แห่งในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์มากขึ้น รวมถึงมีการระบุข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาความรู้ในเชิง
พ้ืนที่ และความรู้ในทางที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการออกแบบกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์โดยกิจกรรมภาคสนามเป็นฐาน ให้การจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เป็น
กระบวนการสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ เรียนในการเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา หน้าที่พลเมือง ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่
เหมาะสม รวมถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และส่งเสริมกระบวนการให้เหตุผลของผู้เรียน 
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 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงอนาคต 
    5.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
    จารุวรรณ ทองวิเศษ (2557) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิง
อนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือส่งเสริมการคิด
เชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการคิดเชิงอนาคตมี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดจินตนาการ การคิดเชื่อมโยง การคิดตัดสินใจ และการ
คิดแก้ปัญหา โดยเมื่อนำองค์ประกอบดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิด
เชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนวัดความคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรับการทดลองด้วยรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความคิดเชิงอนาคตสูง
กว่าการเรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
    คมสันต์ หลาวเหล็ก (2557) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตและ
คุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนซักค้านร่วมกับ
เทคนิคการพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคตเฉลี่ย
เท่ากับ 21.40ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 71.33 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 37 คน  
คิดเป็นร้อยละ 82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการสอนซักค้านร่วมกับเทคนิคการพยากรณ์จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณลักษณะ
นักคิดเชิงอนาคตอยู่ในระดับค่อนข้างสูงขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
    ศศิธร ศรีพรหม (2556) การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคิดเชิงอนาคต 3) สร้างเกณฑ์ปกติการคิด 
เชิงอนาคต 4) พัฒนากระบวนการส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูและนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2558 การวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการศึกษาการคิดเชิงอนาคต ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคิดเชิงอนาคต 
และขั้นตอนการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงอนาคตของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการคิดเชิงอนาคตตามสภาพที่เป็นจริงด้านการคิดจินตนาการมีค่าสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
ส่วนระดับการคิดเชิงอนาคตตามสภาพการณ์ที่คาดหวังด้านการคิดจินตนาการมีค่าสูงสุดอยู่ในระดับ
มากที่สุด องค์ประกอบเชิงยืนยันการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  มีจำนวน 4 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การมองภาพอย่างองค์รวม การคิดอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์แนวโน้ม 
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และการคิดจินตนาการสอดคล้องกับข้อมูลทฤษฎีที่ศึกษามาและได้เกณฑ์ปกติการคิดเชิงอนาคต ส่วน
เกณฑ์ปกติแบบวัดการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า มี ช่วงของ
คะแนนทีตั้งแต่ 35 ลงไป , 36-44, 45-55, 56-64, ตั้งแต่65 ขึ้นไป ตามลำดับ และกระบวนการ
ส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์สภาพและคุณลักษณะของนักเรียน ขั้นตอนที่ 2 วางแผนจัดกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิง
อนาคตวิถีพุทธให้กับนักเรียน ขั้นตอนที่  3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ขั้นตอนที่  4 การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 6 การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  
    5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
    Evans, M & Sommerville, S (2006) ศึ กษ าความสั ม พั น ธ์ ข องทั กษ ะการคิ ด 
เชิงอนาคตกับหลักสูตรการออกแบบ การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุกระบวนการของการคิด  
เชิงอนาคต การอภิปรายเพ่ือหาความสัมพันธ์ของการคิดเชิงอนาคตกับการศึกษาเพ่ือการออกแบบ 
และนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเพ่ืออนาคต และการคิดเชิงอนาคตกับหลักสูตรการ
ออกแบบ พบว่าการคิดเชิงอนาคตสามารถนำมาบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ อันเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบ รวมไปถึงพัฒนาทักษะการคิดที่ทำให้กระบวนการในการออกแบบเกิดประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น  
    Jones, A et al. (2011: 6) ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนใน
การจัดการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงอนาคตสำหรับการจัดการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพ แล้วนำกรอบ
แนวคิดดังกล่าวไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงอนาคต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  
    Wiek, A et al., (2016) ศึกษาการดำเนินงานด้านสมรรถนะสำคัญของการศึกษาใน
ระดั บ อุดมศึ กษ า เพ่ื อการ พัฒ นาที่ ยั่ งยื น  จากสั งคม โลกที่ เป ลี่ ยนแป ลงไป  ทั้ ง ในด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางการเมือง และปัญหาในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ทำให้
ทั่วโลกเกิดความสนใจในการพัฒนาและฟ้ืนฟูไม่ใช่แค่ในระยะสั้นแต่เป็นการคาดหวังผลในระยะยาว 
ไม่ใช่การแก้ปัญหาให้ผ่านไป แต่แก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการ
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้องต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังกล่าว จึงมีการกำหนดสมรรถนะหลักที่ต้องพัฒนาแก่ผู้เรียนได้แก่ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง
อนาคต การคิดเชิงคุณค่า การคิดเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการร่วมมือ โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้อง
เป็นและปฏิบัติได้เม่ือจบการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวต่อไป  
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    Siew & Rahman (2019: 139-149) ศึกษาการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิด
เชิงอนาคตตามองค์ประกอบของ Jones, A et al. (2011: 6) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 66 คน เป็นแบบวัดที่มีข้อคำถามแบบอัตนัยจำนวน  
5 ข้อ ตามองค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต โดยการใช้สถานการณ์เป็นฐานใน  
การวัดความสามารถดังกล่าว 
 ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการวัดความสามารถในการคิด
เชิงอนาคตของ Jones, A et al. (2011: 6) และ Siew & Rahman (2019: 139-149) ได้ทำการวิจัย
กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองใกล้เคียงกันกับงานของผู้วิจัย นอกจากนี้เนื้อหารายวิชาที่ใช้ในการวิจัยของ
ทั้งสองงานวิจัย คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้สถานการณ์เป็นฐานในการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
และใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาในงานวิจัยฉบับนี้ 
 การคิดเชิงอนาคต จึงเป็นทักษะสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด การคาดการณ์
ของผู้เรียน บนพ้ืนฐานของข้อมูล เป็นทักษะหรือความสามารถอันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ คาดการณ์ และประเมินแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เพ่ือกำหนด
อนาคตที่ควรจะเป็น และคิดย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเพ่ือวางแผน พัฒนากลยุทธ์ที่จะนำไปสู่อนาคตที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้หรือสามารถนำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน    (The One – Group Pretest – Posttest Design) มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 2) ตัวแปรที่ศึกษา 
 3) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 4) เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 5) แบบแผนการศึกษา 
 6) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 7) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 8) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 9) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1) ประชากร 
  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน       
เซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน 
ศิลป์ – คำนวณ ห้อง ม.4/6 และห้อง ม.4/7 และแผนการเรียนสหศิลป์ ห้อง ม.4/8 ที่เรียนวิชา 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 155 คน 
  1.2) กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน       
เซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน  
ศิลป์ – คำนวณ ห้อง ม.4/6 และห้อง ม.4/7 และแผนการเรียนสหศิลป์ ห้อง ม.4/8 ที่เรียนวิชา  
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โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) 
จำนวน 40 คน 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1) ตัวแปรอิสระ 

 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
 2.2) ตัวแปรตาม 
     2.2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     2.2.2) ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
     2.2.3) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 
สัปดาห์ โดยจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งหมด 15 คาบเรียน 
 

4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาเพ่ิมเติม โลกเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่  3  สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Exploration) จำนวน 3 คาบเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation of Nature and Environment) จำนวน 6 
คาบเรียน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society 
Comprehension) จำนวน 6 คาบเรียน ดังตารางที่ 22 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 22 รายละเอียดของหน่วยการเรียนและสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย 
หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาบ

เรียน 
แผนการ

เรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Southeast Asia 

Exploration) 

1) ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
2) ลั กษณ ะภู มิ ป ระเทศ และลักษณ ะ
ภูมิอากาศ 
3) พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1 
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ตารางที่ 22 รายละเอียดของหน่วยการเรียนและสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาบ

เรียน 
แผนการ

เรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

สถานการณ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้ (The Situation of 

Nature and 
Environment) 

1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
2) การเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนที่ ที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
4 ) ก า ร อ นุ รั ก ษ์  แ ล ะก า รแ ก้ ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

6 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia 

Society 
Comprehension) 

1) ลั กษณ ะทางเศรษฐกิ จ  สั งคมและ
ประชากร 
2) ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
3) การขยายตัวของเมืองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
4) ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และลักษณะทาง
สังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6 2 

รวม 15 5 

 
5. แบบแผนการวิจัย 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้
แบบการวิจัย (Research Designs) เชิงทดลอง (Experimental Design) ผู้วิจัยได้ทำการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยก่อรทดลอง (Pre - experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน (The One – Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558 : 144)  
ดังตารางที่ 23 ดังนี้ 
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ตารางที่ 23 แบบแผนการวิจัย The One – Group Pretest – Posttest Design 

Pre – test Experiment Post - test 
T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย  มีความหมายดังนี้   
 T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 X  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
 T2  หมายถึง  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย 
 1) แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เรื่องโลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน ได้แก่ 1) กำหนดประเด็นการศึกษา
ปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ 2) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ 3) วิเคราะห์ข้อมูล
และความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 4) สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล และ5) สะท้อนผลและเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา โดยจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) จำนวน 3 คาบ
เรียน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะ
ภูมิอากาศ รวมไปถึงพืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ หน่วยการเรียนรู้ที่  4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 
Situation of Nature and Environment) จำนวน 6 คาบเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ หน่วยการ
เรียนรู้ที่  5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society Comprehension) 
จำนวน 6 คาบเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร  การเมือง
การปกครอง และการขยายตัวของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสอนคาบเรียนละ 50 นาที 
รวมเวลาทดลองจำนวน 15 คาบเรียน 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
กำหนดให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จำนวน 30 ข้อ 
 3) แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต จำนวน 1 ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดตามแบบทดสอบมาตรฐานตามแนวคิดของ Jones, A et al. (2011: 6) และแบบวัดตาม
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แนวทางที่ Siew & Rahman (2019: 139-149) สร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน 2) การระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 3) การวิเคราะห์แรงขับ
เคลื่อนที่เกี่ยวข้อง 4) การพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตท่ีเป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่
น่าจะเป็น และ 5) การเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น เป็นแบบวัดแบบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ โดยผู้เรียน
ศึกษาบทความ เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค” จากองค์ประกอบการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตทั้ง 5 ข้อ 
สามารถจำแนกเป็นเกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน โดยมีระดับคะแนน เป็น 3 หมายถึง ดีมาก ระดับ
คะแนน 2 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 1 หมายถึง พอใช้ และระดับคะแนน 0 หมายถึง ปรับปรุง 
 4) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ แบ่งออกเปน็ 2 ตอน ดังนี้ 
  4.1) ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยระดับมากที่สุด เห็นด้วยระดับมาก 
เห็นด้วยระดับปานกลาง เห็นด้วยระดับน้อย และเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด แบ่งข้อคำถามออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านบรรยากาศการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
จำนวน 20 ข้อ   4.2) ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จำนวน 1 ข้อเป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียนเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 
7. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   7.1.1 แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์   
มีลักษณะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมเวลาการทดลองทั้งสิ้นจำนวน 15 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
           1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศึกษาตัวชี้วัดและสาระ 
การเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมไปถึงการศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน   เซนต์คาเบรียล เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดผลการเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 



  98 

           2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำมาสังเคราะห์ข้ันการสอนเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
           3) ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จากนั้นนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

           4) ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบการวัดความสามารถในการ
คิดเชิงอนาคต แล้วนำมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์พบว่ามีความสอดคล้องกัน 

           5) สร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียนละ 50 
นาที รวมเวลาการทดลองทั้งสิ้นจำนวน 15 คาบเรียน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เป็นไปตามขั้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์ขั้นการสอนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นการ
สอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ผู้เรียนกำหนดประเด็นใน
การศึกษา ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา และความสำคัญของประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่ต้องการ
ศึกษา ขั้นที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ผู้เรียนกำหนดขอบเขตในการศึกษาใน
มิติด้านเวลาและพ้ืนที่ผ่านการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากปรากฏการณ์ที่ศึกษาจาก
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมมาจัดระเบียบตามแบบรูปเชิงพ้ืนที่ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

เพ่ือนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ ในระบบกายภาพและระบบมนุษย์ เพ่ืออธิบาย
แนวโน้มของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการศึกษา ขั้นที่ 4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอ
ผล ผู้เรียนสรุปและเรียบเรียงประเด็น สาเหตุ ปัจจัยและผลกระทบของข้อค้นพบที่ได้ในรูปแบบการ
นำเสนอที่เหมาะสมและนำเสนอข้อค้นพบจากกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์และข้ันที่ 5 สะท้อน
ผลและเสนอแนะแนวทางพัฒนา ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน และสะท้อนผลการปฏิบัติตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและเสนอแนะแนวทางในการนำข้อค้นพบไป
ปฏิบัติหรือเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีสาระการเรียนรู้   
ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 หน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาบเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  

สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia 

Exploration) 

1) ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
2) ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
3) พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
สถานการณ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (The Situation of 

Nature and Environment) 

1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้
2 ) ก าร เป ลี่ ย น แป ล งท าง พ้ื น ที่  ที่ ส่ งผ ล ต่ อ
สถานการณ์ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4) การอนุรักษ์ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia 

Society Comprehension) 

1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากร 
2) ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
3) การขยายตัวของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้
4) ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และลักษณะทางสังคม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6 

รวม 15 
 
    

   6) นำแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
และความเหมาะสมของกิจกรรมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าควรหา
กิจกรรมหรือสื่อประกอบการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน ควรกำหนดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาเรียน รวมไปถึงการนำทักษะและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาปรับใช้
มากขึ้น 

   7) นำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาปรับปรุงและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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   8) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญมาทำการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   + 1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
   -  1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 
1.00 ทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
   9) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
เช่น การนิยามคำศัพท์เฉพาะ การจัดเรียงเนื้อหาที่เหมาะสม เป็นต้น 
   10) นำแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 50 คน 
ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสุ่มแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 1 เรื่อง  
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 เรื่อง สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (The Situation of Nature and Environment in Southeast Asia) 
   11) นำแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้มาจาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จำนวน 40 คน 
 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้  
ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 2  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา  
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 

ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 2 

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ นำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม 

ขั้นที่ 3 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต แล้ว
นำมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ขั้นที่ 4 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียนละ 50 นาที รวมเวลาการทดลอง
ทั้งสิ้นจำนวน 15 คาบเรียน ตามขั้นกระบวนการตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ 

ขั้นที่ 5 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณาความสอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของกิจกรรมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ขั้นที่ 6 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ขั้นที่ 7 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ  
ด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้ เช่ียวชาญด้านวิธีสอน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ขั้นที่ 8 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแก้ไขตาม
คำแนะนำ 

ขั้นที่ 9 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 10 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งน้ี 

ขั้นที่ 11 
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 7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดความสามารถในการ
คิดเชิงอนาคต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
   7.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก กำหนดให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน จำนวน 30 ข้อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 
           1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่ องมือในการวัดและ
ประเมินผล 
           2)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระ
ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
โดยวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวระดับความรู้ของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จำนวน 60 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก กำหนดให้
ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แล้วคัดเลือกข้อสอบที่นำมาใช้ในการวิจัย
ทั้งสิ้น 30 ข้อ โดยมีโครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังตารางที ่25 ดังนี้ 
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ตารางที่ 25 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  ตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

รวม 
 

จำ 
 

เข้าใจ 
 

ประยุกต ์
ใช ้

 
วิเคราะห ์

 
ประเมิน

ค่า 

 
สร้างสรรค ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 สำรวจเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast Asia 
Exploration) 
1. จากแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ผู้ เรียนสามารถระบุที่ตั้งขอบเขต และ
อาณาเขตติดต่อได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
2 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

- 2 - 2 - - 4 

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะภูมิอากาศ และความสัมพันธ์
ของภูมิอากาศที่มีต่อพืชพรรณธรรมชาติ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

- - - 2 - - 2 

4. ผู้เรียนสามารถอภิปรายความสำคัญ
ของลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตและเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่
และทรัพยากรได้อย่างสร้างสรรค ์

- - - - 1 - 1 
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ตารางที่ 25 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  ตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) (ต่อ) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

รวม 
 

จำ 
 

เข้าใจ 
 

ประยุกต ์
ใช ้

 
วิเคราะห ์

 
ประเมิน

ค่า 

 
สร้างสรรค ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 สถานการณ์
ธรรมช าติ แ ล ะสิ่ งแ วดล้ อม เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation of 
Nature and Environment in 
Southeast Asia) 
1. ผู้เรียนสามารถระบุสาเหตุของการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

2. ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อลักษณะ
ทางกายภาพและลักษณะทางสังคมของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- - - 2 - - 2 

3 . ผู้ เรี ย น ส าม ารถ อ ภิ ป ร า ย  แ ล ะ
เสนอแนะแนวทางในการรับมือหรือ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม 

- - 1 - - - 1 

4. ผู้ เ รี ย น เห็ น ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ใน
การนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการรับมือและ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม 

- - 1 - - - 1 

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
พ้ื น ที่ แ ล ะ สั ง ค ม ใน ภู มิ ภ าค เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

- - - 2 - - 2 
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ตารางที่ 25 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) (ต่อ) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

รวม 
 

จำ 
 

เข้าใจ 
 

ประยุกต ์
ใช ้

 
วิเคราะห ์

 
ประเมิน

ค่า 

 
สร้างสรรค ์

6 . ผู้ เรี ย น ส าม า รถ อ ภิ ป ร า ย  แ ล ะ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์ 

- - - - - 1 1 

7. ผู้เรียนสามารถอภิปรายความสำคัญ
ของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

- - - - 1 - 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจสังคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast Asia 
Society Comprehension) 
1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ประชากรและการเมือง
การปกครองที่ปรากฏในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
3 

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปั จ จั ยท างกายภ าพ ที่ ส่ งผลต่ อ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร
และการเมืองการปกครองที่ปรากฏใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

- - - 1 - - 1 

3 . ผู้ เรี ย น ส าม า รถ อ ภิ ป ร า ย  แ ล ะ
เสนอแนะแนวทางในการอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลายในภู มิ ภ าค เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม 

- - - - - 1 1 

4. ผู้เรียนสามารถอภิปราย ความสำคัญ
ของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

- - - - 1 - 1 
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ตารางที่ 25 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) (ต่อ) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

รวม 
 

จำ 
 

เข้าใจ 
 

ประยุกต ์
ใช ้

 
วิเคราะห ์

 
ประเมิน

ค่า 

 
สร้างสรรค ์

5. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ปั จจัยที่
ส่ งเสริมให้ เกิดการขยายตัวของเมือง
สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

- - - 1 - - 1 

6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดจากการขยายตัวของเมืองสำคัญใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

- - - 2 - - 2 

7. ผู้ เรี ย น ส าม า ร ถ อ ภิ ป ร า ย  แ ล ะ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองและ
คุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม 

- - - - - 1 1 

8. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนา
เมื องที่ สั ม พันธ์ต่ อคุณ ภาพชี วิตของ
ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

- - - - 1 - 1 

รวม 2 4 2 15 4 3 30 
 
           ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องออกข้อสอบทั้งสิ้น 60 ข้อ เพ่ือนำไปหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงคัดเลือกข้อสอบที่ได้ค่า
ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้คงเหลือ 30 ข้อ 
           4) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 



  107 

           5) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ 
โดยเมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
           6) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
           7) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 50 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ
โดยใช้ เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20  - 0.80 พบว่ามีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง  
0.35 – 0.80 โดยข้อสอบข้อที่ 4, 19, 26 และ 30  มีค่าความยากง่าย (p) ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 
0.20 - 0.80 จึงตัดออก และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.63 โดยใช้เกณฑ์อำนาจ
จำแนก 0.20 ขึ้นไป โดยข้อสอบข้อที่ 1, 7, 9, 11, 14, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 51, 54, 57 
และ 60 มีค่าอำนาจจำแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อน
ได้จึงตัดออก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือทั้งสิ้น 30 ข้อ ตามพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย
ตามท่ีกำหนดไว้ แล้วนำข้อสอบไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
           8) นำแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 พบว่ามี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.90 
            9) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 40 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ 
   จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
   7.2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
           1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด องค์ประกอบ และศึกษาวิธีการ
สร้างแบบวัดและเกณฑ์วัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต จากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ขั้นที่ 1 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ขั้นที่ 2 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่นำมาใช้ในการ
วิจัยท้ังสิ้น 30 ข้อ 

ขั้นที่ 3 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขั้นที่ 4 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 

ขั้นที่ 5 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญทั้ง 
3 ท่าน 

ขั้นที่ 6 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ขั้นที่ 7 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 
ขั้นที่ 8 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยในครั้งน้ี 

ขั้นที่ 9 
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เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตท่ีเหมาะสม  
          2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศึกษาตัวชี้วัดและสาร ะ 
การเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมไปถึงการศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน   เซนต์คาเบรียล    
           3) ศึกษาการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ตามแนวคิดของ Jones, A et al. (2011: 6) และแบบวัดตามแนวทางที่ Siew & Rahman (2019: 
139-149) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน หมายถึง การระบุ
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน  และอธิบายสาเหตุของสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ดังกล่าว 2) การระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน และวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน และแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ดังกล่าว 3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกันของแนวโน้มต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ระบุสาเหตุ ปัจจัย หรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่
นำมาสู่สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว  4) การพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตท่ีเป็นไปได้
และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น หมายถึง การรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้ม 
ปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงผลกระทบของแนวโน้มและแรงขับเคลื่อนที่ที่มีต่ออนาคตในหลากหลายรูปแบบ 
และ 5) การเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น หมายถึง การตัดสินใจเลือกรูปแบบอนาคตที่ควรจะเป็น  
จากรูปแบบอนาคตทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนและระบุเหตุผลที่เลือกรูปแบบอนาคตดังกล่าว   
           4) วิเคราะห์เนื้อหา สาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศึกษาตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แนวทางการวัดความสามารถในการคิด
เชิงอนาคต วิธีการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต มาสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตเป็นแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ แต่ละข้อใช้วัดความสามารถ
ในการคิดเชิงอนาคตข้อละ 1 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 26 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อสอบแบบอัตนัยกับองค์ประกอบของการวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงอนาคตตามแบบทดสอบมาตรฐานตามแนวคิดของ Jones, A et al. 
(2011: 6), Siew & Rahman (2019: 139-149) 

ความสามารถที่ต้องการ
วัด 

องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ข้อคำถามที่ 

ความสามารถ 
ในการคิดเชิงอนาคต 

1) การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน 1 
2) การระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 2 

3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เก่ียวข้อง 3 

4) การพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้
และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น 

4 

5) การเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น 5 
 
           5) สร้างตารางแสดงเกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
โดยผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ที่ได้ข้อสรุปจากการทบทวน
วรรณกรรมบทที่ 2 มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดหลักในการสร้างประเด็นการวัดและกำหนดเกณฑ์บ่งชี้
ถึงพฤติกรรมของผู้เรียนดังตารางที่ 27 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 27 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

1. การเข้าใจ
สถานการณ์
ปัจจุบนั   

ระบุลักษณะของ
สถานการณ์ทีป่รากฏ
ในปัจจุบนัได้อย่าง
น้อย 3 ประเด็น และ
ระบุสาเหตุของการ
เกิดสถานการณ์
ดังกล่าวได้โดยแยก
เป็นประเด็นที่ชัดเจน 
และมีรายละเอียดที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน 

ระบุลักษณะของ
สถานการณ์ทีป่รากฏ
ในปัจจุบนัได้อย่าง
น้อย 2 ประเด็นและ
ระบุสาเหตุของการ
เกิดสถานการณ์
ดังกล่าวได้ แต่การ
อธิบายขยายความ
แต่ละประเดน็ยังไม่
ชัดเจน 

ระบุลักษณะของ
สถานการณ์ทีป่รากฏ
ในปัจจุบนัได้เพียง 1 
ประเด็นและระบุ
สาเหตุของการเกิด
สถานการณ์ดงักล่าว
ได้ 1 ประเด็นหรือไม่
สามารถระบไุด้ ขาด
รายละเอียดและ
ความครบถ้วน
สมบูรณ ์

ไม่สามารถระบุ
ลักษณะของ
สถานการณ์ที่
ปรากฏใน
ปัจจุบนัและ
สาเหตุของการ
เกิดสถานการณ์
ดังกล่าวได ้
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ตารางที่ 27 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคต (ต่อ) 
รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

2. การระบุ
แนวโน้ม
สำคัญของ
สถานการณ ์

ระบุแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคตได้
อย่างน้อย 3 ประเด็น 
โดยจำแนกเป็น
แนวโน้มและ
ผลกระทบในด้าน
ต่างๆ มีการอธิบาย
ขยายความในแตล่ะ
ด้านอย่างครบถ้วน 

ระบุแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต
ได้อย่างน้อย 2 
ประเด็น โดยจำแนก
เป็นแนวโน้มและ
ผลกระทบในด้าน
ต่างๆ แต่การอธิบาย
ขยายความแต่ละ
ประเด็นยังไม่ชัดเจน 

ระบุแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต
ได้เพียง 1 ประเด็น 
ขาดการอธิบายขยาย
ความและ
รายละเอียดในแต่ละ
ประเด็น 
 

ไม่สามารถระบุ
แนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต
ได ้

3. การ
วิเคราะห์
แรงขับ
เคลื่อนที่
เก่ียวข้อง 

ระบุความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันของ
แนวโน้มและ
ผลกระทบที่ปรากฏใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
โดยอธิบายและ
ยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ดังกลา่ว
อย่างชัดเจน ระบุจุด
เปลี่ยนสำคัญทีน่ำมาสู่
โอกาสในการเกิด
สถานการณ์ และ
นำเสนอข้อสรุปวา่จุด
เปลี่ยนดังกล่าวนำมา
สู่การเกิดสถานการณ์
นั้นได้อย่างไร 

ระบุความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันของ
แนวโน้มและ
ผลกระทบที่ปรากฏ
ในปัจจุบนัและ
อนาคตได้ โดย
อธิบายและ
ยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้บาง
ประเด็นระบจุุด
เปลี่ยนสำคัญทีน่ำมา
สู่โอกาสในการเกิด
สถานการณ์ แต่ยงั
ขาดข้อสรุป และ
ความครบถ้วน
สมบูรณ ์

ระบุความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันของ
แนวโน้มและ
ผลกระทบที่ปรากฏ
ในปัจจุบนัและ
อนาคต และระบุจุด
เปลี่ยนสำคัญทีน่ำมา
สู่โอกาสในการเกิด
สถานการณไ์ด้ แต่ไม่
สามารถอธิบายขยาย
ความ และ
ยกตัวอย่างที่ชัดเจน
ได ้
 

ไม่สามารถระบุ
ความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันของ
แนวโน้มและ
ผลกระทบที่ปรากฏ
ในปัจจุบนัและ
อนาคต และไม่
สามารถระบจุุด
เปลี่ยนสำคัญที่
นำมาสู่โอกาสใน
การเกิดสถานการณ์
ได ้
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ตารางที่ 27 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคต (ต่อ) 
รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

4. การพัฒนา
รูปแบบ
สถานการณ์ใน
อนาคตที่
เป็นไปได้และ
สถานการณ์ใน
อนาคตที่น่าจะ
เป็น 

เชื่อมโยงแนวโน้ม 
ปัจจัย ผลกระทบ
ของสถานการณ์
นำมาสร้าง
แบบจำลองภาพ
อนาคตที่อาจเกิดข้ึน
ได้ทั้งในมุมมอง
ทางบวก และทาง
ลบได้อย่าง
หลากหลาย แต่ละ
รูปแบบมี
รายละเอียด และ
การเชื่อมโยงข้อมูลที่
ชัดเจน 
สมเหตุสมผล 

เชื่อมโยงแนวโน้ม 
ปัจจัย ผลกระทบ
ของสถานการณ์
นำมาสร้าง
แบบจำลองภาพ
อนาคตที่อาจ
เกิดข้ึนได้ทั้งใน
มุมมองทางบวก 
และทางลบได้อย่าง
หลากหลาย แต่
ขาดรายละเอียด 
และการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ชัดเจน 
สมเหตุสมผล 

สร้างแบบจำลอง
ภาพอนาคตท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้แต่ยังไม่
ครบถ้วนทั้ง 2 
มุมมอง ขาด
รายละเอียด และ
การเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ชัดเจน 
สมเหตุสมผล 

 

ไม่สามารถ
เชื่อมโยง
แนวโน้ม ปัจจัย 
ผลกระทบของ
สถานการณ์
และ ไม่
สามารถสร้าง
แบบจำลอง
ภาพอนาคตท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ 

5. การเลือก
อนาคตที่ควร
จะเป็น 

ระบุรูปแบบของ
อนาคตที่นักเรียน
เลือก และอธิบาย
รูปแบบอนาคตท่ี
เลือกได้อย่างชัดเจน 
อธิบายเหตุผล
ประกอบการเลือกที่
สมเหตุสมผล และ
นำเสนอแนวทางที่
นำไปสู่รูปแบบ
อนาคตดังกล่าว 

ระบุรูปแบบของ
อนาคตที่นักเรียน
เลือก อธิบาย
รูปแบบอนาคตท่ี
เลือกได้ และ
นำเสนอแนวทางที่
นำไปสู่รูปแบบ
อนาคตดังกล่าว แต่
ยังขาดรายละเอียด 
และความชัดเจนใน
การอธิบายประเด็น
ต่าง ๆ 

ระบุรูปแบบของ
อนาคตที่นักเรียน
เลือกได้ แต่ขาด
รายละเอียดของ
รูปแบบอนาคตท่ี
เลือก เหตุผล
ประกอบ และ
แนวทางนำไปสู่
รูปแบบอนาคต
ดังกล่าว 

 

ไม่สามารถ
ตัดสินใจเลือก
อนาคตที่ควร
จะเป็น 
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           จากองค์ประกอบการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตทั้ง 5 ข้อ สามารถ
จำแนกเป็นเกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน โดยมีระดับคะแนน เป็น 3 หมายถึง ดีมาก ระดับคะแนน 2 
หมายถึง ดี ระดับคะแนน 1 หมายถึง พอใช้ และระดับคะแนน 0 หมายถึง ปรับปรุง 
           6) นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติมซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า การตั้งคำถามในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนความสามารถในการ 
คิดเชิงอนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           7) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
           8) นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ ยวชาญ 
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วนำผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญมาทำการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ โดยเมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณาแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่ า เท่ ากับ  1 .00 ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
           9) นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 50 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดทักษะโดยใช้
เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบวัดทักษะโดยใช้
เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป พบว่าแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.55 – 0.75 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.70 พบว่าข้อคำถามในแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตทั้ง 5 ข้อ มีค่าความ   ยากง่าย (p) และมีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่
ในเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
           10) นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.74  
           11) นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีระดับเกณฑ์
การประเมินของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ดังตารางที่ 28 ดังนี้ 
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ตารางที่  28 ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต  (Siew & 
Rahman, 2019: 139-149) 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

2.50 – 3.00 สูงมาก 
1.50 – 2.49 สูง 

1.00 – 1.49 ปานกลาง 

ต่ำกว่า 1.00 ต่ำ 
 
 จากข้ันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตสามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 6  
ดังนี้ 
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ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด องค์ประกอบ และศึกษาวิธีการสร้างแบบ
วัดและเกณฑ์วัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตจากงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตที่
เหมาะสม 

ขั้นที่ 1 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นที่ 2 

ศึกษาการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามแบบทดสอบมาตรฐานตามแนวคิด
ของ Jones, A et al. (2011: 6) และแบบวัดตามแนวทางที่ Siew & Rahman (2019: 
139-149) 

ขั้นที่ 3 

วิเคราะห์เนื้อหา สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด แนวทางการวัดความสามารถในการคิดเชิง
อนาคต วิธีการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต มาสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตเป็นแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ 

ขั้นที่ 4 

สร้างตารางแสดงเกณฑ์บ่งช้ีการให้คะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคต โดยผู้วิจัย
ได้นำองค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ที่ได้ข้อสรุปจากการทบทวน
วรรณกรรมบทที่ 2 มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดหลักในการสร้างประเด็นการวัดและ
กำหนดเกณฑ์บ่งช้ีถึงพฤติกรรมของผู้เรียน 

ขั้นที่ 5 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม ขั้นที่ 6 

ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ขั้นที่ 7 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 
ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน และผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ขั้นที่ 8 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่ อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 9 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ขั้นที่ 10 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยในครั้งน้ี 

ขั้นที่ 11 

ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ขั้นที่ 12 

แผนภูมิที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
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   7.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความ
คิดเห็นของนักเรียนภายหลังการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เรื่อง โลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 
2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จำนวน 1 ข้อเป็นแบบอัตนัย โดย มีข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้เรียน ดังนี้ 
           1) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนจากงานวิจัย 
เอกสารการวัดและประเมินผล 
           2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ได้แก่ ตอนที่  1  
ความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เรื่อง โลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 
5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย และระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยใน
ระดับน้อยที่สุด โดยข้อคำถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา  
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จำนวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
จำนวน 1 ข้อเป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
           3) นำแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็น 
           4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
           5) นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ โดยเมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้
พิจารณาและตรวจสอบแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  
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           6) นำแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
           7) นำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) 
จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ 
   จากข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลอง สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่  5 
ดังนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนจากงานวิจัย เอกสารการวัดและ
ประเมินผล ขั้นที่ 1 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมตี่อการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อและตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จำนวน 1 ข้อเป็น 
แบบอัตนัย 

ขั้นที่ 2 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ ขั้นที่ 3 

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 4 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ขั้นที่ 5 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่ 6 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน  
เซนต์คาเบรียล จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ 

ขั้นที่ 7 
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8. การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จำนวน 40 คน ดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้
 8.1 ขั้นก่อนการทดลอง 
   8.1.1 ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนหน่วย 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์จำนวน 3 แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้  
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต และ  
4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
    8.1.2 ผู้วิจัยได้ทำการชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และอธิบายการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต รวมไปถึง
บทบาทของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการสืบเสาะทา ง
ภูมิศาสตร์ 
   8.1.3 การทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต เพ่ือวัดความรู้
พ้ืนฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้หลังเรียน 
 8.2 ขั้นดำเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างไว้ทั้ง 3 แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ และทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 รวม 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที เมื่อเรียนจบนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทำ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 
 8.3 ขั้นหลังการทดลอง 
 เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ตามแนวทางในแผน 
การจัดการเรียนรู้รายหน่วยทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลการวิจัยก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 
   8.3.1 การทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปรียบเทียบระดับของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต
ก่อนเรียนและหลังเรียน และเป็นการตรวจสอบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทาง
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ภูมิศาสตร์ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้อย่างไร 
   8.3.2 การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ 
   8.3.3 ผู้วิจัยได้นำผลจากการดำเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำ 
การวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลำดับ 
 
9. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 9.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   9.1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) 
   9.1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
   9.1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน   วิธีสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder–Richardson 20: KR-20)  
   9.1.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ
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ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) 
 9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป มีรายละเอียด ดังนี้ 
   9.2.1 การเปรียบเทียบผลการวัดทักษะการคิดเชิงอนาคต ก่อนและหลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  (M) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent) 
   9.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (M) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent) 
   9.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของเบสท์ นำมาหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51– 5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับมาก  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับปานกลาง  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับน้อย  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
    9.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 
 
 



  121 

สรุปวิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ใช้กระบวนการ
สืบเสาะ ทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน (The One – Group Pretest – Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จำนวน 40 
คน ที่เรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Exploration) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation of Nature and Environment) และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจ
สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society Comprehension) ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  (M) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต
ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) สรุปวิธีดำเนินการวิจัยได้ดังตารางที่  
29 
 
ตารางที่ 29 สรุปวิธีการดำเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาโลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
เรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ 
  

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
1) สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก 30 ข้อ 
2) นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน
เป็นแบบทดสอบ
ชนิดปรนัย 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 
ข้อ 

1) ค่าเฉลี่ย (M)  
2) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
3) ค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน 
 (t-test for 
dependent) 
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ตารางที่ 29 สรุปวิธีการดำเนินการวิจัย (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติ 

 3) นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

  

2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
คิดเชิงอนาคตก่อน
เรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ 

ประเมินความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 
1) สร้างแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิง
อนาคต เป็นแบบวัดแบบ
อัตนัยจำนวน 5 ข้อ 
2) นำแบบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงอนาคตไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
3) นำแบบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงอนาคตไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง 

แบบวัด
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต
ก่อนและหลังเรียน
ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นแบบ
วัดแบบอัตนัย
จำนวน 5 ข้อ 

1) ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) 
2) ค่าเฉลี่ย (M)  
3) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
4) ค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test 
for dependent) 

3. เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ 

สอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีต่อการ 
จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดย
กระบวนการ
สืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

1) ค่าเฉลี่ย (M)  
2) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
3) การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content 
Analysis) จากการ
ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียน  

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โลกเอเชีย   
ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จำนวน 40 คน 
ปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 30  ดังนี้ 

 
ตารางที่ 30 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

คะแนน จำนวน 
นักเรียน (คน) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
t 

 
p 

ก่อนเรียน 40 30 10.38 1.66 21.40 .00 
หลังเรียน 40 30 21.38 2.84 

  
 จากตารางที่ 30 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (M = 21.38, S.D. = 2.84) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย  ก่อนเรียน (M = 10.38, S.D. = 1.66) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  จำนวน 
40 คน ปรากฏดังตารางที่ 31 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

ความสามารถ 
ในการคิดเชิง

อนาคต 

จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
M S.D. ระดับ ลำดับ

ที ่
M S.D. ระดับ ลำดับที ่

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตโดยภาพรวม 
คะแนน
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 

40 15 5.08 2.18   12.25 1.86   

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตจำแนกตามรายด้าน 
1. การเข้าใจ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

40 3 1.38 0.74 ปาน
กลาง 

2 2.75 0.44 สูงมาก 1 

2. การระบุ
แนวโน้มสำคญัของ
สถานการณ ์

40 3 1.43 
 

0.87 ปาน
กลาง 

1 2.53 0.55 สูงมาก 2 

3. การวิเคราะห์
แรงขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

40 3 0.88 0.76 ต่ำ 3 2.23 0.70 สูง 5 

 
 



  125 

ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ความสามารถ 
ในการคิดเชิง

อนาคต 

จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
M S.D. ระดับ ลำดับ

ที ่
M S.D. ระดับ ลำดับที ่

4. การพัฒนา
รูปแบบสถานการณ์
ในอนาคตที่เป็นไป
ได้และสถานการณ์
ในอนาคตที่น่าจะ
เป็น 

40 3 0.73 0.75 ต่ำ 4 2.25 0.59 สูง 4 

5. การเลือกอนาคต
ที่ควรจะเป็น 

40 3 0.68 
 

0.69 ต่ำ 5 2.50 0.55 สูงมาก 3 

เฉลี่ยรวมแต่ละ
ด้าน 

40 15 1.02 0.76 ปาน
กลาง 

 2.45 0.56 สูง  

 
 จากตารางที่ 31 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่เรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (M = 12.25, S.D. =1.86) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
(M = 5.08, S.D. =2.18) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M = 2.45, S.D. = 0.56)  
เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สามารถเรียงลำดับระดับ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) ความสามารถในการเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบัน (M = 2.75, S.D. = 0.44) 2) ความสามารถในการระบุแนวโน้มสำคัญของ
สถานการณ์ (M = 2.53, S.D. = 0.55) 3) ความสามารถในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น (M = 2.50, 
S.D. = 0.55) 4) ความสามารถในการพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์
ในอนาคตที่น่าจะเป็น (M = 2.25, S.D. = 0.59) และ 5) ความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับ
เคลื่อนที่เกี่ยวข้อง (M = 2.23, S.D. = 0.70) 
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4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 32 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 

รายการประเมิน 
M S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับ 

ภาพรวมแบบสอบถามทั้งฉบับ 4.36 0.76 ระดับมาก  
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาการคิด การตั้งคำถามและ
การกำหนดประเด็น ในการศึกษาได้อย่ าง
เหมาะสม 

4.33 0.69 ระดับมาก 8 

2. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

4.43 0.87 ระดับมาก 4 

3. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการปฏิบัติงานและ
การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

4.48 0.85 ระดับมาก 2 

4. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะในการสรุป เรียบเรียง และ
เลือกแนวทางการนำเสนอข้อค้นพบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.80 ระดับมาก 8 

5. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การ
อภิปราย นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันภายในชั้น
เรียน 

4.33 0.80 ระดับมาก 8 

รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.38 0.80 ระดับมาก 2 
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ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
M S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับ 

ด้านเนื้อหา 
6. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความ
เหมาะสมกับเนื้ อหาในรายวิชา โลกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

4.45 0.68 ระดับมาก 3 

7. เนื้ อหาที่ ครู ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความ
หลากหลาย และน่าสนใจ 

4.23 0.83 ระดับมาก 11 

8. สื่ อประกอบการสอนตามกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ
สงสัย นำไปสู่การกำหนดประเด็นในการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

4.25 0.93 ระดับมาก 10 

9. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ส่ งเสริมให้นัก เรียน เข้าใจสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีขึ้น 

4.35 0.70 ระดับมาก 7 

10. เนื้อหาที่ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มี
อยู่ 

4.28 0.91 ระดับมาก 9 

รวมด้านเนื้อหา 4.31 0.81 ระดับมาก 4 
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ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
M S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับ 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
11. ครูสร้างบรรยากาศในการเรียน และเตรียม
ความพร้อมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

4.28 0.75 ระดับมาก 9 

12. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการ
ปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

4.40 0.71 ระดับมาก 5 

13. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้ เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของ
นักเรียน 

4.43 0.59 ระดับมาก 4 

14. การปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภู มิ ศ าสตร์  ส่ ง เส ริม ให้ นั ก เรียน เกิ ดความ
กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.33 0.80 ระดับมาก 8 

15. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เปิด
โอกาสให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่าง
อิสระ และส่งเสริมการคิดที่หลากหลาย 

4.40 0.59 ระดับมาก 5 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.37 0.69 ระดับมาก 3 
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ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
M S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
16. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง 

4.33 0.73 ระดับมาก 8 

17. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีส่วน
ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การเรียนมากข้ึน 

4.43 0.71 ระดับมาก 4 

18. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันได้ดีข้ึน 

4.28 0.85 ระดับมาก 9 

19. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจากสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันได้หลากหลาย 

4.38 0.84 ระดับมาก 6 

20. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถวางแผน เสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่อนาคตที่นักเรียนต้องการ
ได ้

4.53 0.64 ระดับมากท่ีสุด 1 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.39 0.75 ระดับมาก 1 

 
 จากตารางที่ 32 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (M = 4.36,  
S.D. = 0.76) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนเห็น
ด้วยในด้านประโยชน์ที่ได้รับในระดับมาก เป็นลำดับที่หนึ่ง (M = 4.39, S.D. = 0.75) รองลงมาเป็น
ความเห็นในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก (M = 4.38, S.D. = 0.80) ด้านบรรยากาศ 
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การเรียนรู้นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก (M = 4.37, S.D. = 0.69) และด้านเนื้อหานักเรียนเห็นด้วย
ในระดับมาก (M = 4.31, S.D. = 0.81) ตามลำดับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนเห็นด้วยในประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถวางแผน เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่อนาคตที่นักเรียนต้องการได้ 
เป็นลำดับหนึ่ง (M = 4.53, S.D. = 0.64) รองลงมาเป็นประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มี
ส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น (M = 4.43, S.D. = 0.71) 
  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเห็นด้วยในประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการปฏิบัติงานและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับ
หนึ่ง (M = 4.48, S.D. = 0.85) รองลงมาเป็นประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (M = 4.43, S.D. = 0.71) 
 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนเห็นด้วยในประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของ
นักเรียน (M = 4.43, S.D. = 0.59) รองลงมาเป็นประเด็นบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
(M = 4.40, S.D. = 0.71) และกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถทำ
กิจกรรมได้อย่างอิสระ และส่งเสริมการคิดที่หลากหลาย (M = 4.40, S.D. = 0.73) 
 ด้านเนื้อหานักเรียนเห็นด้วยในประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม
กับเนื้อหาในรายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (M = 4.45, S.D. = 0.68) รองลงมาเป็นประเด็น
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีข้ึน (M = 4.35, S.D. = 0.70) 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนนอกจากสอบถามโดยแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ข้อคำถามในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามความคิดเห็นและการเสนอแนะข้อคิดเห็นในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะภูมิศาสตร์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได ้ดังนี้ 
 1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนได้สะท้อนผลว่า 
กระบวนการดังกล่าวมีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
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นำเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่ผู้เรียนรู้จัก แต่อาจจะไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้มาปรับใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้ผู้เรียนบางส่วนได้สะท้อนผลถึงการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์
ในช่วงแรก ว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาก แต่เมื่อปฏิบัติกิจกรรมไปได้สักระยะผู้เรียนโดยส่วน
ใหญ่เริ่มปรับตัวได้ และมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเวลาที่จำกัดกับ
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่าง 
ทำให้ผู้เรียนเกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างได้มีการสะท้อนผลว่าการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) 
บรรยากาศการเรียนค่อนข้างเคร่งเครียด เนื่องจากเป็นการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์เป็นครั้งแรก ผู้เรียนยังไม่เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติในแต่ละขั้นกระบวนการ รวมไปถึง
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และการพูดคุยอภิปรายกันระหว่างสมาชิกกลุ่มยังมีปัญหา
ติดขัดในด้านของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และผู้เรียนยังไม่กล้าตอบคำถามเท่าท่ีควร ทำให้บรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกและการปฏิบัติกิจกรรมยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร แต่การนำเสนอ
ตัวอย่าง การอธิบายและตอบคำถามข้อสงสัยของผู้เรียนแต่ละกลุ่มของผู้สอนในการปฏิบัติตามขั้น
กระบวนการแต่ละขั้นมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไป
ถึงการให้กำลังใจผู้เรียนในระหว่างการทำกิจกรรม หรือการร่วมกันหาแนวทางเพ่ือให้การสื่อสาร
ระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผู้เรียนได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าหากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เข้าสู่สภาวะปกติ การได้ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ในห้องเรียนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์น่าจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนได้ดีกว่า และผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น 
 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้เรียนได้นำเสนอว่าการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เป็น
กระบวนการที่มีประโยชน์และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้น ทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน และการได้มีโอกาสศึกษาในประเด็นปัญหาทางพ้ืนที่ที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งปัญหาที่ผู้เรียนเคยพบเจอในข่าวและสื่อต่างๆ แต่อาจยัง
ไม่เคยเข้าไปศึกษาในรายละเอียด เช่น ปัญหาบริเวณแม่น้ำโขง ปัญหาสิ่ งแวดล้อม การขยายตัวของ
เมือง เป็นต้น การเรียนรู้ในกระบวนการนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา ทำความเข้าใจ
ในประเด็นปัญหาและส่งเสริมให้เกิดการตระหนักที่สามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบัติในอนาคต  
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4.4 ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ มีต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่นำเสนอข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์นอกจากจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์ให้เกิดข้ึน
ตามเป้าหมายของการเรียนในสาระภูมิศาสตร์ กระบวนการดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปเป็น
ประเด็น ดังนี้ 
 1. กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ผู้เรียนร่วมกันกำหนดประเด็นใน
การศึกษา ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา และความสำคัญของประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่ต้องการ
ศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
กิจกรรมในขั้นกระบวนการอ่ืน ทั้งนี้ปัญหาสำคัญ คือ การที่ผู้เรียนไม่มีข้อมูลและความรู้พ้ืนฐานจึงไม่
สามารถกำหนดประเด็นการศึกษาได้ หรือประเด็นที่ผู้เรียนกำหนดอาจเป็นประเด็นที่สามารถค้นหา
คำตอบได้โดยง่ายซึ่งจะไม่นำไปสู่การสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ การให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตั้งคำถามและการกำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิง
ภูมิศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้สอนอาจนำเสนอประเด็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนในการต่อ
ยอดไปสู่การกำหนดประเด็นในการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการปฏิบัติตามแนวทางในงานวิจัยฉบับนี้ พบว่า กระบวนการในขั้นที่ 1 กำหนดประเด็น
การศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาการคิดเชิงอนาคตในการเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผู้เรียนจะต้องระบุลักษณะของสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน รวมไปถึงการอธิบายสาเหตุของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพ่ือนำไปสู่
การวิเคราะห์ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2. สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ  ผู้เรียนสำรวจประเด็นการศึกษา
ปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางพ้ืนที่ โดยทำการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยอาศัยความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์ เช่น การสังเกต การใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยอุปสรรคสำคัญในการ
ปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ คือ ผู้เรียน
อาจมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่ขาดความน่าเชื่อถือที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการ
สรุปประเด็น หรือผู้เรียนอาจมีการอ้างอิงข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัด บางหัวข้อหลักที่ผู้เรียนกำหนดไว้มี
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เพียงแค่แหล่งข้อมูลเดียวที่ใช้ในการอ้างอิงทำให้ขาดความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ ดังนั้น 
ผู้สอนควรให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะกับผู้เรียนเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว และ
ควรนำเสนอตัวอย่างแหล่งสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลหรือนำเสนอแนวทางการอ้างอิงข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ผู้เรียน 
 อนึ่ง การปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาการคิดเชิงอนาคตในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและการ
ระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ ที่ผู้เรียนต้องเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและลักษณะของสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์หรือลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันและแนวโน้ม
สำคัญของสถานการณ์ เพราะฉะนั้นการที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่หลากหลายทั้งข้อมูลที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมไปถึงการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแบบ
รูปและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาจัด
ระเบียบตามแบบรูปเชิงพ้ืนที่พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ในระบบกายภาพและระบบมนุษย์เพ่ืออธิบายแนวโน้มของปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการศึกษา ปัญหาที่พบในการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการนี้สืบเนื่องมาจาก
ขั้นที่ 2 เนื่องจากผู้เรียนอาจค้นคว้าข้อมูลมาน้อยเกินไปในแต่ละหัวข้อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้
ยาก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเด็นที่ต้องการศึกษากับปัจจัยในด้าน
ต่างๆ หรือไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่หรือลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อสังคมหรือ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการวิเคราะห์เพ่ือสรุปประเด็นของผู้เรียนจึงไม่ครอบคลุมกับประเด็น
หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 1  
 ทั้งนี้การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแนวทาง กิจกรรมหรือรูปแบบที่มี
ส่วนช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ที่ค่อนข้างหลากหลาย ในงานวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย SHEEPT Method ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการพิจารณาปัจจัยที่
หลากหลายที่ก่อเกิดเป็นรูปแบบต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ผู้เรียน
ได้ตาม 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) สังคม (Social: S) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและผู้คน 2) ประวัติศาสตร์ 
(Historical: H) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต 3) สิ่งแวดล้อม (Environmental: E) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและพืชพรรณธรรมชาติ  
4) เศรษฐกิจ (Economic: E) ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการได้มาและการใช้จ่ายเงิน 5) การเมือง 
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การปกครอง (Political: P) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล รวมไปถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย 
และ 6) เทคโนโลยี (Technologies: T) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วย
ในการจัดการข้อมูลรวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Oxford University, 2016: 29) 
ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดระเบียบ จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน รวมไปถึง
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่และสังคมมนุษย์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า การปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่  3 
วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงอนาคตในการวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันของแนวโน้มต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและระบุสาเหตุ ปัจจัยหรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการ
จัดระเบียบข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ 
การนำเสนอเป็นภาพและสัญลักษณ์ที่ชัดเจน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้เรียนมองเห็นถึงรูปแบบ
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่สนใจศึกษาได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถสำรวจข้อมูลที่มี
การผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน
รวมไปถึงการใช้ตารางและแผนภูมิประกอบให้เกิดความเป็นระเบียบของข้อมูลมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการ
สำรวจและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล ผู้เรียนสรุปและเรียบเรียงประเด็น สาเหตุ ปัจจัย
และผลกระทบของข้อค้นพบที่ได้ในรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมและนำเสนอข้อค้นพบจาก
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ผู้เรียน
ย่อมเกิดข้อค้นพบสิ่งใหม่หรือค้นพบความรู้ที่ชัดเจนขึ้นที่ผู้เรียนควรมีการสื่อสารหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้ข้อค้นพบดังกล่าวด้วย ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีการสื่อสารหรือถ่ายทอดเรื่องราวอย่างขัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการนำเสนอเรื่องราวนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้ง
วัตถุประสงค์และผู้ฟัง 
 จากการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการขั้นที่ 4 ปัญหาสำคัญที่พบคือ ภาษาที่ใช้ในการเรียบ
เรียงและนำเสนอประเด็นนั้นผู้เรียนยังใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือยังไม่ใช่ภาษาในทางวิชาการและ
ผู้เรียนไม่กล้าซักถามในประเด็นหรือข้อสงสัยที่สมาชิกกลุ่มอ่ืนนำเสนอ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดสมาธิ
ในระหว่างการนำเสนอ ทำให้ไม่สามารถจับใจความสำคัญของประเด็นได้และส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายผลที่ได้จากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  รวมไปถึงผู้เรียนอาจไม่สามารถเรียบเรียง
ประเด็นให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันได้ จึงทำให้การ
นำเสนอในประเด็นดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ที่มีต่อ
บริบททางสังคมของมนุษย์ด้านต่าง ๆ  
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 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่  4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล 
ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการในขั้นนี้มีความสอดคล้องกับการคิดเชิงอนาคต ในการพัฒนารูปแบบ
สถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น ที่ผู้เรียนต้องรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัย แนวโน้มรวมไปถึงผลกระทบของแนวโน้มและแรงขับเคลื่อนที่ที่มีต่อ
อนาคตในหลากหลายรูปแบบ โดยทำการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในแง่มุม
ต่าง ๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งก่อนที่ผู้เรียนจะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ดังกล่าวได้ ผู้เรียนต้อง
ทำการเรียบเรียงประเด็น เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเด็นเพ่ือนำมาเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดไปสู่
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายและระบุสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ชัดเจนมากข้ึน 
 5. สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน และสะท้อนผล
การปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและเสนอแนะแนวทางในการนำ
ข้อค้นพบไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป  
 ขั้นสุดท้ายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ผู้เรียนจะได้มีการแบ่งปันเรื่องราวจาก
การสืบเสาะทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงนำไปสู่การปฏิบัติจากเรื่องราวที่ได้ค้นพบดังกล่าว เมื่อผู้เรียนได้มี
การแบ่งปันเรื่องราว เผยแพร่และนำเสนอแล้วผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมาประเมินผลร่วมกันจากการ
ปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้น รวมไปถึงการสะท้อนผลที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติจนสิ้นสุด
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  ทั้งสิ่งที่ ได้รับ ปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงข้อคิดเห็นที่มีต่อ
กระบวนการ 
 อนึ่ง ปัญหาสำคัญที่พบในการปฏิบัติตามกระบวนการในขั้นที่ 5 พบว่า ในช่วงแรกของการ
ปฏิบัติผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและไม่สามารถเสนอแนะแนวทางใน
การนำข้อค้นพบไปปรับใช้หรือการต่อยอดจากประเด็นดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ผู้สอนที่ต้องเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการ
ในการส่งเสริมและกระตุ้นผู้เรียนให้ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการขั้นที่ 5 สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
ผู้วิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการคิดเชิงอนาคตในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น ที่ผู้เรียนต้องทำ
การตัดสินใจเลือกรูปแบบอนาคตที่ควรจะเป็น จากรูปแบบอนาคตท้ังหมดที่สร้างขึ้นและระบุเหตุผลที่
เลือกรูปแบบอนาคตดังกล่าว ทั้งนี้ก่อนการตัดสินใจเลือกรูปแบบอนาคตที่ควรจะเป็น ผู้เรียนจะต้อง
ประเมินผล อธิบายและอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการเสนอแนะ
ในการนำข้อค้นพบดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น การสร้างความตระหนักต่อปัญหา การหาแนวทางแก้ไข 
ผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสะท้อนผล สิ่งที่ได้รับต่าง ๆ เพราะฉะนั้น
กระบวนการในขั้นที่ 5 จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือกัน อภิปรายร่วมกันว่าอนาคตที่
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เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือสถานการณ์ที่ศึกษาควรเป็นไปในรูปแบบหรือขับเคลื่อนไปในทิศทางใด  
ซึ่งเปรียบเสมือนกับการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้น จากนั้นผู้เรียนสามารถร่วมกันต่อยอดเพ่ือ
นำเสนอแนวทางในการไปสู่รูปแบบอนาคตดังกล่าวที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้ เรียนสามารถ
สื่อสารข้อค้นพบและเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวต่อบุคคลทั่วไปหรือต่อกลุ่มเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเด็นดังกล่าว โดยมีรูปแบบในการนำเสนอและเผยแพร่ที่น่าสนใจ 
เช่น การสร้างเว็บไซต์ การนำเสนอผ่านงานเขียน จัดทำเป็นโปสเตอร์ หรือการจัดกิจกรรมที่เชิญชวน
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (The One – Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
อาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จำนวน 40 คน เนื้อหาการวิจัยประกอบด้วย 3 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation 
of Nature and Environment) และหน่วยการเรียนรู้ที่  5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Society Comprehension) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 3 แผนการ
เรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายฉบับ
เท่ากับ 0.93 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 
– 0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 3) แบบวัดความสามารถการคิดเชิงอนาคต ก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.75  
มีค่ าอำนาจจำแนก (r) อยู่ ระหว่าง 0 .40 – 0.70 และค่าความเชื่ อมั่น เท่ ากับ  0.74 และ  
4) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ดำเนินการโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for dependent) และการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) สามารถ 
สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2) ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
นักเรียนเห็นด้วยในด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้าน
เนื้อหา ตามลำดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบด้าน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย เป็นการฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผลและตรวจสอบข้อมูล รวมไปถึงการสะท้อนผลที่
ได้จากการปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเป็น
ระบบ สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2) ที่ระบุไว้
ว่า สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนำไปสู่การรู้เท่าทัน
กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก  
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 อีกทั้งหลักในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ เผยแพร่โดย 
National Geographic Society (2017: 5-6) ยังระบุไว้ว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ถูก
ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการตั้งคำถามที่เป็นผลสะท้อนมาจากความสนใจของผู้เรียน หรือ
ประเด็นสำคัญที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน กระบวนการดังกล่าวเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน มีความน่าเชื่อถือ และการสร้างเสริมประสบการณ์ตามธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการตั้งคำถาม สืบสวนสอบสวน จัดระเบียบ วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ซึ่งกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์นี้เหมาะกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมากกว่าการทำงานเป็น
รายบุคคล และความสำคัญของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของ กนก จันทรา (2561: 89) ที่
ระบุไว้ว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ แนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
แบบสืบสอบ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การ
สังเกต การแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและสถิติพ้ืนฐานเพ่ือนำมาสู่ข้อสรุปที่เป็นองค์
ความรู้ และเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
 จากลักษณะของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีความต่อเนื่อง และเป็นระบบ อันเป็น
เหตุผลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในระหว่างกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ตลอดกระบวนการด้วย อันเป็น
หัวใจสำคัญของการศึกษาทางภูมิศาสตร์ สอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับหลักสำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ของ Catling, Willing and Butler (2013) ที่ได้
นำเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
ผู้สอนต้องผนวกรวมการเรียนรู้ทั้งทักษะในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงจุดประสงค์ของ
การใช้เครื่องมือดังกล่าวสำหรับการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้จากผลการวิจัยและประสบการณ์ใน
การสอนผู้สอนสามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสืบเสาะในทางปฏิบัติโดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ 
ดังนี้  1) เปิดโอกาสให้เกิดการสืบเสาะ (Enabling Inquiry) โดยการที่ผู้สอนสร้างให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึกของการสำรวจ และสร้างบรรยากาศของความอยากรู้อยากเห็น ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เกิดการตั้งคำถามด้วยตนเอง 2) ส่งเสริมให้เกิดการสืบเสาะ (Enhancing Inquiry) โดยการที่ผู้สอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ยกระดับความรับผิดชอบในการระบุคำถามสำหรับการสืบสวนสอบสวน และท้า
ทายให้ผู้เรียนตั้งคำถามและปฏิบัติตามกระบวนการเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความสำคัญ
และความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ และ 3) เพ่ิมอำนาจในการสืบเสาะ (Empowering Inquiry) ผู้สอน
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาโครงสร้าง และแนวทางในการทำงานและช่วยนักเรียน
ในการเลือกกระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
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 ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้กำหนดให้
เป็นเนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation of Nature and Environment) และหน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society Comprehension) 
ล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์กายภาพในลักษณะของพ้ืนที่ และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และภูมิศาสตร์มนุษย์ในด้านความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และปรากฏการณ์ที่ส่งผล
ต่อสังคมของมนุษย์ในบริบทต่างๆ กระบวนการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า และสืบเสาะ
ลักษณะทางพ้ืนที่ที่ปรากฏ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ในทางธรรมชาติ นำมาสู่
การทำความเข้าใจสังคมมนุษย์ที่ได้รับผลจากการการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและไม่ดีจากพ้ืนที่
ดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อการเกิดขึ้นของสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งการก่อตัวขึ้นของอนาคตทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค หรือเชื่อมโยง
ไปสู่ในระดับโลกได้อย่างไรบ้าง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นพ้ืนฐานสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนภูมิศาสตร์ที่
ไม่ใช่แค่การท่องจำเนื้อหา แต่เป็นการเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต กิจกรรมเหล่านี้จึงมีส่วนสำคัญในการเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการ
ทำงานของผู้เรียนอันมีผลให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
 เมื่อศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ Merja Kuisma (2018) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
นำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มาใช้ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ และเพ่ิมความสามารถในทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ และทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึงการขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าในการใช้ทักษะตามกระบวนการสืบเสาะ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร
และการทำงานร่วมกันที่เหมาะสม 
 อีกทั้งการศึกษาของ Lamont E. Maddox, James B. Howell & John W. Saye (2018) 
ที่ศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนที่ใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาความเป็น
พลเมืองให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้มีการสำรวจวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพ่ือ
นำมาสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน พบว่ากระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ 
ก่อให้เกิดทักษะการตัดสินทางจริยธรรม และส่งเสริมกระบวนการให้เหตุผลของผู้เรียนต่อประเด็น
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สำคัญทางสังคม และผลการวิจัยของ Tricia Seow, Julian Chang & Kim Neil Irvine (2019) 
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ที่นำเอากระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์มาเป็นเอกลักษณ์สำคัญ พบว่าสามารถขัดเกลาให้ผู้เรียนมีความโดดเด่นในทางพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัยตามแนวทางของวิชาภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Casinader, Niranjan & Kidman, Gillian. (2018) พบว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งผล
ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนควรกำหนดให้กระบวนการสืบเสาะภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ 
 2) ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทักษะสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิดและการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตั้งคำถามหรือการกำหนดประเด็นในการศึกษา การรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดระเบียบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปสู่การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ รูปแบบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อสรุปที่ได้จากการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลของการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ National Geographic Society 
(2017: 4) และ สถาบันวิจัยระบบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่ง
สห รัฐอ เมริก า (Environmental Systems Research Institute: ESRI) (2003 : 1 ) ระบุ ไว้ ว่ า 
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของทักษะ ความรู้ 
เป็นพื้นฐานของการศึกษาภูมิศาสตร์ทั้งการสำรวจข้อมูล ศึกษาความสัมพันธ์รวมไปถึงการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียนได้สำรวจ วิเคราะห์ รวมไปถึงนำไปสู่การปฏิบัติจากสิ่งที่ได้
ค้นพบ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลและทำการสังเคราะห์ขั้นกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ 
ผู้เรียนต้องร่วมกันอภิปรายเพ่ือกำหนดประเด็นในการศึกษาโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มจะนำเสนอประเด็น
ที่ตนเองสนใจ จากนั้นสมาชิกทุกคนจะทำการเลือกเพียง 1 ประเด็นเพ่ือนำมาสู่การศึกษา และ
สืบเสาะตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยทำการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา 
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และความสำคัญของประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ขั้นที่ 2 สำรวจ และรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศ เมื่อผู้เรียนได้เลือกประเด็นในการศึกษาปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์แล้ว แต่ละ
กลุ่มจะต้องกำหนดขอบเขตในการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา การกำหนดโครงร่างในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ที่จะนำไปสู่
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย และง่ายต่อการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล ขั้นที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เมื่อผู้เรียนได้ทำการรวบรวม
ข้อมูลโครงร่างในการรวบรวมข้อมูลที่กำหนดไว้ ผู้เรียนจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดระเบียบ โดยใช้ตาราง แผนที่ แผนผังกราฟิก
หรือรูปแบบการจัดระเบียบข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แนวโน้ม และ
แบบรูปเชิงพ้ืนที่ที่ปรากฏ เพ่ืออธิบายประเด็นหรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการศึกษา ขั้นที่ 
4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล ผู้เรียนทำการสรุปและเรียบเรียงประเด็น สาเหตุ ปัจจัย และ
ผลกระทบของข้อค้นพบที่ได้ในรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม และนำเสนอผลจากการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์และขั้นที่ 5 สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานและ
สะท้อนผลการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ อภิปรายและเสนอแนะแนวทางในการ
นำข้อค้นพบไปปฏิบัติหรือแนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป เช่น การสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหา การหาแนวทางแก้ไข ผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสะท้อนผล สิ่งที่
ได้รับต่างๆ สอดคล้องกับความสามารถในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น ที่ผู้เรียนตัดสินใจเลือก
อนาคตที่ควรจะเป็นบนพ้ืนฐานของเหตุและผลทั้งนี้เป็นการเลือกสิ่งที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเพราะเหตุใดจึงเลือกรูปแบบอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การ
เสนอแนะแนวทางท่ีผู้เรียนมองว่าควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นเพ่ือนำไปสู่รูปแบบอนาคตดังกล่าว 
 การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีส่วนสำคัญที่สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการคิดเชิงอนาคตมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่
การกำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่ผู้เรียนจะต้องระบุลักษณะและอธิบายสาเหตุของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือนำไปสู่ การวิเคราะห์ใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางที่  Digital Explorer 
Community Interest Company (2018: 1) ได้กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
อนาคตไว้ว่า ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาประเด็นและปรากฏการณ์ในหลากหลายมุมมอง 
อาจศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและการใช้กระบวนการตั้งคำถาม การวิจัยเบื้องต้นเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว รวมไปถึงการพิจารณาข้อคำถามจากมุมมองในหลายระดับทางสังคม 



  143 

  อนึ่ง การปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาการคิดเชิงอนาคตในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและการ
ระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศที่หลากหลายเป็นพ้ืนฐาน
สำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและ
สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแบบรูปและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางแลความสำคัญใน
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูล ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2560: 5) ไว้ว่า การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่
รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคาดว่าจะนำไปใช้ประกอบการศึกษานับว่ามี
ความสำคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ เกิดการเรียนรู้เชิงรุกจากการเก็บข้อมูลจะทำให้
นักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ 
 การปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ มี
ส่วนส่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงอนาคตในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์
ความเกี่ยวข้องกันของแนวโน้มต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและระบุสาเหตุ ปัจจัยหรือจุด
เปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่สถานการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Centre for Educational 
Research and Innovation (2006: 1 -14) ที่นำเสนอไว้ว่า ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคาดการณ์อนาคต
มีหลายรูปแบบ และหลายแหล่งข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เทคนิคและกระบวนการต่างๆ เข้ามาเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือค้นหาแนวโน้มและประเด็นสำคัญของเหตุการณ์  และ Jones, A et al. 
(2011: 10) ได้กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ผู้เรียนต้องพิจารณาในหลาย
มุมมองที่สัมพันธ์กัน ทั้งมุมมองในระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งจะเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนขยายมุมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงอย่างไร บริบททาง
สังคมต่างๆ ส่งผลต่อทางเลือกหรือมุมมองในอนาคตที่หลากหลายอย่างไร อันเป็นการส่งเสริมการคิด
เชิงอนาคตที่มีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการขั้นที่  4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล 
ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการในขั้นนี้มีความสอดคล้องกับการคิดเชิงอนาคตในการพัฒนารูปแบบ
สถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ 
Centre for Educational Research and Innovation (2006: 1 -14) ที่นำเสนอไว้ว่า  การสำรวจ
สถานการณ์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้ (Plausible) (2) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Relevant) (3) 
ความแตกต่าง (Divergent) และ (4) ความท้าทาย (Challenging) ดังนั้น ก่อนที่ผู้เรียนจะสร้าง
แบบจำลองสถานการณ์ดังกล่าวได้ ผู้เรียนต้องทำการเรียบเรียงประเด็น เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
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ประเด็นเพ่ือนำมาเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายและระบุสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ชัดเจนมากข้ึน 
 ขั้นสุดท้ายของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ คือ สะท้อนผลและเสนอแนะแนวทาง
พัฒนามีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับกับการคิดเชิงอนาคตในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น ซึ่งการ
คิดเชิงอนาคตที่ World Business Council for Sustainable Development: WBCSD (2014: 6), 
Warren et al. (2014: 5) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  (2555: 26) ระบุไว้ คือ ทักษะหรือ
ความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ และ
ประเมินแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เพ่ือกำหนดอนาคตที่ควรจะเป็น และคิด
ย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเพ่ือวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่จะนำไปสู่อนาคตที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือสามารถ
นำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การคิดเชิงอนาคตจึงไม่ใช่แค่
การคาดคะเนอนาคตบนพ้ืนฐานของเหตุการณ์ในอดีต แต่เป็นการสร้างภาพหรือสำรวจอนาคตที่
เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งในกระบวนการสะท้อนผลและเสนอแนะแนวทางพัฒนานั้นเป็นขั้นที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้สำรวจตรวจสอบ สื่อสารข้อค้นพบที่ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อต่อยอด
ไปสู่การสร้างรูปแบบอนาคตที่ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือก 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ปรากฏจากการวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลัง
เรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบันอยู่ในอันดับสูงสุด เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการดังกล่าวมีส่วนสำคัญใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องระบุสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน และอธิบายสาเหตุ
ของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
นำมาสู่จุดเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างไร รวมไปถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หลากหลายรูปแบบ ข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยให้การทำความเข้าใจสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง 
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพ่ือศึกษาและระบุ
แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ดังกล่าว ในขณะที่
ความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับท้ายสุด เนื่องจาก
ความสามารถดังกล่าวผู้ เรียนต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน และ
ประกอบด้วยปัจจัยที่ก่อตัวมาจากหลายบริบททางสังคมที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของ
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ เรียนจะต้องเข้าใจปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์อย่างรอบด้าน และวิเคราะห์ในหลายมุมมองและบริบททางสังคม ซึ่งในบางครั้งผู้เรียนยัง
ไม่สามารถหาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีหลากหลาย จึงส่งผลให้
ความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่ เกี่ยวข้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับที่ต่ำกว่า
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องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคตที่ Warren et al. (2014: 5), Tilbury, D (2011: 33), Wiek, A et al. (2011: 
244) และ นาตยา ปิลันธนานนท์ (2526: 209 - 210) ที่ระบุไว้ว่า การคิดเชิงอนาคต มีความสำคัญ
อย่างมากต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ิมทักษะที่
จำเป็นแก่ผู้เรียน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล และคำนึงถึงผลระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต นำไปสู่การวางแผน ตั้งเป้าหมาย และแสวงหาวิธีการนำที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่อน าคตที่
ผู้เรียนต้องการ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ทองวิเศษ (2557) ที่ได้ทำการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบในการคิดเชิงอนาคตมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดจินตนาการ 
การคิดเชื่อมโยง การคิดตัดสินใจ และการคิดแก้ปัญหา โดยเมื่อนำองค์ประกอบดังกล่าวมาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
คะแนนวัดความคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรับการทดลองด้วยรูปแบบการ
เรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความคิดเชิงอนาคตสูงกว่าการเรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  
 เมื่อทำการศึกษางานวิจัยของคมสันต์ หลาวเหล็ก (2557) ที่ทำการศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตและคุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้รูปแบบการสอนซักค้านร่วมกับเทคนิคการพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตเฉลี่ยเท่ากับ 21.40 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 71.33 และมี
จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ 2) 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนซักค้านร่วมกับเทคนิคการพยากรณ์จำนวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตอยู่ในระดับค่อนข้างสูงขึ้นไป ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jones, A et al. (2011: 6) ศึกษาการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงอนาคตของนักเรียนในการจัดการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนา
กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงอนาคตสำหรับการจัดการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ แล้วนำกรอบแนวคิดดังกล่าวไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงอนาคต และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น และ  Siew & Rahman (2019: 139-149) ศึกษาการสร้างแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตตามองค์ประกอบของ Jones, A et al. (2011: 6) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 66 คน เป็นแบบวัดที่มีข้อ
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คำถามแบบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ ตามองค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงอนาคต โดยการใช้
สถานการณ์เป็นฐานในการวัดความสามารถดังกล่าว 
 3) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 3 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เรียนเห็นด้วยในด้านประโยชน์ที่ได้รับในระดับมาก 
เป็นลำดับที่หนึ่ง ในประเด็นกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวางแผน 
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่อนาคตที่นักเรียนต้องการได้ และประเด็นกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น
ตามลำดั บ  ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ดของ The New South Wales Education Standards 
Authority: NESA (2019) ที่ระบุไว้ว่า กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน
จะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เป็นการสืบสวนสอบสวนเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม เริ่มจากการตั้งคำถามทางภูมิศาสตร์ ไปจนการรวบรวม ประเมินผล ตีความ และวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือพัฒนาเป็นข้อสรุปและโครงร่างการนำเสนอสำหรับการปฏิบัติต่อไป โดยผู้เรียนจะมีการ
ประยุกต์ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในระหว่างกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านเนื้อหาผู้เรียนเห็นด้วยในประเด็นกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองลงมาเป็นประเด็น
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Merja Kuisma (2018), Lamont ,E. M. 
Howell J. B. & John W. Saye (2018), Tricia Seow, Julian Chang & Kim Neil Irvine (2019) 
และ Casinader, Niranjan & Kidman, Gillian (2018) ระบุ ไว้ว่า กระบวนการสืบ เสาะทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนในการเรียนในรายวิชา
ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา หน้าที่พลเมือง ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และเจตคติที่เหมาะสม รวมถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมกระบวนการให้เหตุผลของผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตที่วัดจากแบบวัดความสามารถ
การคิดเชิงอนาคตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้เรียนต้องศึกษาบทความที่มีรายละเอียดและความซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ประกอบกับเวลาในการทำแบบวัดที่ค่อนข้างจำกัด อาจทำให้ผู้เรียนไม่สามารถตอบ
คำถามในแบบวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอนจึงควรอธิบายคำศัพท์สำคัญ ข้อคำถามและ
ชี้แจงการทำแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทความและ
ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 
 2. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผู้สอนควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อที่สามารถ
ตอบสนองการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้ในการสอนเพ่ือให้การดำเนินกิจกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สอนควรศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องเพ่ือนำรูปแบบหรือเมนูการใช้งานในโปรแกรมดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้จะมีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
แนวทางท่ีกำหนดไว้ 
 3. จากการวิจัย พบว่า การอธิบายขั้นตอนของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละ
ขั้นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การนำเสนอตัวอย่างประเด็น
และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย จะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเกิด
ความเข้าใจในกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์อย่างชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติตามกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. จากการวิจัยและการสะท้อนผลของผู้เรียนพบว่า การปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ควรมีเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมที่มากขึ้น เนื่องจากเวลาที่จำกัดทำให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนมีภาระงานในวิชาอ่ืนเป็น
จำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวสอบปลายภาค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลาที่
นอกเหนือจากเวลาเรียนในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและการติดตามงานอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี้ผู้สอนควรให้กำลังใจและเสริมแรงผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  การนำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ควรจัดเตรียมสถานที่และบรรยากาศการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
ความเห็นและการอภิปราย ควรนำเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
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หากมีโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงศึกษาภาคสนาม จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้มากขึ้น  
 2. ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้นำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตซึ่ งเป็นหนึ่ งในสมรรถนะที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainability Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียนในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคม 
ดังนั้นควรมีการนำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เช่น การคิดเชิง
ระบบ (Systems Thinking) การคิด เชิ งกลยุทธ์  (Strategic Thinking) และความสามารถใน
กระบวนการการร่วมมือ (Processes of Collaboration) เป็นต้น 
 3. ควรมีการนำกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืน เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning: RBL) 
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต  (Future problem solving) รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีหรือ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ เช่น Google Map แบบจำลอง หรือสื่อการเรียนการ
สอนทางภูมิศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 



 

รายการอ้างอิง 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์    อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 สาขาการสอนสังคมศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 
2. อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ำสมบูรณ์  อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 สาขาการสอนสังคมศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย โดยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 3. แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
(การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
รายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รหัสวิชา ส 31202     เวลาเรียน 3 คาบเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(The Situation of Nature and Environment in Southeast Asia) 
เรื่อง สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 
 
1. สาระที่ 5: ภูมิศาสตร์ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสถานการณ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2. ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็นข้อ
ค้นพบตามแนวทางของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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4. สาระสำคัญ 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก่อเกิดเป็นวิถีชีวิต ทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญกับ
สถานการณ์ธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุสำคัญมาจากการกระทำของมนุษย์ ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษ ส่งผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม การสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและการวางแนวทาง
อนุรักษ์ท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพ้ืนที่และสังคม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง (K1) 
 2. ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็นข้อ
ค้นพบตามแนวทางของกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม (P1) 
 3. ผู้เรียนสามารถอภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม (P2) 
 4. ผู้เรียนสามารถเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ได้อย่างเหมาะสม (A1) 
 
6. ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 1. ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน  
 2. ความสามารถในการระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 
 3. ความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
 4. ความสามารถในการพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และสถานการณ์ใน
อนาคตที่น่าจะเป็น 
 5. ความสามารถในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น  
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
9. สาระการเรียนรู้ (Content) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 
 

 เป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า แ ห่ ง ส หั ส ว ร ร ษ  (Millennium 
Development Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 UN จึงได้
ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 
(post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ 

การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ประกอบด้วย 
17 เป้าหมาย ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5) 
  กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 
(เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11) 
  กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 6 , 12, 13, 
14, 15) 
  กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย 16) 
  กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (เป้าหมาย 17) 
  
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน (Goal 1: No Poverty) 

 
ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่  
 ในทั่วโลก ผู้คนมากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 
1.25 ดอลลาห์ต่อวัน หลายคนยังขาดการเข้าถึงอาหาร น้ำดื่มที่สะอาดและ
สุขอนามัยที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศ 
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เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยยกระดับประชากรออกจากความยากจน แต่ความเติบโตในเรื่องดังกล่าวก็
ยังไม่มีความสม่ำเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสัดส่วนที่อยู่ในความยากจนมากกว่าผู้ชาย 
เนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันในเรื่องค่าแรงงาน การศึกษาและทรัพย์สิน 
 SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 ซึ่ง
เป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงในการ
เข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
และภัยพิบัติที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
 
เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย (Goal 2: Zero Hunger) 

 
ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรม
อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะขจัดความหิว
โหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก ได้รับการ

เข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี เป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และกำลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่
ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินทำกิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เราจะสามารถยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 
โดยดำเนินการร่วมกับเป้าหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้ 
 
เป้าหมายที่ 3: มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Goal 3: Good Health and Well Being) 

 
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
 นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่ง
ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการ
เสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอช
ไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการ
เสียชีวิตของเด็กท่ัวโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดา
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ก็สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 
30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย 
 การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญ
การสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 
2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วน
สำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาท่ีเหมาะสม 
 
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Goal 4: Quality Education) 

 
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
ทุกคน 
 การประสบความสำเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอก
ย้ำความเชื่อที่ พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็นหนึ่ งในแรงขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ทำให้แน่ใจว่า

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับสำเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และ
ขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลสำเร็จในการ
เข้าถึงหลักสากลเพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้นอย่าง     มีคุณภาพ 
 
เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Goal 5: Gender Equality) 

 
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
 ตั้งแต่ปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตรของ UN และประชาคม
โลกให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางในการทำงาน SDGs มี
จุดหมายที่จะสร้างความสำเร็จเหล่านี้เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการยุติการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่
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เท่าเทียมกันในเบื้องต้นสำหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมีช่องว่างที่มีนัยสำคัญระหว่างชายและหญิง
ในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการ
แบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ 
 
 เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Goal 6: Clean Water and Sanitation) 

 
รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ย่ังยืน 
 ภายในปี 2573 การทำให้มีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
จำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้อง
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ำ พ้ืนที่

ชุ่มน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดูแล ถ้าหากเราจะลดการขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการ
บำบัดน้ำในประเทศที่กำลังพัฒนา 
 
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Goal 7: Affordable and Clean Energy) 

 
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย 
 ภายในปี  2573 มี เป้ าหมายที่ จะทำให้ เกิดการผลิตไฟฟ้าที่
เหมาะสมในทุกที่  ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่ น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อน การนำมาตรฐาน
การประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรม 

การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดในประเทศที่
กำลังพัฒนา เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทั้งการขยายโครงสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถส่งเสริม
การเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ 
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เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
(Goal 8: Decent Work and Economic Growth) 

 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและย่ังยืน  
การจ้างงานที่มีคุณค่า 
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่
สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการและการสร้างงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะกำจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ ภายในปี 2573 เรา
ต้องการให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง
และผู้ชายทุกคน 
 
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure) 

 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจสำคัญในการหาทางแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่

อยู่ในวาระการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ 
 
เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ (Goal 10: Reduced Inequality) 

 
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการ
แก้ไข ซึ่งปัญหานี้ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การ
ตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการ
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ช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำเป็นมากที่สุด 
การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน 
 
เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน  
(Goal 11: Sustainable Cities and Communities) 

 
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง  
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา ควบคู่
ไปกับการเพ่ิมขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ซึ่งนำไปสู่ความเจริญ
ในเมืองขนาดใหญ่  ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ ในเมือง รัฐบาล

ระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องพยายามจัดการเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรในพ้ืนที่เหล่านั้น 
การทำให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง การทำให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ 
การสร้างพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วน
ร่วม 
 
เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(Goal 12: Responsible Consumption and Production) 

 
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศกำลัง

พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคท่ียั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Goal 13: Climate Action) 

 
ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         
และผลกระทบ 
 การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และ
ประเทศท่ีเป็นเกาะ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือพยายามสร้างความตระหนักรู้

และบูรณาการมาตราการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังค งมีความเป็นไปได้ด้วย
เจตจำนงทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจำกัดการเพ่ิมขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจำกัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม สิ่งนี้
จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน 
 
เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  
(Goal 14: Life below Water) 

 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างกรอบการทำงานเพ่ือการ
จัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะ
มลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรด

ของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมาย
ระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร 
 
เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Goal 15: Life on Land) 

 
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่าง
ยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ พ้ืนที่กึ่งแห้งแล้ง 
และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไข
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การตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควร
ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา 
 
เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก  
(Goal 16: Peace Justice and Strong Institution) 

 
ส่งเสริมสงัคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุก
รูปแบบ พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วย
กฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้

เช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันการ
ปกครองทั่วโลก 
 
เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal 17: Partnerships for the Goals) 

 
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศ
กำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพ่ือการบรรลุ

เป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพ่ิมอัตราการส่งออก ซึ่ง
นี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอ
ภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
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อาเซียนกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 

 
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางระบบนิ เวศและมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยระดับการ
พัฒ นาทางเศรษฐกิ จที่ ก้ าวกระโดด ในช่ ว งที่ ผ่ านมา ส่ งผล ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกันในด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประเด็นที่

ชาติสมาชิกให้ความสำคัญเพ่ือก้าวไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
 (1) การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (Nature Conservation 
and Biodiversity) อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก แม้จะตั้งอยู่
บนผืนดินที่คิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ของผืนดินทั้งโลก แต่ในผืนดินแห่งนี้ก็ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพในโลกจำนวน 4 แห่ง และพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายอีกจำนวน 17 แห่ง ใน
พ้ืนที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยภูมิภาคนี้ได้เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อนำไปเทียบเคียงกับพ้ืนที่
อ่ืนๆ ของโลก นอกจากภาคพ้ืนทวีปแล้ว อาเซียนยังเป็นพ้ืนที่ที่มีภาคพ้ืนสมุทรที่มีความหลากหลาน
ทางชีวภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความหลากหลายของสายพันธุ์แนวปะการัง 
 ความพยายามในการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคนั้น ชาติสมาชิกอาเซียน
ได้กำหนดมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการบรรจุแนวทางดังกล่าวไว้ในพิมพ์เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนปี 
2568 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) และจัดตั้งคณะทำงานว่าด้วยการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน (ASEAN Working Group on 
Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB) โดยมีภาระกิจสำคัญ ในการสร้างความ
ตระหนักรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN 
Centre for Biodiversity: ACB) ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้ชาติสมาชิกหันมาให้ความสนใจในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร การ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การให้การคุ้มครองสัตว์ป่า การจัดการชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ถูก
รุกราน การจัดการป่าพรุ และการจัดการข้อมูลและความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
 (2) การควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Trans boundary Haze Pollution 
Control) หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ป่าและที่ดินอย่างรุนแรงในปี 2540 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วม
กันลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Trans 
boundary Haze Pollution: AATHP) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน ติดตาม และบรรเทาไฟไหม้แผ่นดินและป่าไม้ ตลอดจน
ควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านความร่วมมือระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ 
 ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ (Conference of Parties: COP) 
ว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน ได้มีการนำแผนการความร่วมมืออาเซียนด้านการควบคุมมลพิษจาก
หมอกควันข้ามพรมแดน มาเป็นกรอบยุทธศาสตร์และกรอบเวลาสำหรับการดำเนินงานร่วมกันเพ่ือ
ควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ภายในปี 2563 
 (3) สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (Coastal and Marine Environment) อาเซียน
พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลยาว 173,000 กิโลเมตร มีการสร้างผลิตภัณฑ์จากทะละคิดเป็นร้อยละ 14 ของ
สินค้าที่ผลิตจากทะเลทั้งโลก ป่าโกงกางและแนวปะการังของทั้งโลกอยู่ในภาคพ้ืนทวีปของอาเซียนคิด
เป็นร้อยละ 35 และร้อยละ 30 ตามลำดับ ปัจจุบัน ชาติสมาชิกอาเซียนได้พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง
กลายเป็นที่กักเก็บของเสีย ซึ่งท้ายที่สุดของเสียเหล่านี้ก็จะวนเวียนกลับสร้างมลพิษให้แก่ผู้คนที่ใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเอง  
 ชาติสมาชิกได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์และการ
จัดการระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขึ้น ด้วยการบรรจุแนวทางดังกล่าวไว้ในพิมพ์
เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนปี 2568 เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงานด้าน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของอาเซียน (ASEAN Working Group on Coastal and Marine 
Environment: AWGCME) ต่อไป 
 (4) การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management) แม้ว่าอาเซียนจะเป็น
ภูมิภาคที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน ยังมีชาติสมาชิกบางประเทศยังคง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนและประสบปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำจืด สาเหตุ
ประการหนึ่งในการขาดแคลนน้ำจืดนั้นมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร และจำนวนประชากร และด้วยความตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น อาเซียนจึงได้
บรรจุแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำลงในพิมพ์เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนปี 2568 
เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงานด้านการจัดการ
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ทรัพ ยากรน้ ำของอาเซี ยน  (ASEAN Working Group on Water Resources Management: 
AWGWRM) 
 นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ร่วมมือกันจัดทำเว็บไซที่ชื่อว่า aseaniwrm.water.gov.my เพ่ือ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของ
อาเซียน (ASEAN Integrated Water Resources Management: IWRM) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น้ำใน 6 ด้าน ได้แก่ น้ำประปา การชลประทาน น้ำฝน อุทกภัย มลพิษทางน้ำ และด้านสุขอนามัย 
 ในเอเชียแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติมากที่สุด 
และส่วนใหญ่เป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (water-related disasters) โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ตาม
แนวพายุใต้ฝุ่น ทั้งนี้ บ่อยครั้งที่เกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำมักจะค่อนข้างรุนแรงและเกิดกว่า
ความสามารถที่จะจัดการได้ ซึ่งอาจจะต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 (5) เมืองที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable City) ปัจจุบัน อาเซียนมีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้นกว่า 600 ล้านคน โดยร้อยละ 48.2 ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตเมือง และมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นจากการเติบโตของการพัฒนาเมือง การย้ายถิ่นของผู้คนเพ่ือเข้ามา
แสวงโอกาสด้านการศึกษาและการทำงาน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อยู่ท่ามกลางสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เมืองในอาเซียนต้องกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้น เพ่ือมุ่ง
ไปสู่การเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ ชาติสมาชิกอาเซียนจึงได้นำพยายามแสวงหาแนวทาง
ต่างๆ มาปรับใช้เพ่ือรับมือกับภาวการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมบรรจุแนวทางในการจัดการเมืองให้ยั่งยืนลง
ในพิมพ์เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนปี 2568 
 (6) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอาเซียน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC) เปิดเผยรายงานในปี 2557 ว่า มนุษย์มีอิทธิพลอย่างชัดเจนในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 0.1-0.3 องศาเซลเซียส
ต่อทศวรรษในช่วงห้าทศวรรษท่ีผ่านมา และจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 2-4 องศาเซลเซียสในช่วงปลายศตวรรษ 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะบริเวณเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของอินโดนีเซีย 
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาของไทย สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีของเมียนมาร ์สามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขงในกัมพูชาและเวียดนาม และชายฝั่งตะวันออกของเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ อุณหภูมิ
โลกที่เพ่ิมขึ้นยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ประชาชนมีความยากจน
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มากขึ้น 
 (7) เคมีภัณฑ์และของเสีย (Chemicals and Waste) ด้วยจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ได้มาพร้อมกับความท้า
ทายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและของเสีย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้สารเคมี ที่ผ่านมา หลาย
ฝ่ายแสดงความกังวลว่า สารเคมีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เช่น การใช้สาร
กำจัดศัตรูพืชอย่างเข้มข้นในภาคเกษตร อันเป็นผลมาจากการขาดความเข็มงวดในการบังคับใช้
นโยบายควบคุมการใช้สารเคมี ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการสารเคมีและของเสียจึงเป็นประเด็น
สำคัญอันดับต้นๆ ในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนได้บรรจุแนวทางในการ
จัดการเคมีภัณฑ์และของเสียลงในพิมพ์เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนปี 2568 พร้อมจัดตั้ง
คณะทำงานว่าด้วยการจัดการเคมีภัณฑ์และของเสียของอาเซียน (ASEAN Working Group on 
Chemicals and Waste: AWGCW) เพ่ือมาดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวนี้ 
 สำหรับภารกิจของคณะทำงานว่าด้วยการจัดการเคมีภัณฑ์และของเสียของอาเซียน ได้แก่ 
การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในเวทีระหว่างประเทศ การแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารเคมีและการจัดการของเสียข้ามพรมแดน และ
ผลักดันให้เกิดงานศึกษาวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 (8) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education) อาเซียนเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายอย่างมากในการรักษาสมดุลที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ แม้จะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก็ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ นำไปสู่
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา ซึ่งอาเซียนเองก็เล็งเห็นในประเด็นปัญหาดังกล่าว และต้องการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ทักษะค่านิยม และทัศนคติที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญในความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน 
 
การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 

 
สำหรับเวทีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน ประกอบไปด้วย 2 เวทีหลัก 
ได้แก่ 
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 (1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสทางด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN Senior 
Official on the Environment: ASOEN) มีบทบาทอย่างมากในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การกลั่นกรองพิจารณาความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำเชิงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐมนตรี
ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2532 และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 สำหรับในปี 2562 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ได้ทำหน้าที่เป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 8 – 12 
กรกฎาคม 2562 โดยมีประเด็นที่จะดำเนินการร่วมกันใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ 
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และ
สิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการประชุมคณะกรรมการอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับปลัดกระทรวงหรือผู้แทนในตำแหน่งที่เทียบเท่า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย
ประเทศอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมา ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20 เมื่อปี 2552 ตรงกับปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 
 (2) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministerial Meeting 
of the Environment: AMME) ถือเป็นกลไกความร่วมมือระดับสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อมของ
อาเซียนในปัจจุบัน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2524 และมีกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการอย่างน้อย
ทุกๆ 3 ปี แต่ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงมีการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการขึ้นด้วยเกือบทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา  
เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางและติดตามความคืบหน้าด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 
 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ถือเป็นครั้งล่าสุดที่จัดขึ้น็น้้็hในปี 
2560 โดยชาติสมาชิกได้ร่วมกันหารือ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี 2568 
รวมถึงความพยายามในการผลักดันแนวทางในแก้ไขปัญหาหมอกควันผ่านแผนงานที่สำคัญ เช่น  
โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน แผนปฏิบัติการเชียงราย และแผนจัดการป่าพรุอาเซียน
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze-Free 
ASEAN) ภายในปี 2563 เป็นต้น 
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชาติสมาชิก 

 
 การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
อาเซี ยนทำให้ แต่ละประเทศต้ องเผชิญ กับปัญ หาด้ าน
สิ่งแวดล้อม ในช่วงทีผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ
นิเวศในหลายพ้ืนที่ของชาติสมาชิกเสื่อมโทรมลง การจัดการ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศที่เป็นประเด็นสำคัญ
และได้รับความสนใจจากรัฐบาลอาเซียนหลายประเทศใน
ปัจจุบันคือ วิกฤตขยะพลาสติก โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบ

นำเข้าขยะผิดกฎหมาย ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกคุณภาพต่ำที่ยากต่อการรีไซเคิล และขยะ
บางส่วนยังเป็นขยะมีพิษด้วย ซึ่งนอกจากสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขั้นร้ายแรงแล้ว ยังก่อให้เกิ ด
ธุรกิจรับจ้างรีไซเคิลผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชาติสมาชิกจะมุ่งเน้น
ไปในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และหากพิจารณาราย
ประเทศ แต่ละประเทศมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1) มาเลเซีย มาเลเซียให้ความสำคัญในการจัดการขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่ผ่านมามาเลเซียประกาศแผนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งท้ังหมดภายในปี 
2573 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า ซึ่งนับเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเป้าหมายในการ
จัดการวิกฤตขยะพลาสติกอย่างจริงจัง โดยออกมาตรการสำคัญ ได้แก่ การห้ามใช้หลอดพลาสติกใน
เมืองกัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา และลาบวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและจะ
ห้ามการใช้หลอดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2563 ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนถึงผลเสียของการใช้หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี
มาตรการที่เข้มงวดกับภาคธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนใช้หลอดพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้งอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้ โดยรัฐบาลยกเว้นให้ในกรณี
จำเป็นต้องให้บริการผู้มีความจำเป็นทางกายภาพท่ีต้องใช้หลอดพลาสติกในชีวิตประจำวันเท่านั้น 
 นอกจากนี้ยังมีการวางแผนพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าพัฒนาประเทศสู่การเป็น “go 
green Malaysia” ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ในปี 2563 และจะดำเนินการเต็มรูปแบบให้ได้ภายในปี 
2030 โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง เช่น การสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าทุกคันให้ได้ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น เป็นต้น 
 2) ไทย รัฐบาลไทยกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดขยะทะเลให้
ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2570 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
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จัดโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ การออกมาตรการลด
ปริมาณขยะที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยและสำรวจข้อมูลขยะทะเลทั้งในด้านสาเหตุ
และผลกระทบ การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลตามมาตรฐานสากลเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารจัดการ รวมถึงการดำเนินงานเชิงรุก เช่น โครงการเก็บขยะชายหาดสากล และโครงการ
ชายหาดปลอดบุหรี่ เป็นต้น 
 ส่วนปัญหาขยะอาหาร หรือขยะเปียกเป็นปัญหาของไทยเช่นเดียวกัน ขยะอาหารในไทยมีสูง
มาก โดยคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 60 ของขยะทั้งหมดทั่วประเทศหรือคิดเป็นกว่า 28 ล้านตันต่อปี 
แม้ที่ผ่านมาไทยยังไม่มีระบบบริหารจัดการขยะประเภทดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่รัฐบาลยังเล็งเห็นถึง
ความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็นลง โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตสู่การผลิตแบบยั่งยืน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในทุกระดับสู่การบริโภค
แบบยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนความยั่งยืนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้าง
ความเข้าใจและขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยไทยวางแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. 
2560-2579 เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความคุ้มค่ามากขึ้น ในฐานะที่ เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกมาตลอด รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2561 เพ่ือเป็นเครือข่ายรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนแก่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป 
 3) อินโดนีเซีย อินโดนีเซียมีมาตรการสิ่งแวดล้อมในลักษณะองค์รวม โดยรัฐบาลเริ่มดำเนิน
โครงการนำร่องก่อนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ภาคส่วนอื่นนำไปปฏิบัติ อาทิ โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-office) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ อินโดนีเซียได้รับมาจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลโลก 
(WWF) ซึ่งริเริ่มแนวคิดเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมสำนักงานที่เป็นมิตรในอังกฤษ ทำให้ Green Office หรือ 
Eco-office ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยหลังจากที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะเริ่มทำ
สำนักงานของภาครัฐให้มีกระบวนการทำงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว จะมีการ
ขยายการขับเคลื่อนมาตรการไปสู่ภาคธุรกิจด้วย เช่น การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมไปถึง 
การท่องเที่ยวซึ่งเริ่มมีปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวล้นทะลัก และนำมาสู่ปัญหาอาหารขยะจำนวนมาก 
และสุดท้ายคือ การสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาที่ปลูกฝัง
ความเป็น “Eco” สู่ภาคปฏิบัติด้วย 
 4) เวียดนาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของของเวียดนามคือปัญหามลพิษทางอากาศในเขต
เมือง โดยจากปี 2554 ถึง 2558 กระทรวงสิ่งเเวดล้อมเวียดนามเปิดเผยว่า ระดับคุณภาพอากาศได้
ย่ำแย่ลงในเขตเมืองหลายเมือง โดยเฉพาะในกรุงฮานอย เมืองฮาลอง และเมื องโฮจิมินห์ซิตี้   
ในกรุงฮานอยมีรถยนต์และจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกว่า 6 ล้านคัน โดย 2 ล้านเข้ามาจากจังหวัดอ่ืน 
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และเป็นรถตำรวจและทหารอีก 1 ล้านคัน ซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิดมลพิษ ขณะนี้
กรมการขนส่งกรุงฮานอยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักกำลังพิจารณา 2 ทางเลือกในการลดจำนวนรถส่วนตัว 
ทางเลือกแรกใช้วิธีจำกัดจำนวนรถจักรยานยนต์ในเขตเมืองและห้ามสัญจรภายในปี 2573 โดยกรมฯ 
ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาและยุทธศาสตร์และพัฒนาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ในการระงับการ
ออกใบอนุญาตให้กับรถจักรยานยนต์ใหม่ และอีกทางเลือกหนึ่งคือมาตรการทางภาษี โดยจะมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่วิ่งเข้าตัวเมืองชั้นใน ทั้งสองแผนจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
ประชาชน และสภานิติบัญญัติกรุงฮานอยหลังจากนี้ ส่วนในเมืองฮาลอง สาเหตุหลักมาจากการทำ
เหมืองถ่านหินและโรงงานไฟฟ้า การขนถ่ายถ่านหินกำลังทำให้ฮาลองเบย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นมรดกโลกในจังหวัดกว่างนิงห์ (Quang Ninh) กลายเป็นหายนะด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้เรือนำเที่ยวหลายร้อยลำที่ออกให้บริการ ซึ่งขาดระบบจัดการนำเสียที่เหมาะสม ทำให้ฮา
ลองเบย์เต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสีย ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามยังไม่มาตรการในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว 
 5) ฟิลิปปินส์ หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของฟิลิปปินส์คือการตัดไม้ทำลายป่า ประเทศ
ฟิลิปปินส์ตลอดศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าในฟิลิปปินส์ลดลงจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 20 
โดยจากช่วงปี 2477 ถึงปี 2531 มีการประเมินว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าไปถึงกว่า 60 ล้านไร่ (จาก
พ้ืนที่ประเทศฟิลิปปินส์ทั้งหมดราว 187.5 ล้านไร่) ปัจจุบันฟิลิปปินส์จัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการ
เตรียมผ่านกฎหมายให้นักเรียนและนักศึกษาปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ 10 ต้นก่อนจบการศึกษา โดยร่าง
พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมรดกจากการสำเร็จการศึกษาเพ่ือสิ่ งแวดล้อม 
(Graduation Legacy For the Environment Act)” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาและขณะนี้ถูกส่งไป
ยังวุฒิสภาฟิลิปปินส์เพ่ือพิจารณาต่อไป ผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเห็นว่านี่เป็นโอกาสสำหรับ
เยาวชนฟิลิปปินส์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนายแกรี อเลจาโน (Gary Alejano) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ 
หัวหน้าคณะร่างกฎหมายคาดการณ์ว่า หากมีการผ่านกฎหมายดังกล่าว ในช่วงอายุคน 1 คนจะมี
ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ิมขึ้นมากถึง 525 พันล้านต้นจากนักเรียนมากกว่า 12 ล้านคนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา กว่า 5 ล้านต้นจากโรงเรียนมัธยม และกว่า 5 แสนต้นจากนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีต้นไม้ใหม่เพ่ิมกว่า 175 ล้านต้นต่อป ี
 สำหรับพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ตามกฎหมายมีการกำหนดให้ปลูกในพ้ืนที่ป่าโกงกาง ป่าที่เหลืออยู่ 
เขตคุ้มครอง เขตทหาร เขตเหมืองร้าง และชุมชนเมือง ส่วนพันธุ์ต้นไม้ที่จะปลูกต้องเหมาะสมกับทำเล 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศแต่ละพ้ืนที่ และจะต้องเลือกปลูกต้นไม้พ้ืนเมืองด้วย โดยจะมีหน่วยงานภายที่
เกี่ยวข้องจากรัฐบาลเข้ามาช่วยในการอนุบาลต้นกล้า การระบุพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงการประเมินและ
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ 
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 6) เมียนมา เมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่ตัดไม้ทำลายป่ามากที่สุดในโลก องค์กรพัฒนา
แห่งชาติลาหู่ (Lahu National Development Organisation -LNDO) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชา
สังคมในรัฐฉาน ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน เป็นผลพวง
โดยตรงจากการตัดไม้ทำลายป่าโดยปราศจากการควบคุมและการทำสวนยางพาราบนภูเขาเขตชนบท
ในพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง นอกจากนี้ ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ระบุว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2553-2558) เมียนมาได้สูญเสียพ้ืนที่ป่าไปมากกว่ามากกว่า 3.25 ล้าน
ไร่ โดยเฉพาะจากการค้าไม้กับจีน อย่างกรณีการค้าไม้ระหว่างรัฐกะฉิ่นของเมียนมาและมณฑลยูน
นานของจีนมีมูลค่ามากถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งมาจากการจัดส่งไม้ให้แก่ อุตสาหกรรมแปร
รูปไม้ของจีน เพ่ือทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดการ
ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของเมียนมา เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2557 
ทางการเมียนมาออกกฎหมายห้ามส่งออกไม้ และมีคำสั่งระบุว่าไม้ทุกชนิดสามารถออกจากประเทศได้
เฉพาะที่ท่าเรือนครย่างกุ้งเท่านั้น 
 7) ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรายได้เข้าประเทศจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าไม้และแร่ธาตุ เช่น ทองคำ ทองแดง และแร่บ็อกไซต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบเพ่ือ
ผลิตอลูมิเนียม รวมถึงการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งที่ผลิตไฟฟ้า พลังน้ำส่งไปขายประเทศเพ่ือนบ้าน 
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของลาวมาจากการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายที่เพ่ิมระดับความรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ลาว เมียนมาและกัมพูชาพบปัญหาการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายในแนวชายแดน
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ปัญหาการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้ป่าไม้ในลาว
ลดลง แต่ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ อย่างการตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือทำไร่เลื่อนลอยในบริเวณพ้ืนที่กว่า 125,000 
ไร่ การที่ตัดไม้เพ่ือก่อสร้างเขื่อนต่างๆรวมถึงการตัดไม้เกินโควตาในเขตสัมปทานป่าไม้คิดเป็นปริมาตร
รวมกันอกีมากกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปีก็นับเป็นสาเหตุที่สำคัญเช่นกัน 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้นโยบายต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ของลาวเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอย่างมาก รัฐบาลลาวตระหนักถึงปัญหาเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แลกด้วยการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และพยายามวางนโยบายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าที่กำหนดให้พ้ืนที่ป่าของ
ประเทศอยู่ในระดับร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ประเทศภายในปี 2558 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ภายในปี 
2563 ตามลำดับ โดยมีการออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมได้แก่ การจัดสรรเขตการจัดการป่าใหม่ใน
แขวงอัตปือซึ่งกินพ้ืนที่ป่ากว่า 4.7 ล้านไร่ เพ่ือให้หน่วยงานด้านการอนุรักษ์รวมทั้งการพยายามฟ้ืนฟู
ป่าเสื่อมโทรมในอีกหลายพ้ืนที่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามลาวยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจากรัฐบาลยังคงให้สัมปทานเหมืองแร่และยังมีการสร้างเขื่อนอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งการขยาย
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้
เศรษฐกิจลาวขยายตัว 
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 8) กัมพูชา ประเทศกัมพูชา กำลังประสบปัญหามลภาวะอย่างหนัก โดยองค์การอนามัยโลก
เผยว่ามีประชากรชาวกัมพูชาจำนวนกว่า 7,000 คนต่อปี เสียชีวิตจากปัญหามลภาวะทางอากาศ 
สอดคล้องกับค่าดัชนีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) 
ประจำปี 2016 จัดอันดับให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในอันดับที่ 148 จาก 180 
ประเทศ เป็นผลจากการจราจรที่ติดขัด หมอกฝุ่นควันจากการก่อสร้าง และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ชีวภาพ เป็นต้นเหตุหลักของการก่อมลพิษในอากาศ แม้ว่ากัมพูชาจะไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม แต่
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ทำให้มีการก่อสร้างอาคารสูงและถนนใหม่จำนวนมาก 
ก่อให้เกิดหมอกฝุ่นควันจากการก่อสร้างปกคลุมพ้ืนที่ โดยรอบ รวมถึงการนำเข้ารถยนต์จาก
ต่างประเทศก็เพ่ิมสูงขึ้น ทำให้การจราจรติดขัดและมลภาวะบนท้องถนน นอกจากนี้ ควันไฟจากการ
ประกอบอาหารด้วยถ่านไม้ของผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารริมทางจำนวนนับหมื่นคน ทำให้เกิด
ละอองจากเถ้าถ่านแพร่กระจายไปในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจอีกด้วย 
 ที่ผ่านมาภาครัฐได้วางแผนจะแก้ไขปัญหาด้วยการยกระดับการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 
และพิจารณาห้ามการนำเข้ารถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังไม่
สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติเนื่องจากกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา ทำให้ปัญหามลพิษใน
กัมพูชาในปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากค่าดัชนีประสิทธิภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมของกัมพูชาในปี 2561 ซึ่งจัดอันดับให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีคุณภาพอากาศแย่ลงมาอยู่
ในอันดับที่ 150 จาก 180 ประเทศ 
 9) สิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแผนการที่จะลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและเน้น
มาตรการเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของภาครัฐฯปี 2560-2564 อย่างการออกมาตรการในการจัดการขยะ โดยเฉพาะ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) และขยะจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเภทขยะท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุด โดยในสิงคโปร์นั้น มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นมากกว่า 6 หมื่นตันต่อปี 
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ในปี 2559 มีการกำจัดขยะ
จำนวน 1.66 ล้านตันภายในประเทศ โดย 1 ใน 3 ของปริมาณขยะเป็นขยะจากบรรจุภัณฑ์ 
 รัฐบาลลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ผ่านโครงการระดับชาติ ที่ เรียกว่า 
“ReCYCLE” โดยความร่วมมือของการไปรษณีย์สิงคโปร์ (Singapore Post :SingPost) และบริษัท
สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชันส์ หรือ Singtel บริษัทด้านโทรคมนาคมของสิงคโปร์ที่สนับสนุนโครงการรี
ไซเคิลดังกล่าว โดยเปิดให้ประชาชนสามารถส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการแล้วมาทาง
ไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถไปรับซองจดหมายสำหรับใส่ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งรีไซเคิลได้จากที่ทำการไปรษณีย์กว่า 57 แห่งทั่วประเทศ จากร้านค้าและร้าน
ตัวแทนจำหน่ายของ Singtel กว่า 58 แห่ง เพ่ือใส่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งได้ทุกตู้ไปรษณียการจัดการ
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ขยะบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกมาตรการให้บริษัทแต่ละแห่งเปิดเผยข้อมูลการบรรจุหีบห่อ โดย
จะต้องแจ้งประเภท และปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ รวมถึงแผนการในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
จะมีป้ายที่แสดง ถึงการลดปริมาณขยะบนบรรจุภัณฑ์ โดยโครงการดังกล่าวจะบังคับใช้ภายในปี 
2564 นี้ 
 10) บรูไน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมถูกบรรจุเป็น 1 ใน 8 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ประเทศในระยะยาวที่ชื่อว่า Wawasan Brunei 2035 หรือวิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 โดยมี
เป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาลวางนโยบาย Kenali Negara Kitani (KNK) 
หรือ Know Your Country Programed เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศที่ให้ความสำคัญกับ
การรักษาสภาพแวดล้อม ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เช่น หัวใจแห่งบอร์เนียว (Heart 
of Borneo initiative: HOB) มีเป้าหมายในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าบนเกาะบอร์เนียว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าดิบ
ชื้นขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเอเชียซึ่งมีพ้ืนที่มากกว่า 220,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในโลกกว่าร้อยละ 6 รวมถึงเป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มคนพ้ืนเมืองกว่าสามล้าน
คนอีกด้วย 
 นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว บรูไนยังออกมาตรการเชิงรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรม อาทิ การรณรงค์ปิดไฟเพ่ือโลก (Earth Hour) 
เป็นประจำทุกปี การรณรงค์ให้ห้างร้านและห้างสรรพสินค้าต่างๆงดใช้ถุงพลาสติกในวันเสาร์ -อาทิตย์ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณขยะจะเพ่ิมสูงขึ้นจากปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น โดย
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมในปี 2554 
 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 คาบเรียนที่ 1 (K1, P1) 
 ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ 
 1.1 ผู้สอนนำเสนอวิดีโอเรื่อง “How Big the Great Pacific Garbage Patch Really is” 
ประกอบกับแผนที่บริเวณ the Great Pacific Garbage Patch โดยผู้เรียนร่วมกันศึกษาแผนที่ และ
สาระสำคัญในวิดีโอและตอบคำถามต่อไปนี้ 



  180 

 
ภาพแพขยะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (the Great Pacific Garbage Patch) 

 
  1.1.1) The Great Pacific Garbage Patch คืออะไร เกิดขึ้นในบริเวณใดบ้าง (แพขยะ 
ใหญ่แปซิฟิก (Great Pacific Garbage Patch) หรือแพขยะตะวันออก (Eastern Garbage Patch) 
คือ หนึ่งในห้าแพขยะในมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งสะสมของขยะทางทะเล 
(Marine Litter) จากการเคลื่อนที่ของกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือที่ได้พัดพา
เอาเศษขยะและชิ้นส่วนพลาสติกมากมายจากในแผ่นดินมากักรวมกันไว้ จนกลายเป็นวงวนของขยะ
ขนาดใหญ่บริเวณใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ Pacific Trash Vortex) 
  1.1.2) ขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวมีที่มาจากอะไรบ้าง ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทใด 
และมีปริมาณขยะในบริเวณนั้นประมาณเท่าไร (ร้อยละ 80 ของขยะทั้งหมดมาจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในแผ่นดินใหญ่ ขณะที่อีกร้อยละ 20 เป็นขยะจากเรือประมงและกิจกรรมทางทะเล ส่งผลให้แพ
ขยะสะสมขยะมากมายหลายชนิด) 
  1.1.3) The Great Pacific Garbage Patch ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และสังคมมนุษย์
อย่างไรบ้าง และปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มของปัญหาเป็นไปในทิศทางใด (ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น) 
  1.1.4) จากแผนที่บริเวณ the Great Pacific Garbage Patch นักเรียนคิดว่าแพขยะ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือไม่ อย่างไร (ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น) 
 1.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรื่อง “สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน” 
 1.3 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง เป้าหมาย
การพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals–SDGs) และการค้นคว้ าข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต  
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 1.4 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบคำถามลงในใบงาน เรื่อง “How to solve 
the environmental problem in Thailand?” ดังนี้ 
  1.4.1) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ระบุอย่างน้อย 5 ปัญหา) 
  1.4.2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดในข้อที่ 1) ที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็น
ลำดับแรก เพราะเหตุใด (ระบุปัญหา และอธิบายเหตุผลประกอบ) 
  1.4.3) วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาที่เลือกไว้ในข้อที่ 2)  (ระบุสาเหตุ และ
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว) 
  1.4.4) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในไทยที่นักเรียนเลือกตรงกับเป้าหมายใดในเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายดังกล่าวมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
  1.4.5) เสนอแนะแนวทางหรือนโยบายที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน ข้อที่ 3) 
ทั้งระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศ 
 1.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอจบ 
ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 1.6 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันกำหนดประเด็นในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกรอบเนื้อหาที่ผู้สอนตั้งไว้ดังนี้ 
  1.6.1) ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสนใจศึกษา 
  1.6.2) พื้นที่ท่ีเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
  1.6.3) เพราะเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในข้อที่ 1) 
  1.6.4) สถานการณ์หรือสภาพของปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้าง 
  1.6.5) สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น 
  1.6.6) ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 
  1.6.7) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ต้องการให้เป็นในอนาคต 
  1.6.8) แนวทางหรือนโยบายที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ข้อที่ 7) ทั้งระดับบุคคล 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 1.7 ผู้ เรียนบันทึกประเด็นที่ต้องการศึกษาลงในแบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 
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 ขั้นที่ 2 สำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ 
 2.1 ผู้เรียนนำเสนอประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา รวมไปถึงแหล่งสารสนเทศที่จะได้มาซึ่งข้อมูล
โดยภาพรวมหน้าชั้นเรียน 
 2.2 ผู้สอนอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลนอกชั้นเรียน โดยผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลโดยสรุปลงใน
แบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ และนัดหมายให้ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
มาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลในคาบเรียนถัดไป 
 
 คาบเรียนที่ 2 (K1, P1) 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 
 3.1 ผู้สอนทบทวนประเด็นสำคัญที่ได้ศึกษาในคาบเรียนที่ 1 และตรวจสอบความก้าวหน้า
และความถูกต้องของเนื้อหางานที่มอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
 3.2 ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ มาจัดระเบียบใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
 3.3 สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปและอธิบายปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่แต่ละกลุ่มสนใจศึกษา และ
บันทึกลงในแบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  
 3.4 ผู้เรียนเตรียมการนำเสนอข้อค้นพบที่ได้จากการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 
 คาบเรียนที่ 3 (K1, P1, P2, A1) 
 ขั้นที่ 4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและนำเสนอผล 
 4.1 ผู้สอนตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้องของเนื้อหางานที่มอบหมายให้ผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม 
 4.2 ผู้เรียนเรียบเรียงข้อค้นพบที่ได้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่แต่ละกลุ่มสนใจ
ศึกษาพร้อมทั้งเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการนำเสนอ 
 4.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาจากกิจกรรมการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เมื่อแต่ละ
กลุ่มนำเสนอจบจะเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนในห้องร่วมกันซักถามประเด็นข้อสงสัย และบันทึกสาระสำคัญ
จากการนำเสนอของสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ลงในแบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 ขั้นที่ 5 สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
 5.1 ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลจากประเด็นที่แต่ละกลุ่มได้ทำการศึกษา เสนอแนะประเด็นที่
น่าสนใจในการต่อยอดจากการศึกษาครั้งนี้ เพราะเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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บุคคลหรือองค์กรใดบ้างที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงหากไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผู้เรียนศึกษาจะส่งผลต่อสังคมมนุษย์ในด้านใดบ้าง และมี
แนวทางใดที่เหมาะสมในการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.2 ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง และผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ สะท้อนผลจากการ
ปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติในครั้งต่อไป 
 5.3 ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย “เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม” (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก่อเกิดเป็นวิถีชีวิต ทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญ
กับสถานการณ์ธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุสำคัญมาจากการกระทำของมนุษย์ 
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ส่งผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม การสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและการวาง
แนวทางอนุรักษ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปบทเรียน 
 
11. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. วิดีโอเรื่อง “How Big the Great Pacific Garbage Patch Really is” 
 2. แผนที่บริเวณ the Great Pacific Garbage Patch 
 3. ใบความรู้ เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) 
 4. ใบงาน เรื่อง “How to solve the environmental problem in Thailand?” 
 5. แบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ในห้องสมุด / อินเทอร์เน็ต 
 
12. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 แบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ , อภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม 
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13. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด 
และประเมินผล 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การ
ประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะหส์าเหตแุละ
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
พื้นที่และสังคมในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง (K1) 

- ตรวจคำตอบจากการ
ตอบคำถามในใบงาน 
เรื่อง “How to solve 
the environmental 
problem in 
Thailand?” 
- อภิปรายกลุม่ 
- ตอบคำถามใน
ห้องเรียน        

- ใบงาน เรื่อง “How 
to solve the 
environmental 
problem in 
Thailand?” 
- กิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม 
- คำถาม 

ผู้เรยีนไดร้ะดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นใน
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห ์และ
สรุปประเด็นข้อค้นพบตามแนวทางของ
กระบวนการสืบเสาะทางภมูิศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม (P1)  

- ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร ์

- แบบบันทึก
กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร ์

ผู้เรยีนไดร้ะดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียนสามารถอภิปราย และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม (P2) 

- ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร ์

- แบบบันทึก
กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร ์

ผู้เรยีนไดร้ะดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคญัของ
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (A1) 

- ตรวจคำตอบจากการ
ตอบคำถามในใบงาน 
เรื่อง “How to solve 
the environmental 
problem in 
Thailand?” 
- อภิปรายกลุม่ 
- ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์    

- ใบงาน เรื่อง “How 
to solve the 
environmental 
problem in 
Thailand?” 
- กิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม 
- คำถาม 
- แบบบันทึก
กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร ์

ผู้เรยีนไดร้ะดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 
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สิ่งที่ต้องการวัด 
และประเมินผล 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การ
ประเมินผล 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต ผู้เรยีนไดร้ะดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต ผู้เรยีนไดร้ะดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

 
13.1 เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง How to solve the environmental problem in 
Thailand? (20 คะแนน) 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีที่สุด (4) ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 

- ระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย
ตั้งแต่ 5 ปัญหา
ขึ้นไป 

- ระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยได้อย่างน้อย 3 
– 4 ปัญหา 

- ระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้
อย่างน้อย 2 
ปัญหา 

- ระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้
อย่างน้อย 1 
ปัญหา 

- ไม่สามารถ
ระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได ้

2. การประเมิน
ความสำคญัของ
ปัญหา (ระบุ
ปัญหา และ
อธิบายเหตผุล
ประกอบ) 

- เลือกปัญหาที่
เป็นปัญหาสำคัญ
ที่สุดที่ต้องไดร้ับ
การแก้ไขเป็น
ลำดับแรก  
- ระบุเหตผุลที่
เหมาะสมในการ
เลือกปัญหา
ดังกล่าวได้อย่าง
น้อย 3 เหตุผล 

- เลือกปัญหาที่
เป็นปัญหาสำคัญ
ที่สุดที่ต้องไดร้ับ
การแก้ไขเป็น
ลำดับแรก  
- ระบุเหตผุลที่
เหมาะสมในการ
เลือกปัญหา
ดังกล่าวได้อย่าง
น้อย 2 เหตุผล 

- เลือกปัญหาที่
เป็นปัญหาสำคัญ
ที่สุดที่ต้องไดร้ับ
การแก้ไขเป็น
ลำดับแรก  
- ระบุเหตผุลที่
เหมาะสมในการ
เลือกปัญหา
ดังกล่าวได้อย่าง
น้อย 1 เหตุผล 

- เลือกปัญหาที่
เป็นปัญหา
สำคัญทีสุ่ดที่
ต้องได้รับการ
แก้ไขเป็นลำดับ
แรกแต่ไม่
สามารถระบุ
เหตุผลที่
เหมาะสมใน
การเลือก
ปัญหาดังกลา่ว
ได ้

- ไม่สามารถ
เลือกปัญหา
และไม่สามารถ
ระบุเหตุผลที่
เหมาะสมใน
การเลือก
ปัญหาดังกลา่ว
ได ้
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีที่สุด (4) ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

3. วิเคราะห์
สาเหตุ และ
ผลกระทบของ
ปัญหา 

- ระบุสาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 3 
สาเหต ุ
- ระบุผลกระทบ
ของปัญหาได้
ถูกต้องอย่าง
น้อย 3 
ผลกระทบ 

- ระบุสาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 2 
สาเหต ุ
- ระบุผลกระทบ
ของปัญหาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 
2 ผลกระทบ 

- ระบุสาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 1 
สาเหต ุ
- ระบุผลกระทบ
ของปัญหาได้
ถูกต้องอย่าง
น้อย 1 
ผลกระทบ 

- ไม่ระบสุาเหตุ
หรือไมร่ะบุ
ผลกระทบของ
ปัญหาได้
ถูกต้องได้
ถูกต้อง 

- ไม่สามารถ
ระบุสาเหตุและ
ไม่สามารถระบุ
ผลกระทบของ
ปัญหาได้
ถูกต้อง 

4. เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals–SDGs) กับ
การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

- ระบุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
- ระบุแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของ
แต่ละเป้าหมาย
ได้ถูกต้องอย่าง
น้อย 3 แนวทาง 

- ระบุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน
ได้ถูกต้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
- ระบุแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของแต่
ละเป้าหมายได้
ถูกต้องอย่างน้อย 
2 แนวทาง 

- ระบุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
- ระบุแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของ
แต่ละเป้าหมาย
ได้ถูกต้องอย่าง
น้อย 1 แนวทาง 

- ระบุ
เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
สอดคล้องกับ
ปัญหาแตไ่ม่
สามารถระบุ
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ของแต่ละ
เป้าหมายได้
ถูกต้อง 

- ไม่สามารถ
ระบุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
สอดคล้องกับ
ปัญหาและไม่
สามารถระบุ
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ของแต่ละ
เป้าหมายได้
ถูกต้อง 

5. เสนอแนะ
แนวทางหรือ
นโยบายที่จะ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ระดับบุคคล 
ระดับชุมชน 
และ
ระดับประเทศ 

- เสนอแนะ
แนวทางหรือ
นโยบายที่จะ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ระดับบุคคล 
ระดับชุมชน 
และ
ระดับประเทศได้
เหมาะสมตั้งแต่ 
5 แนวทางขึ้นไป 

- เสนอแนะ
แนวทางหรือ
นโยบายที่จะ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ระดับบุคคล ระดับ
ชุมชน และ
ระดับประเทศได้
เหมาะสมอย่าง
น้อย   3 - 4  
แนวทาง 

- เสนอแนะ
แนวทางหรือ
นโยบายที่จะ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ระดับบุคคล 
ระดับชุมชน 
และ
ระดับประเทศได้
เหมาะสมอย่าง
น้อย   2  
แนวทาง 

- เสนอแนะ
แนวทางหรือ
นโยบายที่จะ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ระดับบุคคล 
ระดับชุมชน 
และ
ระดับประเทศ
ได้เหมาะสม
อย่างนอ้ย 1 
แนวทาง 

- ไม่สามารถ
เสนอแนะ
แนวทางหรือ
นโยบายที่จะ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ระดับบุคคล 
ระดับชุมชน 
และ
ระดับประเทศ
ได ้
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีที่สุด 

15 - 17 ดีมาก 

12 - 14 ดี 
9 - 11 พอใช้ 

ต่ำกว่า 9 คะแนน ควรปรับปรุง 
 เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์ระดับดี (12 - 14) ขึ้นไป 
 
13.2 เกณฑ์การประเมิน แบบบันทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (20 คะแนน) 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีที่สุด (4) ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
1. กำหนด
ประเด็น
การศึกษา
ปรากฏการณ์
เชิงภูมิศาสตร ์

- เลือกประเด็นที่
สนใจศึกษา ระบุ
ขอบเขตเนื้อหา 
และขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลโดยสังเขป 
รวมไปถึง
ความสำคญัของ
ประเด็นที่
ต้องการศึกษาได้
ครบถ้วน 

- เลือกประเด็นที่
สนใจศึกษา ระบุ
ขอบเขตเนื้อหา 
และขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ ข้อมลู
โดยสังเขป รวมไป
ถึงความสำคัญของ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาได้ครบถ้วน
แต่ขาดความ
ครบถ้วนอย่าง
น้อย 1 ประเด็น 

- เลือกประเด็นที่
สนใจศึกษา ระบุ
ขอบเขตเนื้อหา 
และขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลโดยสังเขป 
รวมไปถึง
ความสำคญัของ
ประเด็นที่
ต้องการศึกษาได้
ครบถ้วนแต่ขาด
ความครบถ้วน
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เลือกประเด็นที่
สนใจศึกษา ระบุ
ขอบเขตเนื้อหา 
และขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลโดยสังเขป 
รวมไปถึง
ความสำคญัของ
ประเด็นที่
ต้องการศึกษาได้
ครบถ้วนแต่ขาด
ความครบถ้วน
อย่างน้อย 3 
ประเด็น 

- ไม่สามารถ
กำหนด
ประเด็น
การศึกษา
ปรากฏการณ์
เชิงภูมิศาสตร์
ได ้

2. สำรวจ และ
รวบรวมข้อมลู
จากแหล่ง
สารสนเทศ 

- สามารถ
รวบรวมข้อมลู
จากแหล่ง
สารสนเทศที่
เหมาะสมตั้งแต่ 
5 แหล่ง
สารสนเทศข้ึนไป 

- สามารถรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศที่
เหมาะสมอย่าง
น้อย4 แหล่ง
สารสนเทศ 

- สามารถ
รวบรวมข้อมลู
จากแหล่ง
สารสนเทศที่
เหมาะสมอย่าง
น้อย 3 แหล่ง
สารสนเทศ 

- สามารถ
รวบรวมข้อมลู
จากแหล่ง
สารสนเทศที่
เหมาะสมอย่าง
น้อย2 แหล่ง
สารสนเทศ 

- รวบรวม
ข้อมูลจาก
แหล่ง
สารสนเทศท่ี
เหมาะสม
น้อยกว่า 2 
สารสนเทศ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีที่สุด (4) ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

3. วิเคราะห์
ข้อมูลและ
ความสัมพันธ์เชิง
พื้นที ่

- รวบรวมข้อมูล
ได้ครบถ้วนทุก
ประเด็น จัด
ระเบียบและ
จำแนกข้อมูลได้
ถูกต้อง เชื่อมโยง
และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ได้
ครบถ้วนทุก
ประเด็นที่
ต้องการศึกษา 

- รวบรวมข้อมูลได้
ครบถ้วนทุก
ประเด็น จัด
ระเบียบและ
จำแนกข้อมูลได้
ถูกต้อง เช่ือมโยง
และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่ได้แต่ขาด
ความครบถ้วน
อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

- รวบรวมข้อมูล
ได้ครบถ้วนทุก
ประเด็น จัด
ระเบียบและ
จำแนกข้อมูลได้
ถูกต้อง เช่ือมโยง
และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ได้
แต่ขาดความ
ครบถ้วนอย่าง
น้อย 2 ประเด็น 

- รวบรวมข้อมูล
ได้ครบถ้วนทุก
ประเด็น จัด
ระเบียบและ
จำแนกข้อมูลได้
ถูกต้อง เชื่อมโยง
และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ได้
แต่ขาดความ
ครบถ้วนอย่าง
น้อย 3 ประเด็น 

- ไม่สามารถ
จัดระเบียบ
และวิเคราะห์
ข้อมูล
ความสัมพันธ์
เชิงพื้นทีไ่ด้ 

4. สรุปประเด็น
ข้อค้นพบและ
นำเสนอผล 

- สรุปและเรยีบ
เรียงข้อค้นพบ
อย่างเป็นลำดับ 
ครบทุกประเด็น
ที่ได้กำหนดไว้ใน
ขั้นที่ 1 และ
เลือกรูปแบบการ
นำเสนอที่
น่าสนใจและมี
ความเหมาะสม 

- สรุปและเรยีบ
เรียงข้อค้นพบได้ 
ขาดรายละเอยีด
ของประเด็นท่ีได้
กำหนดไว้ในข้ันท่ี 
1 อย่างน้อย 1 
ประเด็น เลือก
รูปแบบการ
นำเสนอที่น่าสนใจ
และมีความ
เหมาะสม 

- สรุปและเรยีบ
เรียงข้อค้นพบได้ 
ขาดรายละเอยีด
ของประเด็นท่ีได้
กำหนดไว้ในข้ัน
ที่ 1 อย่างน้อย 2 
ประเด็น และ
เลือกรูปแบบการ
นำเสนอได้
เหมาะสม 

- สรุปและเรยีบ
เรียงข้อค้นพบได้ 
ขาดรายละเอยีด
ของประเด็นท่ีได้
กำหนดไว้ในข้ัน
ที่ 1 อย่างน้อย 3 
ประเด็น และ
รูปแบบการ
นำเสนอไม่
เหมาะสมกับ
ประเด็นที่ศึกษา 

- ไม่สามารถ
สรุปประเด็น
ข้อค้นพบ
และนำเสนอ
ผลได ้

5. สะท้อนผล 
และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา 

- สะท้อนผลของ
ข้อค้นพบท่ีมีต่อ
พื้นที่และสังคม
มนุษย์ได้อยา่ง
น้อย 4 ประเด็น 
- เสนอแนะ
แนวทางการนำ
ข้อค้นพบไป
ปฏิบัติ หรือ
เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาที่
เหมาะสมอย่าง
น้อย 4 แนวทาง 

- สะท้อนผลของ
ข้อค้นพบท่ีมีต่อ
พื้นที่และสังคม
มนุษยไ์ด้อยา่ง
น้อย 3 ประเด็น 
- เสนอแนะ
แนวทางการนำข้อ
ค้นพบไปปฏิบตัิ 
หรือเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม
อย่างน้อย 3 
แนวทาง 

- สะท้อนผลของ
ข้อค้นพบท่ีมีต่อ
พื้นที่และสังคม
มนุษย์ได้อยา่ง
น้อย 2 ประเด็น 
- เสนอแนะ
แนวทางการนำ
ข้อค้นพบไป
ปฏิบัติ หรือ
เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาที่
เหมาะสมอย่าง
น้อย 2 แนวทาง 

- สะท้อนผลของ
ข้อค้นพบท่ีมีต่อ
พื้นที่และสังคม
มนุษยไ์ด้อยา่ง
น้อย 1 ประเด็น 
- เสนอแนะ
แนวทางการนำ
ข้อค้นพบไป
ปฏิบัติ หรือ
เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาที่
เหมาะสมอย่าง
น้อย 1 แนวทาง 

- ไม่สามารถ
และ
เสนอแนะ
แนวทาง
พัฒนาที่
เหมาะสมได ้
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีที่สุด 
15 - 17 ดีมาก 

12 - 14 ดี 

9 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 9 คะแนน ควรปรับปรุง 

 เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์ระดับดี (12 - 14) ขึ้นไป  
 
14. การวัดผลและประเมินผลความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด 
และประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. ความสามารถในการเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบัน    
 

- ตรวจคำตอบจาก
การตอบคำถามใน
แบบวัด
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 

- แบบวัด
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
อนาคต 

ผู้เรียนได้ระดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

2. ความสามารถในการระบุแนวโน้ม
สำคัญของสถานการณ์ 

- ตรวจคำตอบจาก
การตอบคำถามใน
แบบวัด
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 

- แบบวัด
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
อนาคต 

ผู้เรียนได้ระดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 
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สิ่งท่ีต้องการวัด 
และประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ประเมินผล 

3. ความสามารถในการวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนที่เก่ียวข้อง 

- ตรวจคำตอบจาก
การตอบคำถามใน
แบบวัด
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 

- แบบวัด
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
อนาคต 

ผู้เรียนได้ระดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

4. ความสามารถในการพัฒนารูปแบบ
สถานการณ์ในอนาคตท่ีเป็นไปได้และ
สถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น 

- ตรวจคำตอบจาก
การตอบคำถามใน
แบบวัด
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 

- แบบวัด
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
อนาคต 

ผู้เรียนได้ระดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

5. ความสามารถในการเลือกอนาคตที่
ควรจะเป็น 

- ตรวจคำตอบจาก
การตอบคำถามใน
แบบวัด
ความสามารถใน
การคิดเชิงอนาคต 

- แบบวัด
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
อนาคต 

ผู้เรียนได้ระดับ
คะแนน ดี ขึ้นไป 

 
14.1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคต (15 คะแนน) 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ความสามารถ
ในการเข้าใจ
สถานการณ์
ปัจจุบัน   

ระบุลักษณะของ
สถานการณ์ที่ปรากฏ
ในปัจจุบันได้อย่าง
น้อย 3 ประเด็น และ
ระบุสาเหตุของการ
เกิดสถานการณ์
ดังกล่าวได้โดยแยก
เป็นประเด็นท่ีชัดเจน 
และมรีายละเอียดที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน 

ระบุลักษณะของ
สถานการณ์ที่
ปรากฏในปัจจุบันได้
อย่างน้อย 2 
ประเด็นและระบุ
สาเหตุของการเกิด
สถานการณ์ดังกล่าว
ได้ แต่การอธิบาย
ขยายความแตล่ะ
ประเด็นยังไม่ชัดเจน 

ระบุลักษณะของ
สถานการณ์ที่ปรากฏ
ในปัจจุบันได้เพยีง 1 
ประเด็นและระบุ
สาเหตุของการเกิด
สถานการณ์ดังกล่าวได้
1 ประเด็นหรือไม่
สามารถระบไุด้ ขาด
รายละเอียดและความ
ครบถ้วนสมบรูณ ์

ไม่สามารถระบุ
ลักษณะของ
สถานการณ์ที่
ปรากฏในปัจจุบัน
และสาเหตุของการ
เกิดสถานการณ์
ดังกล่าวได ้
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
2. ความสามารถ
ในการระบุ
แนวโน้มสำคญั
ของสถานการณ ์

ระบุแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้
อย่างน้อย 3 ประเด็น 
โดยจำแนกเป็น
แนวโน้มและ
ผลกระทบในด้าน
ต่างๆ มีการอธิบาย
ขยายความในแตล่ะ
ด้านอย่างครบถ้วน 

ระบุแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
โดยจำแนกเป็น
แนวโน้มและ
ผลกระทบในด้าน
ต่างๆ แต่การอธิบาย
ขยายความแตล่ะ
ประเด็นยังไม่ชัดเจน 

ระบุแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นได้และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและ
อนาคตไดเ้พียง 1 
ประเด็น ขาดการ
อธิบายขยายความ
และรายละเอียด
ในแต่ละประเด็น 

 

ไม่สามารถระบุ
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
ได้และผลกระทบของ
สถานการณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ได ้

3. ความสามารถ
ในการวิเคราะห์
แรงขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

ระบุความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของ
แนวโน้มและ
ผลกระทบท่ีปรากฏใน
ปัจจุบันและอนาคต 
โดยอธิบายและ
ยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว
อย่างชัดเจน ระบุจดุ
เปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่
โอกาสในการเกดิ
สถานการณ์ และ
นำเสนอข้อสรุปว่าจุด
เปลี่ยนดังกล่าวนำมาสู่
การเกิดสถานการณ์
นั้นได้อย่างไร  

ระบุความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของ
แนวโน้มและ
ผลกระทบท่ีปรากฏใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ 
โดยอธิบายและ
ยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ได้บางประเด็นระบุจดุ
เปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่
โอกาสในการเกดิ
สถานการณ์ แต่ยัง
ขาดข้อสรุป และความ
ครบถ้วนสมบรูณ ์

 

ระบุความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันของแนวโน้ม
และผลกระทบท่ี
ปรากฏในปัจจุบัน
และอนาคต และ
ระบุจุดเปลีย่น
สำคัญที่นำมาสู่
โอกาสในการเกดิ
สถานการณ์ได้ แต่
ไม่สามารถอธิบาย
ขยายความ และ
ยกตัวอย่างที่
ชัดเจนได ้

 

ไม่สามารถระบุความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ของแนวโน้มและ
ผลกระทบท่ีปรากฏ
ในปัจจุบันและ
อนาคต และไม่
สามารถระบุจดุ
เปลี่ยนสำคัญที่นำมา
สู่โอกาสในการเกิด
สถานการณ์ได ้
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
4. ความสามารถ
ในการพัฒนา
รูปแบบ
สถานการณ์ใน
อนาคตที่เป็นไป
ได้และ 

เชื่อมโยงแนวโน้ม 
ปัจจัย ผลกระทบของ
สถานการณ์นำมาสร้าง
แบบจำลองภาพ
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งในมุมมองทางบวก 

และทางลบได้อย่าง
หลากหลาย แตล่ะ
รูปแบบมีรายละเอียด 
และการเชื่อมโยงข้อมลู
ที่ชัดเจน สมเหตุสมผล 

เชื่อมโยงแนวโน้ม 
ปัจจัย ผลกระทบของ
สถานการณ์นำมา
สร้างแบบจำลองภาพ
อนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทั้งในมุมมอง 
ทางบวก และทางลบ
ได้อย่างหลากหลาย 
แต่ขาดรายละเอียด 
และการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ชัดเจน 
สมเหตุสมผล 

สร้างแบบจำลองภาพ
อนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ได้แตย่ังไม่ครบถ้วนท้ัง 
2 มุมมอง ขาด
รายละเอียด และการ
เชื่อมโยงข้อมูลที ่
ชัดเจน สมเหตสุมผล 

 

ไม่สามารถ
เชื่อมโยงแนวโน้ม 
ปัจจัย ผลกระทบ
ของสถานการณ์
และ ไม่สามารถ
สร้างแบบจำลอง 

ภาพอนาคตที่
อาจเกิดขึ้นได ้

5. ความสามารถ
ในการเลือก
อนาคตที่ควรจะ
เป็น 

ระบุรูปแบบของ
อนาคตที่นักเรียนเลือก 
และอธิบายรูปแบบ
อนาคตที่เลือกได้อย่าง
ชัดเจน อธิบายเหตผุล
ประกอบการเลือกที่
สมเหตุสมผล และ
นำเสนอแนวทางที่
นำไปสูรู่ปแบบอนาคต
ดังกล่าว 

ระบุรูปแบบของ
อนาคตที่นักเรียน
เลือก อธิบายรูปแบบ
อนาคตที่เลือกได้ และ
นำเสนอแนวทางที่
นำไปสูรู่ปแบบอนาคต
ดังกล่าว แต่ยังขาด
รายละเอียด และ
ความชัดเจนในการ
อธิบายประเด็นต่างๆ 

ระบุรูปแบบของ
อนาคตที่นักเรียน
เลือกได้ แต่ขาด
รายละเอียดของ
รูปแบบอนาคตที่เลือก 
เหตุผลประกอบ และ
แนวทางนำไปสู่
รูปแบบอนาคต
ดังกล่าว 

 

ไม่สามารถ
ตัดสินใจเลือก
อนาคตที่ควรจะ
เป็น 

 
  
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13 - 15 ดีมาก 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 

ต่ำกว่า 7 คะแนน ควรปรับปรุง 
 เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์ระดับดี (10 - 12) ขึ้นไป  



  193 

15. รายการอ้างอิง 
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2558). อาเซียนศึกษา ASEAN STUDIES 2nd Edition. กรุงเทพฯ : แมค

กรอ – ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี  
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์. (2557). สรุปสังคม มัธยมปลาย. กรุงเทพฯ : กรีนไลฟ์ พริ้นติ้งเฮ้าส์. 
Bradshaw, W. (2016). Contemporary World Reginal Geography. Second published 

Singapore: Mcgraw – Hill Education. 
Guinness and Nagle.  (2014).  Geography Second Edition.  Second published Dubai. 
Marston, S et al. (2017). World regions in global context : peoples, places, and 

environments. Sixth Edition Boston: Pearson. 
United Nations Thailand. (2015). การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) สืบค้นจาก  https://www.un.or.th/globalgoals/th/ 
the-goals/ 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1 การเรียนรู้ของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (The Situation of Nature and Environment in 
Southeast Asia) เรื่อง สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการ
แก้ปัญหาที่ยั่ งยืน  ผู้สอนเริ่มต้นบทเรียนโดยกิจกรรม “How to solve the environmental 
problem in Thailand?” ที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลลงในใบงาน ตาม
ประเด็นคำถามที่ผู้สอนตั้งไว้ ได้แก่ 1) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างน้อย 5 
ปัญหา 2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก เพราะเหตุ
ใด  3) อธิบายสถานการณ์ของปัญหาที่ผู้เรียนเลือก วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาที่
เลือกไว้ 4) กำหนดเป้าหมายและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในไทยที่ต้องการให้เป็นในอนาคต และ 5) 
กำหนดแนวทางหรือนโยบายที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว พบว่า 
ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่สามารถระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศได้ค่อนข้างหลากหลาย ให้ความสนใจ
และกระตือรือร้นในการนำเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งภายในกลุ่ม และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน แต่ละกลุ่มสามารถเลือกปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและ
ให้เหตุผลประกอบที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางเพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้เป็นอย่างด ี
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 ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ การเรียนรู้ของผู้เรียนในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการแก้ปัญหา
ที่ยั่งยืนผู้เรียนเริ่มมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละ
ขั้นกระบวนการมากข้ึน แต่ละกลุ่มสามารถดำเนินการตามกระบวนการได้เป็นอย่างดี บางกลุ่มยังมีข้อ
สงสัยและซักถามแนวทางในการปฏิบัติในบางประเด็น การนำเสนอประเด็นในการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์มีความหลากหลายกว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 และมีบางกลุ่มที่เลือกศึกษาในประเด็น
ตัวอย่างที่ผู้สอนนำเสนอ แต่โดยภาพรวมของประเด็นที่ผู้เรียนนำเสนอมีความชัดเจน อธิบายเหตุผลที่
สนใจศึกษาในประเด็นดังกล่าวได้สมเหตุสมผล สามารถต่อยอดและนำไปสู่ การปฏิบัติตาม
กระบวนการการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ในขั้นต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์มลพิษในภาพรวม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ ปัญหาการขยายตัวทางชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ การกำหนดหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย 
และคำสำคัญ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ พบว่า 
ผู้เรียนบางกลุ่มสามารถกำหนดหัวข้อต่างๆ ได้ละเอียดชัดเจน โดยครอบคลุมในประเด็นการศึกษา
ปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 1 มากขึ้น ยกตัวอย่างกลุ่มผู้เรียนที่ศึกษาในประเด็น
การขยายตัวทางชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนกำหนด
ประเด็นสำคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความหมายของการขยายตัวของชุมชน
เมือง รูปแบบและปัจจัยของการขยายตัวของชุมชนเมือง ผลกระทบของการขยายตัวของชุมชนเมือง 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นต้น ในแต่ละหัวข้อผู้เรียนโดยส่วนใหญ่สามารถค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญจากการปฏิบัติตามกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้บางกลุ่มยังคงต้องปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว โดยผู้สอนได้
เสนอแนะกับผู้เรียนเพ่ิมเติมในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
  ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ สืบเนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นที่ 2 
สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมากขึ้นทั้งหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และคำสำคัญเพ่ือนำมาประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
และความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ในขั้นนี้ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดย SHEEPT Method 
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายที่ก่อเกิดเป็นรูปแบบต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วย
ในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ผู้เรียนได้ตาม 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) สังคม (Social: S) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและผู้คน 2) ประวัติศาสตร์ (Historical: H) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน
อดีต 3) สิ่งแวดล้อม (Environmental: E) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึง 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและพืชพรรณธรรมชาติ 4) เศรษฐกิจ (Economic: E) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
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ได้มาและการใช้จ่ายเงิน 5) การเมืองการปกครอง (Political: P) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล รวมไป
ถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย และ 6) เทคโนโลยี (Technologies: T) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการจัดการข้อมูลรวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Oxford University, 2016: 29) พบว่า ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถจัดระเบียบ จำแนก และวิเคราะห์
ข้อมูลได้ชัดเจน รวมไปถึงสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่และสังคมมนุษย์ได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 4 สรุปประเด็นข้อค้นพบและการนำเสนอผล เนื่องจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศในขั้นที่ 2 หลายกลุ่มมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ประกอบกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SHEEPT Method ในขั้นที่ 3 เป็นพ้ืนฐานสำคัญที่ทำให้การสรุปประเด็นข้อ
ค้นพบในขั้นที่ 4 ของผู้เรียนมีความชัดเจน ตรงประเด็น สามารถเชื่อมโยงแบบรูปและความสัมพันธ์ใน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์กับสังคมมนุษย์ได้ครอบคลุม ทั้งนี้ยังมีผู้เรียนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่
รวบรวมมาเชื่อมโยงและร้อยเรียงเป็นประเด็นได้ ซึ่งผู้สอนต้องให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่ม
ดังกล่าวต่อไป  
 ขั้นที่ 5 สะท้อนผลและเสนอแนะแนวทางพัฒนา จากการอภิปรายร่วมกันถึงความสำคัญใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการแก้ปัญหาที่
ยั่งยืน ผู้เรียนหลายกลุ่มสามารถเสนอแนะในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น หากมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ไม่ร่วมมือกันแก้ไขอาจ
นำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงในอนาคตต่อพ้ืนที่และสังคมมนุษย์ หรือการขยายตัวของชุมชนเมืองในเวลา
อันรวดเร็วส่งผลกระทบต่อมนุษย์ไม่ใช่แค่ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่า
ครองชีพ รวมไปถึงปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ เป็นต้น โดยภาพรวมการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นที่ 5 พบว่า 
สมาชิกแต่ละกลุ่มให้ความสนใจในการอภิปรายและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ อีกทั้งสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่ยังคงมีผู้เรียนบางกลุ่มที่ยังขาดการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้สอนต้องพิจารณาหาแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation 
of Nature and Environment in Southeast Asia) ยังคงเป็นเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งใน
ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนภายในห้องเรียน 
นอกจากนี้เวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมค่อนข้างจำกัดจากภาระงาน และการสอบเก็บคะแนน
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ในรายวิชาอ่ืน ส่งผลให้ผู้เรียนบางกลุ่มไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา หรืออาจมีการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งในหัวข้อ เรื่อง ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานการณ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรม
การเรียนรู้ที่วางแผนไว้ เนื่องจากปัญหาในด้านเวลาและภาระงานของผู้เรียน อีกปัญหาสำคัญ พบว่า 
การติดตามงานกับผู้เรียนและการให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มยังคงมีอุปสรรคด้านการสื่อสาร 
หรือการทำความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ผู้สอนจึงควรหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จากการดำเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Situation of Nature and 
Environment in Southeast Asia) พบว่า เวลาที่ไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมภายในคาบเรียนและ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนยังคงเป็นปัญหาหลัก ทั้ งนี้ผู้สอนจึงไม่สามารถ
ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนโดยมีความจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนหรือ
กิจกรรมบางส่วนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ยังคงดำเนินการตามกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ครบทุกกระบวนการ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นคือ ผู้สอนยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้
คำแนะนำ และอธิบายการปฏิบัติตามขั้นกระบวนการการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ การเข้าใจวิธีใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีด้านการสอนจะช่วย ให้การจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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How to solve the environmental problem in Thailand? 

สมาชิกกลุ่ม 

 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น/ห้อง เลขที่ 
1.   

2.   
3.   

4.   

5.   
6.   

7.   

8.   
9.   

10.   

 

 

คำชี้แจง: ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และตอบ

คำถามลงใน  ใบงาน เรื่อง “How to solve the environmental problem in Thailand?” ให้
ครบถ้วนสมบูรณ ์และนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
1) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ระบุอย่างน้อย 5 ปัญหา) 
 
 
 

 
 

 
 

โรงเรียนเซนตค์าเบรยีล เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดในข้อที่ 1) ที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก 
เพราะเหตุใด (ระบุปัญหา และอธิบายเหตุผลประกอบ) 
 
 
 
 

 

 
3) วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาที่เลือกไว้ในข้อที่ 2) (ระบุสาเหตุ และผลกระทบ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว) 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในไทยที่นักเรียนเลือกตรงกับเป้าหมายใดในเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายดังกล่าวมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

โรงเรียนเซนตค์าเบรยีล เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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5) เสนอแนะแนวทางหรือนโยบายที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน ข้อที่ 3) ทั้งระดับ
บุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศ 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเซนตค์าเบรยีล เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แบบบนัทึกกระบวนการสืบเสาะทางภูมศิาสตร์ 

 

สมาชิกกลุ่ม 

 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น/ห้อง เลขที่ 
1.   

2.   

3.   
4.   

5.   
6.   

7.   

8.   
9.   

10.   

บนัทึกความกา้วหนา้

ขัน้ท่ี ขอ้แนะน า/ขอ้เสนอแนะ ลายเซ็น

1 

2 

3 

4 

5 
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➢ ประเด็นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงภูมิศาสตร์ที่สมาชิกสนใจที่จะศึกษา 

 
ประเด็นที่สนใจ เหตุผลที่สนใจศึกษา 

1. 
 

 
 
 

2. 
 

 
 
 

3. 
 

 
 
 

4. 
 

 
 
 

5. 
 

 
 
 

6. 
 

 
 
 

7. 
 

 
 
 

8. 
 

 
 
 

9. 
 

 
 
 

10. 
 

 
 
 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณเ์ชิงภูมิศาสตร ์
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➢ ประเด็นที่สมาชิกกลุ่มเลือกที่จะศึกษา 

 

1. ประเด็นที่เลือกศึกษา 
 

 
 

 
2. ข้อมูลที่นักเรียนรู้โดยสังเขปของประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 
 
 
 

 
3. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา 
 
 

 
 

 
 

 
4. ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ของประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 
 

 
 

 
5. ความสำคัญของประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 

 
 
 
 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดประเด็นการศึกษาปรากฏการณเ์ชิงภูมิศาสตร ์
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
➢ หัวข้อที่ต้องการศึกษา 

 
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย คำสำคัญ 

1. 
 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 

  

4. 
 
 
 

  

5. 
 
 
 
 

  

 

ขัน้ท่ี 2 ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ 
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TAKING NOTE 

 

 
1. หัวข้อหลัก 
 .................................................................................................................................... 
2. หัวข้อรอง 
 .................................................................................................................................... 
3. แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
4. ข้อมูลที่ได้โดยสรุป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ขัน้ท่ี 2 ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ 
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➢ บันทึกการตรวจสอบข้อมูล (ความครบถ้วน) 

 

 
 

 
➢ จัดระเบียบและจำแนกข้อมูล 

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ รูปแบบการนำเสนอข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขัน้ท่ี 3 วิเคราะหข์อ้มูลและความสมัพนัธเ์ชิงพ้ืนท่ี 
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➢ วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (SHEEPT Method) 

 
ปัจจัย ข้อค้นพบ 

 
สังคม  

(Social: S) 

 
 
 
 

 
ประวัติศาสตร์ 

(Historical: H) 

 
 
 
 

 
สิ่งแวดล้อม 

(Environmental: E) 

 
 
 
 

 
เศรษฐกิจ  

(Economic: E) 

 
 
 
 

 
การเมืองการปกครอง 

(Political: P) 

 
 
 
 

 
เทคโนโลยี 

(Technologies: T) 

 
 
 
 

 
ปัจจัยหรือ 

แบบรูปอ่ืนที่พบ 
 
 

 

 

ขัน้ท่ี 3 วิเคราะหข์อ้มูลและความสมัพนัธเ์ชิงพ้ืนท่ี 
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➢ สรุปข้อค้นพบ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
➢ รูปแบบการนำเสนอข้อค้นพบ 

 
 

 
 
 

 
 

 
➢ เหตุผลในการเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อค้นพบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ท่ี 4 สรุปประเด็นขอ้คน้พบและน าเสนอผล 
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➢ ประเด็นที่กลุ่มนักเรียนศึกษามีผลต่อพื้นที่และสังคมมนุษย์อย่างไรบ้าง 

  
 
 

 

 
➢ แนวทางการนำข้อค้นพบไปปฏิบัติหรือต่อยอด 

 
 

 
 
 

 
➢ แนวทางสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 

 
 

 
 

 

 
➢ ปัญหา/อุปสรรคที่นักเรียนพบในการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 

 

 
➢ ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 
 
 
 

ขัน้ท่ี 5 สะทอ้นผล และเสนอแนะแนวทางพฒันา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 

 
คำชี้แจง: แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก กำหนดให้ค่า
คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จำนวน 30 ข้อ 
 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ 

1.  ข้อใดคืออาณาเขตติดต่อทางด้านตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ก. มหาสมุทรแปซิฟิก     
 ข. มหาสมุทรแอตแลนติก 
 ค. อ่าวไทย      
 ง. อ่าวเบงกอล 
2. ข้อใดเป็นประเทศที่ไม่ได้ มีทีต่ั้งบริเวณเกาะบอร์เนียว  
 ก. มาเลเซีย      
 ข. อินโดนีเซีย 
 ค. บรูไน       
 ง. ฟิลิปปินส์ 
3. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้แม่น้ำโขงมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ก. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 
 ข. เป็นแหล่งเกษตรกรรมและการประมงน้ำจืด 
 ค. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 ง. เป็นแหล่งศูนย์กลางทางการค้า 
4. ข้อใดคือบริเวณท่ีเป็นแหล่ง “อู่ข้าว อู่น้ำ” ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ก. เขตเทือกเขาบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน 
 ข. เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคพ้ืนทวีป 
 ค. เขตท่ีราบระหว่างภูเขาทางตะวันตก 
 ง. เขตท่ีราบบริเวณชายฝั่งทะเล 
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จากภาพใช้ตอบคำถามข้อ 5 – 6 
 

 
 
5. ข้อใดคือหมายเลขท่ีแสดงถึงบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด  
 ก. หมายเลข 1     ข. หมายเลข 2   
 ค. หมายเลข 3     ง. หมายเลข 4 
6. บริเวณในหมายเลข 2 มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในข้อใดมากที่สุด 
 ก. แผ่นดินไหว         ข. โคลนถล่ม   
 ค. น้ำป่าไหลหลาก    ง. พายุหมุนเขตร้อน 
7. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการลดระดับลงของน้ำในแม่น้ำโขง จนเข้าสู่ภาวะแห้งแล้งรุนแรง  
 ก. การเกิดวิกฤตมรสุม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 ข. การทำการเกษตรของชุมชนตามแนวแม่น้ำ 
 ค. การทำการประมงและการขุดทรายในพ้ืนที่ 
 ง. การสร้างเขื่อน และการเปลี่ยนเส้นทางน้ำบริเวณต้นน้ำ 
8. ข้อใดเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ก. อุณหภูมิลดต่ำลง และเกิดอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
 ข. ปริมาณน้ำฝนและความชื้นสูงจากฝนตกชุก 
 ค. อุณหภูมิสูงตลอดปีและมีแสงแดดจัด 
 ง. ความกดอากาศสูงและความแห้งแล้ง 
9. ข้อใดเป็นปัจจัยบ่งชี้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน  
 ก. การวางตัวของเทือกเขา    
 ข. ระยะใกล้หรือไกลจากทะเล 
 ค. ลมประจำที่พัดผ่าน     
 ง. ที่ตั้งหรือละติจูด 
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10. การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำตามแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของประเทศลาวจะเป็นผลดีหรือผลเสีย
ต่อประเทศในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง  
 ก. เป็นผลดี เพราะ ช่วยส่งเสริมศักยภาพทางด้านการค้าให้ภูมิภาค 
 ข. เป็นผลดี เพราะ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้มาสู่พ้ืนที่ 
 ค. เป็นผลเสีย เพราะ ทำให้การคมนาคมบริเวณลุ่มน้ำไม่สามารถทำได้ 
 ง. เป็นผลเสีย เพราะ ส่งผลต่อทิศทางการไหลของน้ำ และระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง 
11. ข้อใดเป็นผลกระทบที่สำคัญที่สุดต่อภาคการเกษตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หาก
เผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) รุนแรงขึ้น  
 ก. การทำการเกษตรลดลง จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น 
 ข. พ้ืนที่ในการทำการเกษตรลดลง จากความถ่ีและความรุนแรงจากพายุที่มีมากข้ึน 
 ค. ผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ และประสบสภาวะความแห้งแล้ง 
 ง. ระยะเวลาทำการเกษตรลดลงจากระดับน้ำทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอุทกภัยยาวนานขึ้น 
12. ข้อใดคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ 
      เหตุใด  
 ก. บริเวณเกาะสุมาตราและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ เพราะตั้งอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ของแผ่น 
              เปลือกโลก 
 ข. บริเวณแนวเทือกเขาพรมแดน ไทย – เมียนมา เพราะตั้งอยู่ในเขตรอยเลื่อนที่มีพลัง 
 ค. บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเวียดนาม เพราะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 
 ง. บริเวณตอนกลางของภูมิภาค เพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 
13. ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มในการเกิดดินโคลนถล่มน้อยที่สุด  
 ก. หมู่บ้าน A ขาดแคลนน้ำประปา จึงต้องสูบน้ำบาดาลมาใช้ 
 ข. หมู่บ้าน B เกิดพายุฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง 
 ค. หมู่บ้าน C ระดับน้ำทะเลหนุนสูงอย่างรวดเร็ว 
 ง. หมู่บ้าน D มีการดูดทรายจากแม่น้ำ 
14. คำกล่าวที่ว่า “การปะทุของภูเขาไฟมีประโยชน์ในระยะยาว” เป็นความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ไม่เป็นความจริง เพราะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข. ไม่เป็นความจริง เพราะทำให้เกิดมลพิษและหมอกควันในอากาศ 
 ค. เป็นความจริง เพราะทำให้เกิดการปรับตัวของแผ่นเปลือกโลก 
 ง. เป็นความจริง เพราะดินภูเขาไฟมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
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15. ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหากเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่นักเรียนอยู่บนอาคารสูง  
 ก. ส่งสัญญาณท่ีบริเวณหน้าต่าง เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
 ข. วิ่งลงบันไดมายังชั้นล่างของอาคารให้เร็วที่สุด 
 ค. หลบบริเวณใต้โต๊ะภายในอาคาร 
 ง. รีบลงชั้นล่างโดยใช้ลิฟต์ 
16. หากนักเรียนสังเกตว่าระดับน้ำในมหาสมุทรลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติ เป็นสัญญาณการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติใด และควรปฏิบัติตนตามข้อใด  
 ก. พายุไซโคลน - ติดตามสถานการณ์จากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิด 
 ข. พายุไซโคลน - ปิดประตู หน้าต่าง และหลบภายในอาคาร 
 ค. คลื่นสึนามิ - เตือนบุคคลใกล้เคียงและอพยพข้ึนที่สูง 
 ง. คลื่นสึนามิ - นำเรือออกให้ไกลจากฝั่งมากที่สุด 
17. หากพิจารณาจากบริเวณของ แพขยะใหญ่แปซิฟิก (The Great Pacific Garbage Patch) 
ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 ก. สิงคโปร์ เพราะ เป็นประเทศขนาดเล็กและมีพ้ืนที่จำกัด 
 ข. ฟิลิปปินส์ เพราะ อิทธิพลของกระแสน้ำในมหาสมุทร 
 ค. มาเลเซีย เพราะ มีที่ตั้งใกล้กับบริเวณแพขยะมากที่สุด 
 ง. อินโดนีเซีย เพราะ มีลมประจำพัดพาขยะมาบริเวณชายฝั่ง 
18. ข้อใดเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ก. ความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 ข. การเพ่ิมข้ึนของขยะปนเปื้อนเชื้อโรคและพลาสติก 
 ค. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากรภายในประเทศ 
 ง. ความต้องการในการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ลดลง 
19. การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือไม่  
 ก. มีความสำคัญ เพราะ เป็นการแสวงหาแนวทางที่เห็นร่วมกันบนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อม  
              สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย 
 ข. ไม่มีความสำคัญ เพราะ ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา ต้องเร่ง  
              พัฒนาทางเศรษฐกิจ และใช้ทรัพยากรให้มากข้ึน 
 ค. มีความสำคัญ เพราะ การขยายตัวของความเป็นเมืองและจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  
              ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 
 ง. ไม่มีความสำคัญ เพราะ ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังต้องพ่ึงพาประเทศมหาอำนาจ  
จึงไม่สามารถดำเนินนโยบายได้อย่างอิสระ 
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20. ข้อใดเป็นผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ก. เพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า 
 ข. เพ่ือร่วมมือกันกีดกันทางการค้ากับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก 
 ค. เพ่ือส่งเสริมการนำเข้าและการส่งออกระหว่างภูมิภาค 
 ง. เพ่ืออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างภูมิภาค 
พิจารณาพีระมิดประชากร (Population Pyramid) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อไปนี้ ในปี 2030 แล้วตอบคำถามข้อ 21 - 23 

 
 
21. ข้อใดเป็นประเทศท่ีควรเลือกลงทุนหากนักเรียนเป็นนักลงทุนที่ต้องการสร้างฐานการผลิตสินค้าใน
ประเทศ  
 ก. สิงคโปร์     ข. ไทย    
 ค. ลาว          ง. เวียดนาม   
22. จากพีระมิดประชากร (Population Pyramid) ข้อใดคือสถานการณ์ทางประชากรที่สิงคโปร์ และ
ไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญในอนาคต 
 ก. แรงงานล้นตลาด    ข. การอพยพย้ายถิ่นฐาน 
 ค. สังคมผู้สูงอายุ      ง. การขยายตัวของเมือง 
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23. จากคำตอบในข้อที่ 22 นโยบายใดไม่สอดคล้องกับการรับมือกับสถานการณ์ทางประชากร
ดังกล่าว  
 ก. การพัฒนาสวัสดิการ และการเข้าถึงระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
 ข. การอุดหนุนเงินลงทุนในการวิจัยนวัตกรรมในการผลิตแก่ภาคเอกชน 
 ค. การให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่ขยายเวลาเกษียณงาน 
 ง. การส่งเสริมการคุมกำเนิด และจำกัดจำนวนการมีบุตร 
24. ข้อใดคือการปฏิบัติ อันดับแรกเพ่ือรับมือกับประชาคมอาเซียนและการอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลาย  
 ก. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเทศของตนและยอมรับวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน 
 ข. ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเพ่ือนบ้านให้เข้าใจ 
 ค. ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านให้แตกฉาน 
 ง. พัฒนาศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต 
25. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. มีผล เพราะ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการก่อจลาจล 
 ข. มีผล เพราะ ทำให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างกัน 
 ค. ไม่มีผล เพราะ แต่ละประเทศต่างให้ความสำคัญแค่ประเทศของตน 
 ง. ไม่มีผล เพราะ แต่ละประเทศมาร่วมมือกันอนุรักษ์วัฒนธรรม 
26. ข้อใดจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 
 ก. การสร้างความเข้าใจกันระหว่างประชาชนชาวอาเซียน 
 ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ภาษาราชการภาษาเดียวกัน 
 ค. ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ง. ทุกประเทศจะต้องปรับระบบสังคมและวัฒนธรรมในแนวเดียวกัน 
27. ข้อใดไม่ใชป่ัจจัยที่ทำให้ประชากรในเขตเมืองมีความหนาแน่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอ่ืน 
 ก. ค่าครองชีพในเขตเมืองอยู่ในอัตราสูง  ข. ความหลากหลายของงานมีมากกว่า 
 ค. ความสะดวกสบายในการเดินทาง  ง. เป็นที่ตั้งศูนย์รวมของการปกครอง 
28. ข้อใดไม่ได้ เกิดมาจากสถานการณ์การขยายตัวของเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ก. วิกฤตฝุ่น PM 2.5     ข. การเพ่ิมข้ึนของขยะพลาสติก 
 ค. ปัญหาการจราจรและชุมชนแออัด  ง. การกระจายรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
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29. การขยายตัวของเมือง แบบเมืองโตเดี่ยว (Primate City) จะส่งผลกระทบต่อเรื่องใดมากที่สุด 
 ก. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะ 
 ข. การใช้ทรัพยากรและความขาดแคลน 
 ค. ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบท  
 ง. ความหนาแน่นของประชากรในระดับสูง 
30. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  คือ การทำให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” จากข้อความ ข้อใดคือความสัมพันธ์ของเป้าหมายที่ 11 กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้าน
คุณภาพชีวิต  
 ก. การพัฒนาเมืองเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชากรมีรายได้  
                   มากขึ้น 

 ข. การพัฒนาเมืองเป็นการส่งเสริมการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพ 

 ค. การพัฒนาเมืองเป็นการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

 ง. การพัฒนาเมืองเป็นการส่งเสริมการกระจายตัวของประชากร และการเข้าถึงระบบ  

                   สาธารณูปโภคได้ทั่วถึงมากขึ้น 
 
 
 
 



  216 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 
รายวิชาโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล                                                       ปีการศึกษา 2564 
 
คำชี้แจง ข้อสอบมีจำนวน 5 ข้อ ให้นักเรียนศึกษาบทความ เรื่อง  “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค” แล้วตอบคำถาม 

 
 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค 
 
 

ที่มา: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
 

ทำไมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นเรื่องสำคัญ 
  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นประเด็นด้านการพัฒนาที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเผชิญในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change 2007 : 
IPCC 2007) ภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพอากาศผันผวนอย่างรุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการเกิดฝน ความถ่ี และความรุนแรงของการเกิดสภาวะอากาศร้ายแรง ส่งผลให้ระดับน้ำทะเล
เฉลี่ยโลกพุ่งสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ หากว่ามนุษย์เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ มีความเป็นไป
ได้ว่าสภาพดังกล่าวจะร้ายแรงยิ่งขึ้นในอนาคต  
 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคแล้ว 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นภูมิภาคท่ีเปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งในโลกต่อผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิภาคนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากร 563 ล้านคนโดยมีอัตรา
เติบโตของประชากรเกือบร้อยละ 2 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 1.4 
ภูมิภาคนี้มีพ้ืนที่ชายฝั่งที่ยาว มีการกระจุกตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายฝั่ ง ประชากรพ่ึงพาการเลี้ ยงชีพโดยเกษตรกรรมเป็นหลัก และหลายประเทศก็ พ่ึ งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและภาคป่าไม้เป็นหลัก ในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ถ้าไม่มีการจัดการปัญหาการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะกลายเป็นอุปสรรค
ยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนของภูมิภาค 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ปรากฏให้ เห็น เป็นที่ เด่นชัดแล้วในภูมิภาคนี้  
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC, 2007) รายงานถึง
แนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการ
บันทึกไว้ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ยทศวรรษละ 0.1–0.3 องศาเซลเซียส ในช่วงปีค.ศ.1951 ถึง 2000 
นอกจากนี้  ภูมิภาคนี้ยังคงประสบกับภาวะฝนตกน้อยลงและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น (ปีละ 1-3 
มิลลิเมตร) ความถ่ีและความเข้มข้นของสภาพอากาศรุนแรงก็ทวีขึ้นเช่นกันในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่าน
มานี้ รวมถึงการเกิดคลื่นความร้อนถี่ขึ้น (เช่น จำนวนวันที่ร้อนและกลางคืนที่อบอ้าวมากขึ้น และ
จำนวนวันคืนที่อากาศเย็นลดลง) การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของภาวะฝนตกหนักกับการเพ่ิมขึ้นของ
จำนวนพายุไซโคลนโซนร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมหนัก ดิน
ถล่ม และภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ของภูมิภาค สร้างความเสียหายแก่อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินและชีวิต
มนุษย์  
 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรงมากขึ้น
ในหลายพื้นที่ของภูมิภาค สร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ด้านอาหาร ทำให้เกิดไฟป่าและสร้างความเสื่อมโทรมให้กับพ้ืนที่ป่า สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และเพ่ิมความเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ของโรคติดต่อ ยิ่งไปกว่านี้ภัยแล้งยังส่งผลให้
กระแสน้ำตามแม่น้ำสายหลักๆ ลดลง และทำให้น้ำเป็นสิ่งที่หายากขึ้นในหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
 
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ขั้นเลวร้ายท่ีสุดยังมาไม่ถึง 
 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ สำหรับงานศึกษาชิ้นนี้ โดยใช้แบบจำลองการประเมิน
โลกเชิงบูรณาการ (Global Integrated Assessment Model : IAM) และมุ่งเน้นไปที่สี่ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ยืนยันผลการศึกษาหลายประเด็นดังกล่าวข้างต้นที่สำคัญก็
คือ ผลจำลองสถานการณ์ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงชี้ให้เห็นว่า 
  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีของสี่ประเทศนี้จะเพ่ิมขึ้น 4.8 องศาเซลเซียส ภายในปีค.ศ. 2100 จาก
ระดับของปีค.ศ.1990 
  อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามอาจประสบภาวะอากาศแล้งยิ่งขึ้นในช่วง 20-30 ปีข้างหน้า
แม้ว่าแนวโน้มนี้อาจจะพลิกกลับในช่วงกลางศตวรรษโดยมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณฝนในปีค.ศ. 
2100 จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อปีค.ศ. 1990 อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์อาจประสบภาวะปริมาณฝน
เพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของศตวรรษนี้ 
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  ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมข้ึน 70 เซนติเมตร ภายในสิ้นศตวรรษนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับน้ำทะเลของเมื่อปีค.ศ.1990 
 นอกจากนี้ ผลจากการสร้างแบบจำลองแสดงให้เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังที่ทำนายไว้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ในสี่
ประเทศดังกล่าวในอีกหลายสิบปีข้างหน้า กล่าวคือ 
  ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อนจะทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในหลาย
พ้ืนที่ของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยและเวียดนามในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า 
  เกษตรกรรม ทั้งสี่ประเทศจะประสบปัญหาศักยภาพการผลิตข้าวตกต่ำไปประมาณร้อยละ 
50 ภายในปีค.ศ. 2100 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับอัตราเฉลี่ยของปีค.ศ.1990 ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มี
การปรับตัวและไม่มีการปรับปรุงทางวิชาการและเทคโนโลยี 
  ภาคป่าไม้ ความเปลี่ยนแปลงในการกระจายทางชีวภาพ (biome distribution) ในแง่การ
สูญเสียป่าชั้นสูงจะนำไปสู่การสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยประเมิน
ว่าพ้ืนที่ผืนป่าคุณภาพสูงที่เป็นป่าร้อนชุ่มชื้น ป่ากึ่งผลัดใบ และป่าไม้ผลัดใบ ซึ่งมีศักยภาพในการกัก
เก็บคาร์บอนสูง จะถูกทดแทนด้วยป่าหญ้าเขตร้อนและป่าไม้พุ่มทนแล้ง ซึ่งเก็บคาร์บอนได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย 
  สุขภาพมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำมาซึ่งความตายด้วยโรคที่เกี่ยวกับ
หัวใจและระบบทางเดินหายใจในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากความร้อนและโรคที่มี แมลงเป็นพาหะ 
(มาลาเรียและโรคไข้เลือดออก) ในสี่ประเทศในช่วงไม่ก่ีสิบปีข้างหน้า 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มว่าจะต้องทนทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกในกรณีที่โลกยังคงดำเนินไปอย่างในปัจจุบัน และหากนำผลกระทบทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกลไกตลาด รวมถึงความเสี่ยงต่อมหันตภัยมาพิจารณา จะพบว่า
ต้นทุนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทั้งสี่ประเทศอาจสูงถึงขนาดสูญเสียผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GDP) รวมกันร้อยละ 6.7 ในแต่ละปีภายในปีค.ศ. 2100 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า
อัตราเฉลี่ยของโลกมากกว่าสองเท่า 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ความพยายามลดระดับความยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต้องอาศัยปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งในด้านการปรับตัวและการชะลอผลกระทบจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
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การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน 
 
  การปรับตัวเป็นหัวใจสำคัญในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดข้ึนแล้วทุกวันนี้ ปฏิบัติการด้านนี้จำเป็นต้องมีการสร้างศักยภาพในการปรับตัวพร้อมกับปฏิบัติการ
ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติในภาคท่ีอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ 
 

 
  แม้ว่าขีดความสามารถในการปรับตัวของประเทศขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนา แต่การ
เพ่ิมความพยายามเผยแพร่ความตระหนักรู้แก่ประชาขน การวิจัยเพ่ือเติมเต็มช่องว่างด้านองค์ความรู้ 
และการร่วมมือประสานงานกันที่ดีขึ้นในทุกภาคส่วน และทุกระดับของกลไกรัฐบาล ก็สามารถเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ปฏิบัติการปรับตัวหลายอย่างแล้วในภาคที่อ่อนไหวต่อสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ทรัพยากรน้ำ เกษตรกรรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภาคป่าไม้และสาธารณสุข 
เรื่องสำคัญตอนนี้คือการเพ่ิมความเข้มข้นของปฏิบัติการต่างๆ เหล่านี้ด้วยวิธีตอบสนองเชิงรุกมากขึ้น 
และการ  บูรณาการการปรับตัวเข้าไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา และลดระดับความยากจน 
 

 
 
 

การชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาระดับโลก 
 
  ร้อยละ 12 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในปีค.ศ. 2000 มีต้นตอมาจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และจากการที่ภูมิภาคนี้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรสูง 
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเพ่ิมขึ้นอีก ดังนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญใน
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในอนาคต 
  ในฐานะที่เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากที่สุดในภูมิภาค (ร้อยละ 75 ในปี
ค.ศ. 2000) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน และภาคป่าไม้เป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของความพยายาม



  220 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายนี้จะบรรลุได้โดยการลดการตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกป่าเพ่ิมข้ึน และปลูกป่าทดแทน พร้อมกับการจัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ภาคพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังคงมีโอกาสมากมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคพลังงาน จากการประเมิน 
ทางเลือกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เหล่านี้  (win-win options) มีศักยภาพที่จะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รวมจากภาคพลังงานได้ถึงร้อยละ 40 ต่อปีภายในปีค.ศ. 2020 ในสี่ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ ศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนได้เพ่ิม
มากขึ้นอีกร้อยละ 40 อาจทำได้โดยวิธีที่ต้องมีต้นทุน (positive cost options) เช่น การเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปใช้ก๊าซหรือพลังงานทดแทนในการผลิตพลังงาน ด้วยต้นทุนรวมที่ไม่ถึงร้อยละ 
1 ของ GDP ในปีค.ศ. 2020 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ในโลกในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร โดยการจัดการที่ดินและพ้ืนที่เกษตรที่ดีขึ้น 
 

หนทางสู่อนาคต 
 
  การลดหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นคุณูปการต่อโลก และต้องอาศัยการ
แก้ไขปัญหาในระดับโลกบน รากฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยแบ่งกันรับภาระ ในฐานะที่เป็น
ภูมิภาคหนึ่งที่เปราะบางที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีความจำเป็นสูงสุดในการ
ปรับตัวต่อผลกระทบ พร้อมทั้งมีศักยภาพสูงในด้านการลดหรือชะลอผล กระทบ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ควรแสดงบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลก 
  ขณะที่การปรับตัวรับผลกระทบเป็นวาระสำคัญของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควร
เร่งความพยายามด้านการลด หรือชะลอการปล่อยคาร์บอน เศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำนำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ร่วมมหาศาล และต้นทุนของการเพิกเฉยต่อปัญหานั้นสูงกว่าต้นทุนการลงมือปฏิบัติการ 
  การดำเนินมาตรการการปรับตัวและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยการ
พัฒนากรอบนโยบายที่ครอบคลุม แรงจูงใจให้ภาคเอกชนดำเนินการ การขจัดการบิดเบือนทางตลาด 
และทรัพยากรด้านการเงิน นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ 
  แหล่งทุนจากนานาชาติ การถ่ายทอดวิทยาการ และความร่วมมือเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ี
นำไปสู่ความสำเร็จด้านการปรับตัว และชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภูมิภาคนี้ควรเสริมสร้างขีดความสามารถของตนในการใช้ทรัพยากรด้านการเงินที่มีอยู่ และที่
อาจได้เพ่ิมในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  ความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับประเด็นข้าม
พรมแดนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกันไฟป่า 
การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการควบคุมโรคติดต่อ พร้อมกับการเรียนรู้และแบ่งปัน
องคค์วามรู้ 
  วิกฤตเศรษฐกิจเปิดโอกาสสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และเศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน 
ลดระดับความยากจน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมสำหรับภูมิภาค
ในการเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 
องค์ประกอบการวัดข้อที่ 1 ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน    
 1. จากบทความ ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุสาเหตุ หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดสถานการณ์
ดังกล่าว 
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องค์ประกอบการวัดข้อที่ 2 ความสามารถในการระบุแนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 
 2. ให้นักเรียนระบุผลกระทบและแนวโน้มของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) 
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องค์ประกอบการวัดข้อที่ 3 ความสามารถในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง 
 3. จากคำตอบในข้อที่ 2 แต่ละแนวโน้มและผลกระทบมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 
และปัจจัยใดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่โอกาสในการเกิดสถานการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



  224 

องค์ประกอบการวัดข้อที่ 4 ความสามารถในการพัฒนารูปแบบสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้และ
สถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น 
 4. จากบทความข้างต้น ให้นักเรียนสร้างแบบจำลองภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 2 แนวทาง ดังนี้ 
  4.1 ภาพจำลองภาพอนาคตที่สะท้อนความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก (ระบุความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง) 
       4.2 ภาพจำลองภาพอนาคตที่สะท้อนการไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก 
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องค์ประกอบการวัดข้อที่ 5 ความสามารถในการเลือกอนาคตที่ควรจะเป็น 
 5. จากแบบจำลองที่นักเรียนสร้างขึ้นในข้อที่ 4 รูปแบบอนาคตแบบใดที่นักเรียนต้องการให้
เกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเหตุใด อธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ และนำเสนอ
แนวทางท่ีจะนำไปสู่รูปแบบอนาคตท่ีนักเรียนเลือก 
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แบบสอบถามความคิดเหน็สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 

คำแนะนำ ในการทำแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียน 

  1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
  2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ    5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และ
ระดับน้อยที่สุด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านบรรยากาศ 
การเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จำนวน 20 ข้อ 
  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จำนวน 1 ข้อเป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
 

 
ตอนที่ 1 ให้ทำเครื่องหมาย   ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

    ระดับ  5 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก 

  ระดับ  3 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

  ระดับ  2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการคิด การตั้งคำถามและการกำหนดประเด็นใน
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

     

2. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     

3. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ฝึกการวางแผนการปฏิบัติงานและการจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

     

4. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการสรุป เรียบเรียง และเลือกแนวทางการนำเสนอ
ข้อค้นพบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิด การอภิปราย นำไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกันภายในชั้นเรียน 

     

ด้านเนื้อหา 

6. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาในรายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     

7. เนื้อหาที่ครูใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความหลากหลาย และน่าสนใจ 

     

8. สื่อประกอบการสอนตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย นำไปสู่การกำหนด
ประเด็นในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

9. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ได้ดีขึ้น 

     

10. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่มีอยู่ 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
11. ครูสร้างบรรยากาศในการเรียน และเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมศิาสตร์ 

     

12. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม และการปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ 

     

13. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่ งเสริมให้ เกิด
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนของนักเรียน 

     

14. การปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

15. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ และส่งเสริมการคิดที่
หลากหลาย 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

16. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

17. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น 

     

18. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดี
ขึ้น 

     

19. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากสถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หลากหลาย 

     

20. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถวางแผน เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่
อนาคตที่นักเรียนต้องการได้ 

     

 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 

∑𝑅 

 
 

IOC 

1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและมี
ความสัมพันธ์กัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและ
ประเมินที่ชัดเจน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
2.1 สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้มีความถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื้อหา และมีความชัดเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 .2  สาระสำคัญ ของหน่ วยการเรียนรู้ สั ม พั น ธ์กั บ
กระบวนการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และมีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.2 สาระการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.3 สาระการเรียนรู้มีเนื้อหาที่มีความชัดเจนและถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการที่ชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและ 
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่นำไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.1 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการ 
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

6.2 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงทำให้นักเรียนมี
ความรู้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชัดเจนมากข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.3 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องและ 
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.4 สื่อการเรียนรู้และเอกสารมีความน่าสนใจต่อผู้เรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์และการคิดเชิงอนาคต 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Exploration) 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 
7.2 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.3 การวัดและประเมินผลมีการกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.4 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะและ    
เจตคต ิ

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 

 
ตารางที่ 34 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
The Situation of Nature and Environment in Southeast Asia) โ ด ย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและมี
ความสัมพันธ์กัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและ
ประเมินที่ชัดเจน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 34 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
The Situation of Nature and Environment in Southeast Asia) โ ด ย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 
2. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
2.1 สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้มีความถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื้อหา และมีความชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2 .2  สาระสำคัญ ของหน่ วยการเรียนรู้ สั ม พั น ธ์กั บ
กระบวนการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และมีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.2 สาระการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.3 สาระการเรียนรู้มีเนื้อหาที่มีความชัดเจนและถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 34 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
The Situation of Nature and Environment in Southeast Asia) โ ด ย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและ 
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่นำไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.1 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการ 
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

6.2 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงทำให้นักเรียนมี
ความรู้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชัดเจนมากข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.3 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องและ 
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.4 สื่อการเรียนรู้และเอกสารมีความน่าสนใจต่อผู้เรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

 



  236 

ตารางที่ 34 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
The Situation of Nature and Environment in Southeast Asia) โ ด ย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 
7. การวัดและประเมินผล 
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์และการคิดเชิงอนาคต 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.2 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.3 การวัดและประเมินผลมีการกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.4 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะและ    
เจตคต ิ

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 35 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society 
Comprehension) โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและมี
ความสัมพันธ์กัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและ
ประเมินที่ชัดเจน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
2.1 สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้มีความถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื้อหา และมีความชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2 .2  สาระสำคัญ ของหน่ วยการเรียนรู้ สั ม พั น ธ์กั บ
กระบวนการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และมีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.2 สาระการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.3 สาระการเรียนรู้มีเนื้อหาที่มีความชัดเจนและถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 35 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society 
Comprehension) โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและ 
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ที่นำไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.1 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการ 
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

6.2 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงทำให้นักเรียนมี
ความรู้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชัดเจนมากข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.3 สื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องและ 
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.4 สื่อการเรียนรู้และเอกสารมีความน่าสนใจต่อผู้เรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์และการคิดเชิงอนาคต 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 35 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Society 
Comprehension) โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 
7.2 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.3 การวัดและประเมินผลมีการกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.4 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะและ    
เจตคต ิ

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 

 
ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
สำรวจเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   
1.จากแผนที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
ผู้เรียนสามารถระบุ
ที่ตั้งขอบเขต และ 

1. จากข้อความที่ ตั้ งของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้ 
 1. อาณาเขตทิศเหนือติดต่อ
กับประเทศจีน 

 2 . ดิ น แ ด น ท า ง ต อ น ใต้
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห มู่ เก า ะ  แ ล ะ
คาบสมุทร 

 3. ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและภูมิภาคเอเชียใต้ 
 4. อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3.00 

 
 

1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

อาณาเขตติดต่อได้
อย่างถูกต้อง 

เวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่ง
ไฟข้อใดมีข้อความที่สัมพันธ์กับที่ตั้ง
และอาณาเขตของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนตรงกับ
ข้อใด(ความรู้ความจำ) 
ก. 1 ข้อความ     ข. 2 ข้อความ  

ค. 3 ข้อความ     ง. 4 ข้อความ 

     

2 .  ข้ อ ใด คื อ อ าณ า เข ต ติ ด ต่ อ
ทางด้านตะวันตกของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ความรู้ความจำ) 
 ก. มหาสมุทรแปซิฟิก  
 ข. มหาสมุทรแอตแลนติก 

 ค. อ่าวไทย   ง. อ่าวเบงกอล 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 
1.00 

 3. ข้อใดเป็นประเทศที่ไม่ได้ มีที่ตั้ง
บริ เวณ เกาะบอร์ เนียว (ความรู้
ความจำ) 
 ก. มาเลเซีย    ข. อินโดนีเซีย 

 ค. บรูไน       ง. ฟิลิปปินส์ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 
1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

1.จากแผนที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
ผู้เรียนสามารถระบุ
ที่ตั้งขอบเขต และ
อาณาเขตติดต่อได้
อย่างถูกต้อง 

4. ข้อใดคือประเทศใดในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ที่ เป็ น
ดิ น แ ด น  Land Locked (ค ว าม รู้
ความจำ) 
       ก. เมียนมา   
       ข. ลาว  
       ค. กัมพูชา   
       ง. เวียดนาม 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

3.00 

 
 
 
 

1.00 

2. ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพที่
มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

5. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้แม่น้ำโขง
มีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ความเข้าใจ) 
 ก . เป็ น แ ห ล่ งผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า
พลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 

 ข. เป็นแหล่งเกษตรกรรมและ
การประมงน้ำจืด 

 ค. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
 ง. เป็นแหล่งศูนย์กลางทาง
การค้า 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 

1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคน

ที ่
∑𝑅 IOC 

1 2 3 
 6. ข้อใดคือบริเวณที่เป็นแหล่ง “อู่ข้าว อู่

น้ำ” ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ความเข้าใจ) 
 ก. เขตเทือกเขาบริเวณคาบสมุทร
อินโดจีน 

 ข . เขต ที่ ร าบ ลุ่ ม แม่ น้ ำบ ริ เวณ
ภาคพ้ืนทวีป 

 ค. เขตที่ ราบระหว่างภู เขาทาง
ตะวันตก 

 ง. เขตท่ีราบบริเวณชายฝั่งทะเล 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 

1.00 

2. ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพที่
มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

7. ข้อใด ไม่สัม พันธ์  กับลักษณะภูมิ
ประเทศทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ความเข้าใจ) 
 ก. เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำสายยาวและ
แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภูมิภาค 

 ข. เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดินจากลาวาภูเขาไฟ 

 ค. เป็นบริเวณที่เหมาะแก่การปลูก
ยาสูบ กาแฟ และยางพารา 

 ง. เป็นบริเวณที่เกิดจากการโกร่งตัว
ของเปลือกโลก 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 

1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 

IO
C 

1 2 3 
 จากภาพใช้ตอบคำถามข้อ 8 – 10 

 
 
8. ข้อใดคือหมายเลขที่แสดงถึงบริเวณที่มี
ความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด 
(ความเข้าใจ) 
      ก. หมายเลข 1   
      ข. หมายเลข 2 
      ค. หมายเลข 3   
      ง. หมายเลข 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 

2. ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศและ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชา
ติของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

9. จากคำตอบในข้อที่ 8 ข้อใดเป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่น
ของประชากรน้อยท่ีสุด (วิเคราะห์) 
 ก. เป็นบริเวณที่ได้รับปริมาณฝนเฉลี่ย
ต่อปีในระดับสูง เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

 ข. เป็นบริเวณที่เกิดการกัดเซาะและ
การทรุดตัวของแนวชายฝั่ง 

 ค. เป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟที่
มีพลัง 
 ง. เป็นบริเวณภูมิประเทศเขตเทือกเขา
สูง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 
1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 10. บริเวณในหมายเลข 2 มีแนวโน้ม
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในข้อใดมากที่สุด (วิเคราะห์) 
 ก. แผ่นดินไหว   
          ข. โคลนถล่ม   
          ค. น้ำป่าไหลหลาก  
          ง. พายุหมุนเขตร้อน 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

3.00 

 

 

 

1.00 

11. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการทำ
การเกษตรบริเวณหมู่เกาะ และคาบสมุทร
ทางตอนใต้ (วิเคราะห์) 
 ก. มีดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ 
 ข. มี ป ริม าณ น้ ำฝนสู งจากพายุ
ดีเปรสชัน 

 ค . มี ระบบการชลประทานที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 ง. มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

3.00 

 

 

 

1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

2. ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพที่
มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

12. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ลดระดับลงของน้ำในแม่น้ำโขง จน
เข้ า สู่ ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง รุ น แ ร ง 

(วิเคราะห์) 
 ก. การเกิดวิกฤตมรสุม ฝนไม่
ตกตามฤดูกาล 

 ข. การทำการเกษตรของชุมชน
ตามแนวแม่น้ำ 

 ค. การทำการประมงและการ
ขุดทรายในพื้นที ่
 ง. การสร้างเขื่อน  และการ
เปลี่ยนเส้นทางน้ำบริเวณต้นน้ำ 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

1.00 

3. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะภูมิอากาศ 
และความสัมพันธ์ของ
ภูมิอากาศท่ีมีต่อพืช
พรรณธรรมชาติของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

13. ข้อใดเป็นอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้  ที่ มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วิเคราะห์) 
 ก. อุณหภูมิลดต่ำลง และเกิด
อากาศหนาวเย็นตลอดปี 
 ข. ปริมาณน้ำฝนและความชื้น
สูงจากฝนตกชุก 

 ค. อุณหภูมิสูงตลอดปีและมี
แสงแดดจัด 

 ง. ความกดอากาศสูงและความ
แห้งแล้ง 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

3.00 

 

 

 

1.00 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 14. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
เกิดฝนตกในช่วงฤดูหนาวบริเวณ
คาบสมุทรและหมู่เกาะทางตอน
ใต้ของภูมิภาค (วิเคราะห์) 
 ก . ล ม ม ร สุ ม ต ะ วั น อ อ ก 

เฉียงเหนือ 

 ข. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ค. การวางตัวของเทือกเขา  
 ง. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

1.00 

3. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะภูมิอากาศ 
และความสัมพันธ์ของ
ภูมิอากาศท่ีมีต่อพืช
พรรณธรรมชาติของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

15 . ข้ อ ใด เป็ น ปั จ จั ย บ่ งชี้ ว่ า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้ งอ ยู่ ใน ภู มิ อ าก าศ เขต ร้ อ น 
(วิเคราะห์) 
 ก. การวางตัวของเทือกเขา  
 ข. ระยะใกล้หรือ ไกลจาก
ทะเล 

 ค. ลมประจำที่พัดผ่าน ง . 
ที่ตั้งหรือละติจูด 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

1.00 

16. ข้อใดเป็นประเภทป่าไม้ที่พบ
ใน พ้ืนที่ บ ริ เวณ ศูนย์ สู ต รของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(วิเคราะห์) 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

2.00 

 
 

0.66 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

      ก. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ประเภท
ป่าดิบชื้น 

     ข. ป่าไม้ผลัดใบ ประเภทป่า
เบญจพรรณ 
     ค. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ประเภท
ป่าชายเลน 

     ง. ป่าไม้ผลัดใบ ประเภทป่า
แดง 

     

4. ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายความสำคัญ
ของลักษณะทาง
กายภาพท่ีส่งผลต่อวิถี
ชีวิตและเสนอแนวทาง
ในการจัดการพ้ืนที่และ
ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค ์

17. การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ
ตามแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของ
ประเทศลาวจะเป็ นผลดีหรือ
ผลเสียต่อประเทศในบริเวณลุ่ม
แม่น้ำโขง (ประเมินคา่) 
 ก. เป็นผลดี  เพราะ ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการค้า
ให้ภูมิภาค 
 ข. เป็นผลดี  เพราะ ช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวและนำ
รายได้มาสู่พื้นที ่
 ค. เป็นผลเสีย เพราะ ทำให้
การคมนาคมบริ เวณลุ่มน้ ำไม่
สามารถทำได ้

 ง. เป็นผลเสีย เพราะ ส่งผล
ต่อทิศทางการไหลของน้ำ และ
ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเด็นการประเมิน 
ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

4. ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายความสำคัญ
ของลักษณะทาง
กายภาพท่ีส่งผลต่อวิถี
ชีวิตและเสนอแนวทาง
ในการจัดการพ้ืนที่และ
ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค ์

18. ข้อใดเป็นผลกระทบที่สำคัญ
ที่ สุ ด ต่ อภ าคการ เกษ ตรขอ ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ห าก เผ ชิ ญ ส ถ าน ก ารณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) รุ น แ ร ง ขึ้ น 
(ประเมินค่า) 
 ก. การทำการเกษตรลดลง 
จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น 
 ข. พ้ืนที่ในการทำการเกษตร
ลดลง จากความถี่ และความ
รุนแรงจากพายุที่มีมากข้ึน 
 ค. ผลผลิตทางการเกษตร
ล ด ล ง  จ าก ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง
อุณหภูมิ  และประสบสภาวะ
ความแห้งแล้ง 
 ง. ระยะเวลาทำการเกษตร
ลดลงจากระดับน้ำทะเลที่ เพ่ิม
สู งขึ้ น  ส่ งผ ล ให้ เกิ ด อุ ท ก ภั ย
ยาวนานขึ้น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
สถานการณ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
1. ผู้เรียนสามารถระบุ
สาเหตุของการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

19. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของ
การเกิดภัยพิบัติสึนามิ (Tsunami) 
(ความเข้าใจ) 
 ก. แผ่นดินไหวพร้อมกับภูเขา
ไฟประทุ ข. พายุหมุนบริเวณกลาง
มหาสมุทร 
 ค. การปะทุของหินหนืดและ
แก๊สใต้ดิน  
    ง . แ ผ่ น ดิ น ไห วรุ น แ รงใต้
มหาสมุทร 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

1. ผู้ เรียนสามารถระบุ
สาเหตุของการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

20. ข้อใดคือบริเวณที่มีโอกาสเกิด
แผ่นดินไหวมากที่สุดของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ
เหตุใด (ความเข้าใจ) 
 ก. บริเวณเกาะสุมาตราและ
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เพราะตั้งอยู่ใน
แนวการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือก
โลก 
 ข . บ ริ เวณ แน ว เทื อ ก เข า
พรมแดน ไทย – เมียนมา เพราะ
ตั้งอยู่ในเขตรอยเลื่อนที่มีพลัง 
 ค. บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้
ของเวียดนาม เพราะอยู่ต่ำกว่า
ระดับน้ำทะเล 
 ง. บ ริ เวณ ตอนกลางของ
ภู มิ ภ าค เพราะเป็ นที่ ราบลุ่ ม
แม่น้ำ 
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21. ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มในการ
เกิ ด ดิ น โค ล น ถ ล่ ม น้ อ ย ที่ สุ ด 
(วิเคราะห์) 
 ก . ห มู่ บ้ าน  A ขาดแคลน
น้ำประปา จึงต้องสูบน้ำบาดาล
มาใช้ 
 ข. หมู่บ้าน B เกิดพายุฝนตก
หนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง 
 ค. หมู่บ้าน C ระดับน้ำทะเล
หนุนสูงอย่างรวดเร็ว 
 ง. หมู่บ้าน D มีการดูดทราย
จากแม่น้ำ 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 22. ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศ 
ที่ เสี่ ย ง ต่ อ ก า ร เกิ ด อุ ท ก ภั ย 
(วิเคราะห์) 
 ก. เทือกเขาสูง   
     ข. ที่ราบสูง   
     ค. แนวภูเขาไฟ  
 ง. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ 
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2. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
มีต่อลักษณะทาง
กายภาพและลักษณะ
ทางสังคมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

23. คำกล่าวที่ว่า “การปะทุของ
ภูเขาไฟมีประโยชน์ในระยะยาว” 

เป็นความจริงหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด (วิเคราะห์) 
 ก. ไม่ เป็นความจริง เพราะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

 ข. ไม่เป็นความจริง เพราะทำ
ให้เกิดมลพิษและหมอกควันใน
อากาศ 

 ค. เป็นความจริง เพราะทำให้
เกิดการปรับตัวของแผ่นเปลือก
โลก 

 ง. เป็นความจริง เพราะดิน
ภู เขาไฟมีความอุดมสมบู รณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 24. ข้อใดเป็นผลกระทบของการ
ประทุของภูเขาไฟต่อระบบนิเวศ
ของอุทกภาค (วิเคราะห์) 
 ก. เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้า
ทำให้แสงแดดและความร้อนไม่
สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได ้

 ข. หินหนืดที่ ไหลลงสู่ทะเล
ส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 ค. แก๊สและควันที่พวยพุ่งจาก
การปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญ
พันธุ์ 
 ง. แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิด
คลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง 
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0.66 

2. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบ
ของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีต่อ
ลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะทางสังคม
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

25. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของสึนามิ
ที่ มีต่อประเทศตามแนวชายฝั่ ง 
(วิเคราะห์) 
      ก. การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพ 

      ข. เครื่องมือและพ้ืนที่ทำการ
ประมงเสียหาย 

      ค. การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวต้อง
ใช้ระยะเวลานาน 

      ง. เกิดการปรับสมดุลของระบบ
นิเวศ 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 26. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ประเทศเมียนมาได้รับผลกระทบที่
รุนแรงจากพายุ ไซโคลนนาร์กีส  
(วิเคราะห์) 
 ก. ความล้มเหลวในการแจ้ง
เตื อ น  แ ล ะ ก า ร ไม่ รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลือของรัฐบาล 
 ข. เมียนมาไม่เคยประสบภัย
พิบั ติ รูปแบบนี้ ม าก่อน  จึ งไม่มี
มาตรการรับมือ 
 ค. ระบบการสื่อสารถูกตัดขาด 
ไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ได ้
 ง. ลักษณะพ้ืนที่ของเมียนมา
เป็นแนวเทือกเขาสูงเข้าถึงได้ยาก 
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3 . ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการรับมือ
หรือปฏิบัติตนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม 

27. ข้อใดคือสาเหตุเมื่อพายุสงบ
แล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 
ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากพายุ (นำไปใช้) 
 ก. มักมีลมแรงและฝนตกหนัก
อีกเม่ือศูนย์กลางพายุพัดผ่าน 
 ข. วางแผนการเดินทางเพ่ือ
ความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง 
 ค. ความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ประสบภัย 
 ง. ระดับน้ำลดลงและความเร็ว
ลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

3. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการรับมือ
หรือปฏิบัติตนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม 

28. ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
หากเกิดแผ่นดิน ไหวในขณ ะที่
นักเรียนอยู่บนอาคารสูง (นำไปใช้) 
     ก . ส่ ง สั ญ ญ า ณ ที่ บ ริ เ ว ณ
หน้าต่าง เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

     ข. วิ่งลงบันไดมายังชั้นล่างของ
อาคารให้เร็วที่สุด 

     ค. หลบบริเวณใต้โต๊ะภายใน
อาคาร 

     ง. รีบลงชั้นล่างโดยใช้ลิฟต์ 
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4. ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญของ
กระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ในการนำ
ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
รับมือและปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม 

29. หากนักเรียนสังเกตว่าระดับน้ำ
ในมหาสมุทรลดลงอย่างรวดเร็ว
ผิดปกติ เป็นสัญญาณการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ใด และควร
ปฏิบัติตนตามข้อใด (นำไปใช้) 
 ก. พายุไซโคลน - ติ ด ต า ม
สถานการณ์ จากหน่วยราชการ
อย่างใกล้ชิด 

 ข. พายุไซโคลน - ปิ ด ป ร ะ ตู  
หน้าต่าง และหลบภายในอาคาร 

 ค. คลื่นสึนาม ิ- เตื อ น บุ ค ค ล
ใกล้เคียงและอพยพข้ึนที่สูง 

 ง. คลื่นสึนามิ - นำเรือออกให้
ไกลจากฝั่งมากที่สุด 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 30. ข้อใดคือวิธีการที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการป้องกันและแก้ไขพ้ืนที่จาก
อุทกภัย (นำไปใช้) 
     ก. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่ ง
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ำ 
     ข. การกำหนดพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ 

     ค. การขุดลอกคูคลองทุกสาย 
เพ่ื อ ให้ ร ะบ ายน้ ำ ได้ อ ย่ า ง เต็ ม
ประสิทธิภาพ 

     ง. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำ
และติดตั้ งเครื่องสูบน้ำออกจาก
พ้ืนที่ของตน 
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5. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อพ้ืนที่
และสังคมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

31. หากพิจารณาจากบริเวณของ 
แพขยะใหญ่แปซิฟิก (The Great 
Pacific Garbage Patch) ประเทศใด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากที่สุด 
เพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 
 ก. สิงคโปร์ เพราะ เป็นประเทศ
ขนาดเล็กและมีพ้ืนที่จำกัด 

 ข. ฟิลิปปินส์ เพราะ อิทธิพล
ของกระแสน้ำในมหาสมุทร 
 ค. มาเลเซีย เพราะ มีที่ตั้งใกล้
กับบริเวณแพขยะมากที่สุด 

 ง. อิน โดนี เซี ย  เพ ราะ มี ลม
ประจำพัดพาขยะมาบริเวณชายฝั่ง 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

32 . “เมื่ อ ปี ที่ ผ่ าน ม า  (2 562 ) 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลาย
ป ระ เท ศ ถู ก จั ด อั น ดั บ ให้ เป็ น
ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล
มากที่สุดในโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย 
(อันดับ 2) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 3) 
และ เวียดนาม (อันดับ 4) ส่วน 
ไทย (อันดับ  6) และ มาเลเซี ย 
(อันดับ 8)” ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำ
ให้ เกิดปัญหาตามข้อมูลข้างต้น 
(วิเคราะห์) 
 ก. การเพ่ิมขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของเมือง 

 ข. การจัดการขยะและระบบ
กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ 
 ค. การเพ่ิมกำลังการผลิต และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 ง. การขาดความเข้าใจและ
จิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

5. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อพ้ืนที่
และสังคมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

33. ข้อใดเป็นผลกระทบที่ร้ายแรง
ที่ สุ ดจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มีต่อ
สิ่ งแ วด ล้ อ ม ใน ภู มิ ภ าค เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (วิเคราะห์) 
 ก. ความเสื่อมโทรมของสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 ข . ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง ข ย ะ
ปนเปื้อนเชื้อโรคและพลาสติก 

 ค. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ประชากรภายในประเทศ 

 ง. ความต้ องการในการใช้
พลังงานในรูปแบบต่างๆ ลดลง 
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34. ข้อใดคื อสาเหตุที่ ท ำให้ เกิ ด
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วิเคราะห์) 
 ก .  ค วั น ท่ อ ไ อ เ สี ย จ า ก
ยานพาหนะ 

 ข .  ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
อุตสาหกรรม 

 ค. การปะทุของภูเขาไฟ  

 ง. การเผาไม้ทำลายป่าและ
พ้ืนที่การเกษตร 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

6. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

35. ข้อ ใดคือการแก้ปัญหาขยะ
พลาสติกที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติ (สร้างสรรค์) 
 ก . รณ ร งค์ ให้ ใช้ ถุ งผ้ า แ ท น
ถุงพลาสติก ข. จัดระบบการคัดแยก
ขยะ และการรีไซเคิล 

 ค. สร้างโรงงานกำจัดขยะบริเวณ
ชุมชนเมือง   

    ง. จัด โครงการปลูกจิตสำนึ ก
เยาวชน 
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6. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

36. ข้อใดเป็นแนวทางในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน 
(สร้างสรรค์) 
 ก. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
กับองค์กรที่ปล่อยมลพิษในอัตราสูง 

 ข .  ส นั บ ส นุ น เ งิ น ทุ น แ ก่
ภาคเอกชนเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ค. ส่งเสริมการจัดการที่ดิน พื้นที่
ป่าไม้ และการวางผังเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ง. จัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กร
เพ่ือประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

7. ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายความสำคัญ
ของการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

37. ก า ร ด ำ เ นิ น น โ ย บ า ย ใ ห้
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 
งดแจกถุงพลาสติก ให้กับประชาชน
เพี ย งพ อต่ อการแก้ ปั ญ ห าขยะ
พลาสติกหรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. เพียงพอ เพราะ เป็นการ
ส่ ง เสริม ให้ ป ระชาชน เกิ ดความ
ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

 ข . เ พี ย ง พ อ  เพ ร า ะ  ข ย ะ
พลาสติ กส่ วน ให ญ่ ล้ วน มาจาก
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 

 ค. ไม่เพียงพอ เพราะ ต้องทำ
ควบคู่ไปกับการคัดแยก และกำจัด
ขยะให้มีประสิทธิภาพ 

 ง . ไม่ เพี ย งพ อ  เพ ร าะ  ก า ร
ขยายตัวของชุมชนเมืองยังคงเพ่ิม
สูงขึ้น 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

7. ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายความสำคัญ
ของการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

38. การปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืนมีความสำคัญต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. มีความสำคัญ เพราะ เป็น
การแสวงหาแนวทางที่เห็นร่วมกัน
บนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีความ
หลากหลาย 

 ข. ไม่ มี ความสำคัญ  เพราะ 
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังเป็น
ประเทศกำลังพัฒนา ต้องเร่งพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และใช้ทรัพยากรให้
มากขึ้น 

 ค. มีความสำคัญ เพราะ การ
ขยายตัวของความเป็นเมืองและ
จำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ทำให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 

 ง. ไม่ มี ค วามสำคัญ  เพ ราะ 
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังต้อง
พ่ึงพาประเทศมหาอำนาจ จึงไม่
สามารถดำเนินนโยบายได้อย่าง
อิสระ 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เข้าใจสังคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   
1. ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากรและการเมือง
การปกครองที่ปรากฏใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

39. ข้อใดเป็นผลประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ความ
เข้าใจ) 
 ก. เพ่ือส่งเสริมการค้าเสรีและ
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า 

 ข. เพ่ือร่วมมือกันกีดกันทาง
การค้ากับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก 

 ค. เพ่ือส่งเสริมการนำเข้าและ
การส่งออกระหว่างภูมิภาค 

 ง. เพ่ืออำนวยความสะดวกทาง
การค้าระหว่างภูมิภาค 
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1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากรและ
การเมืองการปกครองที่
ปรากฏในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

40. จากภาพ ข้อใดแสดงให้เห็น
ความสำคัญของบริเวณในแผนที่ต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ความเข้าใจ) 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

      ก. เป็นพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

     ข. เป็นพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาว 

     ค. เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
     ง . เป็ น พ้ื น ที่ ส่ ง เส ริ ม ท า ง
เศรษฐกิจ 

     

พิ จ า ร ณ า พี ร ะ มิ ด ป ร ะ ช า ก ร 
(Population Pyramid) ของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่ อ ไป นี้  ในปี  2030  แล้ วตอบ
คำถามข้อ 41 - 43 

 
41. ข้อใดเป็นประเทศที่ควรเลือก
ลงทุนหากนักเรียนเป็นนักลงทุนที่
ต้องการสร้างฐานการผลิตสินค้าใน
ประเทศ (วิเคราะห์) 
     ก. สิงคโปร์  

     ข. ไทย    
     ค. ลาว   

     ง. เวียดนาม  
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากรและ
การเมืองการปกครองที่
ปรากฏในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

4 2 . จ า ก พี ร ะ มิ ด ป ร ะ ช า ก ร 
(Population Pyramid) ข้ อ ใ ด คื อ
ส ถ าน ก ารณ์ ท า งป ระช าก รที่
สิงคโปร์ และไทยมีแนวโน้มที่จะ
เผชิญในอนาคต (วิเคราะห์) 
 ก. แรงงานล้นตลาด   
 ข. การอพยพย้ายถิ่นฐาน 

 ค. สังคมผู้สูงอายุ   
 ง. การขยายตัวของเมือง 
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4 3 . จ า ก ค ำต อ บ ใน ข้ อ ที่  4 2 
นโยบายใดไม่สอดคล้องกับการ
รับมือกับสถานการณ์ทางประชากร
ดังกล่าว (วิเคราะห์) 
     ก. การพัฒนาสวัสดิการ และ
การเข้าถึงระบบสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพ 

     ข. การอุดหนุนเงินลงทุนในการ
วิ จั ยน วัต กรรม ในการผลิ ตแก่
ภาคเอกชน 

     ค. การให้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษีแก่ผู้ที่ขยายเวลาเกษียณงาน 

     ง. การส่งเสริมการคุมกำเนิด 
และจำกัดจำนวนการมีบุตร 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 44 . ประเทศ ในภู มิ ภ าค เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ควรร่วมมือกัน
แก้ปัญ หาผู้ อพยพชาวโรฮีนจา
หรือไม่ เพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 
ก. ไม่ควร เพราะเป็นการแทรกแซง
ปัญหาการเมืองภายในเมียนมา 
ข. ไม่ควร เพราะมีองค์กรระหว่าง
ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
แล้ว 

ค. ควร เพราะเป็นการปฏิบัติตาม
กรอบความร่วมมือและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
ง. ควร เพราะเป็นปัญหาทางสิทธิ
มนุ ษยชนที่ อาจนำมาซึ่ งความ
ขัดแย้งที่ลุกลามในอนาคต 
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2. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยทางกายภาพ
ที่ส่งผลต่อลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากรและการเมือง
การปกครองที่ปรากฏใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง 

45. ข้อใดเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ลั ก ษ ณ ะท า ง
ก า ย ภ าพ ข อ งภู มิ ภ า ค เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (วิเคราะห์) 
ก. การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่เพ่ือการส่งออก 

ข . ก าร พั ฒ น า เท ค โน โลยี เ พ่ื อ
การเกษตรที่ยั่งยืน 
ค. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ง. การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 46. ข้อใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่
มีอิทธิพลต่อการนับถือศาสนาของ
ประชากรทางตอนใต้ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วิเคราะห์) 
 ก. การตั้ งอยู่ ในเขตที่ เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติในระดับต่ำ 
 ข. การตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศที่
มีลมมรสุมพัดผ่าน 
 ค. การมีภูมิประเทศที่เหมาะแก่
การเป็นเมืองท่า 
 ง. การเป็นแหล่งทรัพยากรที่
หลากหลาย 
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3. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการอยู่
ร่วมกันบนความ
หลากหลายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างเหมาะสม 

47. ข้อใดคือการปฏิบัติอันดับแรก
เพ่ือรับมือกับประชาคมอาเซียน
แ ล ะก ารอ ยู่ ร่ ว ม กั น บ น ค ว าม
หลากหลาย (สร้างสรรค์) 
 ก. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเทศ
ของตนและยอมรับวัฒนธรรมของ
เพ่ือนบ้าน 
 ข. ศึกษาประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของประเทศเพ่ือนบ้านให้
เข้าใจ 
 ค. ศึกษาภาษาอังกฤษและ
ภ าษ าป ระ เท ศ เพ่ื อ น บ้ า น ให้
แตกฉาน 
 ง. พัฒนาศักยภาพ และทักษะ
ที่ จ ำ เป็ นสำหรับการทำงานใน
อนาคต 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

3. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการอยู่
ร่วมกันบนความ
หลากหลายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างเหมาะสม 

48.ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติตนใน
ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ใน สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรม (สร้างสรรค์) 
 ก. การเคารพซ่ึงกันและกัน  
 ข. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 ค. การช่วยเหลือและแบ่งปัน
กัน 

 ง. การยึดวัฒนธรรมของตนเป็น
ใหญ ่
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4. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย ความสำคัญ
ของการอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลายทาง
สังคมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

49. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการอยู่
ร่วมกันบนความหลากหลายของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 
 ก. มีผล เพราะ ทำให้เกิดการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและการก่อ
จราจล 

 ข. มีผล เพราะ ทำให้เกิดการ
เหยียดเชื้ อชาติและวัฒ นธรรม
ระหว่างกัน 

 ค . ไม่ มี ผ ล  เพ ร า ะ  แ ต่ ล ะ
ประเทศต่างให้ความสำคัญแค่
ประเทศของตน 

 ง . ไม่ มี ผ ล  เพ ร า ะ  แ ต่ ล ะ
ประเทศมาร่วมมื อกันอนุ รักษ์
วัฒนธรรม 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 50. ข้อใดจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคม
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ งอ า เซี ย น 
(ประเมินค่า) 
 ก. การสร้างความเข้าใจกัน
ระหว่างประชาชนชาวอาเซียน 

 ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้
ภาษาราชการภาษาเดียวกัน 

 ค. ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 ง. ทุ กป ระเทศจะต้ องป รับ
ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแนว
เดียวกัน 
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5. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวของ
เมืองสำคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

51. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญของการ
ขยายตัวของเมืองในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (วิเคราะห์) 
 ก . การ เพ่ิ ม ขึ้ น ของจำน วน
ประชากรจากอัตราการตายที่ลดลง 

 ข. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการผลิต 

 ค. การกระจายความเจริญไปสู่
บริเวณชนบทมากข้ึน 

 ง. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 52. ข้ อ ใด ไม่ ใช่ ปั จ จั ย ที่ ท ำ ให้
ป ระชากรใน เขต เมื อ งมี ค วาม
หนาแน่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริเวณอ่ืน (วิเคราะห์) 
    ก. ค่าครองชีพในเขตเมืองอยู่ใน
อัตราสูง 

    ข. ความหลากหลายของงานมี
มากกว่า 

    ค. ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง 

    ง. เป็นที่ตั้ งศูนย์รวมของการ
ปกครอง 
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6. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดจากการขยายตัวของ
เมืองสำคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

5 3 . ข้ อ ใด ไม่ ได้  เกิ ด ม า จ า ก
สถานการณ์การขยายตัวของเมือง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(วิเคราะห์) 
 ก. วิกฤตฝุ่น PM 2.5  
 ข . ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง ข ย ะ
พลาสติก 

 ค. ปัญหาการจราจรและชุมชน
แออัด 

 ง. การกระจายรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

6. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดจากการขยายตัวของ
เมืองสำคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

54. จากรายงานของธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชียพบว่า “ร้อยละ 12 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่ว
โลก มีแหล่งกำเนิดมาจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และจากการที่
ภูมิภาคนี้มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและประชากรสูง 
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จะเพ่ิมขึ้นอีก” จากข้อความ ข้อใด
เป็นผลกระทบที่สำคัญที่สุดหาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ไม่ ร่ วมมือกันแก้ปัญหา
ดังกล่าว (วิเคราะห์) 
 ก. การเพ่ิมขึ้นของโรคระบาด
ที่ยากตอ่การควบคุม 

 ข. การลดลงของอัตราเจริญ
พันธุ์และการขาดแคลนแรงงาน 

 ค. ความรุนแรงทางสภาพ
อากาศและอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 ง . ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งท า ง
ลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

 55. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน 
(วิเคราะห์) 
     ก. การมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
แข่งขันได ้  

     ข. การมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 

     ค. การมีคุณภาพชีวิตประชากร
ที่ด ี

     ง. การเติบ โตของเมืองและ
ประชากร 
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6. ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดจากการขยายตัวของ
เมืองสำคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างถูกต้อง 

56. การขยายตัวของเมือง แบบ
เมื อ งโต เดี่ ย ว  (Primate City) จะ
ส่งผลกระทบต่อเรื่องใดมากที่สุด 
(วิเคราะห์) 
 ก. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะ 

 ข. การใช้ทรัพยากรและความ
ขาดแคลน 

 ค. ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมือง
และชนบท  
 ง. ความหนาแน่นของประชากร
ในระดับสูง 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

7. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา
เมืองและคุณภาพชีวิต
ของประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างเหมาะสม 

57. ข้อใดเป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติ
เป็นอันดับแรกในการพัฒนาให้เกิด
เมืองอัจฉริยะที่ มีประสิทธิภาพ 
(สร้างสรรค์) 
 ก. เน้นการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในเมืองเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ข. สร้างระบบสังคมออนไลน์
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นต่อการปรับปรุง
พ้ืนที ่
 ค .  พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โดยเฉพาะ
การจัดขยะและการจัดการน้ำ 

 ง. ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะให้
เห ม าะส ม แ ก่ ก า ร เติ บ โต ท า ง
เศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

7. ผู้เรียนสามารถ
อภิปราย และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา
เมืองและคุณภาพชีวิต
ของประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างเหมาะสม 

58. แนวทางใดเป็นแนวทางสำคัญที่
ส่ ง เส ริ ม ให้ ก าร พั ฒ น า เมื อ งมี
ประสิทธิภาพ (สร้างสรรค์) 
 ก. เน้นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ
ชีวิตประชากร 

 ข. เน้นการจัดระเบียบ และ
แบ่งเขตของเมืองอย่างชัดเจน 

 ค .  เ น้ น ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง
เท ค โน โล ยี  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม
สะดวกสบายให้มากขึ้น 

 ง. เน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
เติบโตไปพร้อมกันในทุกด้านของ
สังคม 
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8. ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญของการ
พัฒนาเมืองที่สัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

59. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่  11 เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน คือ การทำให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทั่วถึงพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
ยั่ งยืน” จากข้อความ ข้อ ใดคื อ
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายที่ 11 
กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ด้านคุณภาพชีวิต (ประเมินค่า) 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

  ก. การพัฒนาเมืองเป็นการ
ก ร ะตุ้ น ก า ร เจ ริ ญ เติ บ โต ท า ง
เศรษฐกิจ ส่ งผลให้ประชากรมี
รายได้มากข้ึน 

 ข. การพัฒนาเมืองเป็นการ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ค. การพัฒนาเมืองเป็นการ
ส่ ง เสริมการเกษตรอย่ างยั่ งยืน 
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

 ง. การพัฒ นาเมืองเป็ นการ
ส่ ง เส ริ ม ก า รก ร ะ จ าย ตั ว ข อ ง
ประชากร และการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคได้ทัว่ถึงมากข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญของการ
พัฒนาเมืองที่สัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

60. การวางผังเมือง และพัฒนา
เมื อ งอย่ า ง เป็ น ระบ บ มี ผ ล ต่ อ
คุณภาพชีวิตของประชากรหรือไม่ 
(ประเมินค่า) 
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน 

ข้อคำถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ∑𝑅 IOC 
1 2 3 

  ก. มีผล เพราะ ช่วยควบคุม
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เมื อ ง ได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ข. มีผล เพราะ ช่วยให้เข้าถึง
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้มากข้ึน 

 ค. ไม่มีผล เพราะ สิ่งที่พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตประชากรคื อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ง. ไม่มีผล เพราะ ประชากรใน
เขตเมืองมีแนวโน้มในการย้ายถิ่น
ฐานในอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.93 

 
ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.38 0.10 ใช้ไม่ได้ 

2 0.48 0.37 ใช้ได้ 

3 0.70 0.53 ใช้ได้ 
4 0.83 0.17 ใช้ไม่ได้ 

5 0.60 0.53 ใช้ได้ 
6 0.63 0.57 ใช้ได้ 

7 0.40 0.13 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
8 0.53 0.43 ใช้ได้ 

9 0.43 0.17 ใช้ไม่ได้ 
10 0.50 0.40 ใช้ได้ 

11 0.60 0.13 ใช้ไม่ได้ 

12 0.55 0.60 ใช้ได้ 
13 0.45 0.47 ใช้ได้ 

14 0.25 0.20 ใช้ไม่ได้ 

15 0.80 0.27 ใช้ได้ 
16 0.38 0.23 ใช้ได้ 

17 0.60 0.27 ใช้ได้ 

18 0.55 0.47 ใช้ได้ 
19 0.83 0.30 ใช้ไม่ได้ 

20 0.78 0.23 ใช้ได้ 
21 0.48 0.23 ใช้ได้ 

22 0.58 0.37 ใช้ได้ 

23 0.53 0.57 ใช้ได้ 
24 0.40 0.27 ใช้ได้ 

25 0.43 0.30 ใช้ได้ 

26 0.18 -0.03 ใช้ไม่ได้ 
27 0.38 -0.17 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
28 0.60 0.40 ใช้ได้ 
29 0.78 0.63 ใช้ได้ 
30 0.15 0.20 ใช้ไม่ได้ 
31 0.40 0.40 ใช้ได้ 
32 0.40 0.00 ใช้ไม่ได้ 
33 0.50 0.40 ใช้ได้ 
34 0.25 0.20 ใช้ไม่ได้ 
35 0.48 -0.03 ใช้ไม่ได้ 
36 0.35 0.20 ใช้ไม่ได้ 
37 0.70 0.13 ใช้ไม่ได้ 
38 0.40 0.27 ใช้ได้ 
39 0.58 0.37 ใช้ได้ 
40 0.43 0.17 ใช้ไม่ได้ 
41 0.50 0.53 ใช้ได้ 
42 0.65 0.33 ใช้ได้ 
43 0.58 0.37 ใช้ได้ 
44 0.55 0.60 ใช้ได้ 
45 0.63 0.17 ใช้ไม่ได้ 
46 0.48 0.23 ใช้ได้ 
47 0.35 0.47 ใช้ได้ 
48 0.55 0.47 ใช้ได้ 
49 0.53 0.30 ใช้ได้ 
50 0.53 0.43 ใช้ได้ 
51 0.38 0.10 ใช้ไม่ได้ 
52 0.50 0.40 ใช้ได้ 
53 0.45 0.33 ใช้ได้ 
54 0.40 -0.13 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
55 0.50 0.27 ใช้ได้ 

56 0.58 0.50 ใช้ได้ 
57 0.30 0.13 ใช้ไม่ได้ 

58 0.30 0.40 ใช้ได้ 

59 0.43 0.30 ใช้ได้ 
60 0.38 -0.17 ใช้ไม่ได้ 

 
 1. ข้อสอบข้อที่ 4, 19, 26 และ 30  มีค่าความยากง่าย (p) ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง  
0.20 - 0.80   จึงตัดออก 
 2. ข้อสอบข้อที่ 1, 7, 9, 11, 14, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 51, 54, 57 และ 60  
มีค่าอำนาจจำแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึง 
ตัดออก 
 3. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจำนวนที่ต้องจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อที่ 16, 22, 24, 25, 
44, 46, 48, 55 และ 58 
 4. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจำนวน 30 ข้อ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.90 
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ตารางที่ 38 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรื่อง โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์ 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 12 16 21 10 23 

2 11 18 22 10 19 
3 12 16 23 7 23 

4 13 18 24 10 26 

5 9 22 25 11 24 
6 10 26 26 13 22 

7 8 21 27 12 23 

8 7 19 28 10 18 
9 11 22 29 10 16 

10 11 23 30 9 22 

11 12 21 31 13 24 
12 11 20 32 10 18 

13 10 27 33 8 20 
14 11 22 34 8 18 

15 8 24 35 10 22 

16 11 27 36 12 22 
17 12 24 37 11 21 

18 10 22 38 14 23 

19 10 19 39 10 21 
20 9 21 40 9 22 

ก่อนเรียน x̅ = 10.38 S.D. = 1.66 

หลังเรียน x̅ = 21.38 S.D. = 2.84 
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ตารางที่  39 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต  โดย
กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 
องค์ประกอบการวัดข้อที่ 1 ความสามารถในการเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
1. จากบทความ ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุสาเหตุ หรือปัจจัยที่ทำให้
เกิดสถานการณ์ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

องค์ประกอบการวัดข้อที่ 2 ความสามารถในการระบุ
แนวโน้มสำคัญของสถานการณ์ 
2. ให้นักเรียนระบุแนวโน้มและผลกระทบของสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

องค์ประกอบการวัดข้อที่  3 ความสามารถในการ
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง 
3. จากคำตอบในข้อที่ 2 แต่ละแนวโน้มและผลกระทบมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร และปัจจัยใดเป็นจุด
เปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่ โอกาสในการเกิดสถานการณ์
ดังกล่าว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  39 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต  โดย

กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 

องค์ประกอบการวัดข้อที่ 4 ความสามารถในการพัฒนา
รูป แบ บสถาน การณ์ ใน อน าคตที่ เป็ น ไป ได้ แ ล ะ
สถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็น 
4. จากบทความ ให้นักเรียนสร้างแบบจำลองภาพอนาคตที่
อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 2 แนวทาง
ดังนี้ 
     4.1 แบบจำลองภาพอนาคตหากเกิดการร่วมมือกัน
แก้ปัญหาในระดับภูมิภาค และระดับโลก (ระบุความสำคัญ
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน SDGs และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง) 
     4.2 แบบจำลองภาพอนาคตหากไม่เกิดการร่วมมือกัน
แก้ปัญหาในระดับภูมิภาค และระดับโลก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

องค์ประกอบการวัดข้อที่ 5 ความสามารถในการเลือก
อนาคตที่ควรจะเป็น 
5. จากแบบจำลองที่นักเรียนสร้างขึ้นในข้อที่ 4 รูปแบบ
อนาคตแบบใดที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเหตุใด อธิบายพร้อมให้
เหตุผลประกอบและนำเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่รูปแบบ
อนาคตที่นักเรียนเลือก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 40 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต โดย
ใช้สูตร Cronbach’s Alpha 

คนที ่ เกณฑ์วัดข้อที่ 1 
ความสามารถใน

การเข้าใจ
สถานการณ์

ปัจจุบัน 

เกณฑ์วัดข้อที่ 2 
ความสามารถใน
การระบุแนวโน้ม

สำคัญของ
สถานการณ ์

เกณฑ์วัดข้อที่ 3 
ความสามารถใน
การวิเคราะห์แรง

ขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์วัดข้อที่ 4 
ความสามารถใน

การพัฒนารูปแบบ
สถานการณ์ใน

อนาคตที่เป็นไปได้
และสถานการณ์ใน
อนาคตที่น่าจะเป็น 

เกณฑ์วัดข้อที่ 5 
ความสามารถใน
การเลือกอนาคต

ที่ควรจะเป็น 

1 2 3 1 2 2 

2 3 2 2 3 3 

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

5 2 3 2 3 3 
6 2 2 2 2 3 

7 2 3 2 3 3 

8 2 2 2 3 3 
9 3 1 1 1 2 

10 2 3 1 2 1 

11 3 3 2 2 2 
12 3 3 2 2 3 

13 3 2 2 3 3 
14 3 3 3 3 3 

15 3 3 2 3 3 

16 3 3 3 3 3 
17 3 2 1 2 2 

18 2 2 2 2 2 

19 2 2 1 2 1 
20 2 3 2 2 3 

21 2 3 2 2 2 
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ตารางที่ 40 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตโดย
ใช้สูตร Cronbach’s Alpha (ต่อ) 

คนที ่ เกณฑ์วัดข้อที่ 1 
ความสามารถใน

การเข้าใจ
สถานการณ์

ปัจจุบัน 

เกณฑ์วัดข้อที่ 2 
ความสามารถใน
การระบุแนวโน้ม

สำคัญของ
สถานการณ ์

เกณฑ์วัดข้อที่ 3 
ความสามารถใน
การวิเคราะห์แรง

ขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์วัดข้อที่ 4 
ความสามารถใน

การพัฒนารูปแบบ
สถานการณ์ใน

อนาคตที่เป็นไปได้
และสถานการณ์ใน
อนาคตที่น่าจะเป็น 

เกณฑ์วัดข้อที่ 5 
ความสามารถใน
การเลือกอนาคต

ที่ควรจะเป็น 

22 2 3 3 2 3 

23 2 3 1 2 1 

24 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 3 2 

26 3 2 2 3 3 
27 2 2 2 2 2 

28 3 3 3 2 3 

29 3 3 3 3 2 
30 3 2 2 3 3 

31 3 3 2 2 2 

32 3 3 2 2 3 
33 3 2 0 0 0 

34 2 2 2 1 1 
35 3 2 0 1 1 

36 3 3 3 3 3 

37 3 2 2 1 1 
38 3 3 3 3 3 

39 3 3 1 2 2 

40 3 3 3 2 2 
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ตารางที่ 40 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตโดย
ใช้สูตร Cronbach’s Alpha (ต่อ) 

คนที ่ เกณฑ์วัดข้อที่ 1 
ความสามารถใน

การเข้าใจ
สถานการณ์

ปัจจุบัน 

เกณฑ์วัดข้อที่ 2 
ความสามารถใน
การระบุแนวโน้ม

สำคัญของ
สถานการณ ์

เกณฑ์วัดข้อที่ 3 
ความสามารถใน
การวิเคราะห์แรง

ขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์วัดข้อที่ 4 
ความสามารถใน

การพัฒนารูปแบบ
สถานการณ์ใน

อนาคตที่เป็นไปได้
และสถานการณ์ใน
อนาคตที่น่าจะเป็น 

เกณฑ์วัดข้อที่ 5 
ความสามารถใน
การเลือกอนาคต

ที่ควรจะเป็น 

41 3 3 2 2 2 

42 2 2 2 2 3 

43 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 

45 2 2 3 2 2 
46 2 2 2 2 2 

47 2 2 2 2 2 

48 3 3 3 2 2 
49 3 3 2 2 2 

50 3 3 3 3 3 

 
 ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
อนาคตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.74 
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ตารางที่ 41 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 5 11 21 7 14 
2 5 13 22 8 13 

3 7 11 23 7 15 

4 10 15 24 4 14 
5 7 13 25 5 11 

6 7 13 26 4 14 

7 10 14 27 8 13 
8 5 10 28 2 12 

9 8 12 29 5 12 
10 7 15 30 1 9 

11 8 12 31 8 15 

12 9 14 32 5 10 
13 10 12 33 5 13 

14 5 11 34 9 11 

15 5 11 35 2 9 
16 8 15 36 8 14 

17 4 10 37 3 10 
18 6 10 38 2 8 

19 6 13 39 3 13 

20 6 13 40 6 12 
ก่อนเรียน x̅ = 6.00 S.D. = 2.33 

หลังเรียน x̅ = 12.25 S.D. = 1.86 
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ตารางที่  42 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงอนาคตก่อนเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จำแนกตามองค์ประกอบ 

 
คนที่ 

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

1 2 2 1 0 0 1 ปานกลาง 

2 1 1 1 1 1 1 ปานกลาง 

3 1 2 1 2 1 1.4 ปานกลาง 
4 3 2 2 2 1 2 สูง 

5 3 1 1 1 1 1.4 ปานกลาง 

6 2 2 2 1 0 1.4 ปานกลาง 
7 3 3 3 1 2 2 สูง 

8 0 2 2 1 0 1 ปานกลาง 
9 2 3 1 2 0 1.6 สูง 

10 2 3 2 0 0 1.4 ปานกลาง 

11 3 2 1 1 1 1.6 สูง 
12 2 2 1 2 2 1.8 สูง 

13 3 2 1 2 2 2 สูง 

14 1 1 1 1 1 1 ปานกลาง 
15 3 2 0 0 0 1 ปานกลาง 

16 2 2 2 2 0 1.6 ปานกลาง 
17 1 2 2 0 1 0.8 ต่ำ 

18 3 0 0 1 2 1.2 ปานกลาง 

19 2 2 1 0 1 1.2 ปานกลาง 
20 2 2 2 0 0 1.2 ปานกลาง 
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ตารางที่  42 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงอนาคตก่อนเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จำแนกตามองค์ประกอบ 
(ต่อ) 

 
คนที่ 

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

21 3 3 1 0 0 1.4 ปานกลาง 
22 3 2 1 2 0 1.6 สูง 

23 3 1 1 1 1 1.4 ปานกลาง 

24 2 2 0 0 0 0.8 ต่ำ 
25 1 1 1 1 1 1 ปานกลาง 

26 2 1 1 0 0 0.8 ต่ำ 

27 2 2 2 1 1 1.6 สูง 
28 1 1 0 0 0 0.4 ต่ำ 

29 1 3 1 0 0 1 ปานกลาง 

30 1 0 0 0 0 0.2 ต่ำ 
31 2 2 2 1 1 1.6 สูง 

32 2 2 0 0 1 1 ปานกลาง 
33 2 2 1 0 0 1 ปานกลาง 

34 2 2 2 1 2 1.8 สูง 

35 2 0 0 0 0 0.4 ต่ำ 
36 3 3 1 0 1 1.6 สูง 

37 2 1 0 0 0 0.6 ต่ำ 

38 0 0 0 1 1 0.4 ต่ำ 
39 2 0 0 0 1 0.6 ต่ำ 

40 2 1 1 1 1 1.2 ปานกลาง 
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ตารางที่  43 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จำแนกตามองค์ประกอบ 

 
คนที่ 

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

1 3 2 2 2 2 2.2 สูง 

2 3 3 3 2 2 2.6 สูงมาก 

3 3 3 1 2 2 2.2 สูง 
4 3 3 3 3 3 3 สูงมาก 

5 2 2 3 3 3 2.6 สูงมาก 

6 2 3 3 2 3 2.6 สูงมาก 
7 3 3 3 2 3 2.8 สูงมาก 

8 2 2 2 2 2 2 สูง 
9 3 3 2 2 2 2.4 สูง 

10 3 3 3 3 3 3 สูงมาก 

11 3 2 1 3 3 2.4 สูง 
12 3 3 3 2 3 2.8 สูงมาก 

13 3 2 2 2 3 2.4 สูง 

14 2 2 2 2 3 2.2 สูง 
15 3 2 2 2 2 2.2 สูง 

16 3 3 3 3 3 3 สูงมาก 
17 2 2 2 2 2 2 สูง 

18 3 2 2 1 2 2 สูง 

19 3 3 2 3 2 2.6 สูงมาก 
20 3 3 2 2 3 2.6 สูงมาก 
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ตารางที่  43 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ จำแนกตามองค์ประกอบ 
(ต่อ) 

 
คนที่ 

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

21 3 3 3 2 3 2.8 สูงมาก 
22 3 2 3 3 2 2.6 สูงมาก 

23 3 3 3 3 3 3 สูงมาก 

24 3 3 3 3 2 2.8 สูงมาก 
25 2 2 2 2 3 2.2 สูง 

26 3 3 3 2 3 2.8 สูงมาก 

27 3 2 2 3 3 2.6 สูงมาก 
28 2 3 2 2 3 2.4 สูง 

29 3 3 2 2 2 2.4 สูง 

30 3 3 1 1 1 1.8 สูง 
31 3 3 3 3 3 3 สูงมาก 

32 2 2 2 2 2 2 สูง 
33 3 3 1 3 3 2.6 สูงมาก 

34 3 2 2 2 2 2.2 สูง 

35 2 2 2 1 2 1.8 สูง 
36 3 3 3 2 3 2.8 สูงมาก 

37 3 2 1 2 2 2 สูง 

38 2 1 1 2 2 1.6 สูง 
39 3 2 2 3 3 2.6 สูงมาก 

40 3 3 2 2 2 2.4 สูง 
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ตารางที่ 44 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑𝑅 IOC 

1 2 3 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาการคิด การตั้งคำถามและการกำหนดประเด็นใน
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกการวางแผนการปฏิบัติงานและการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการสรุป เรียบเรียง และเลือกแนวทางการ
นำเสนอข้อค้นพบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิด การอภิปราย นำไปสู่การ
เรียนรู้ร่วมกันภายในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านเนื้อหา 

6. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาในรายวิชา โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. เนื้อหาที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีความหลากหลาย และน่าสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. สื่อประกอบการสอนตามกระบวนการสืบเสาะทาง
ภูมิศาสตร์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย นำไปสู่การ
กำหนดประเด็นในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 



  289 

ตารางที่ 44 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 

9. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันได้ดีข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

11. ครูสร้างบรรยากาศในการเรียน และเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะ
ทางภูมิศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม และการปฏิบัติตามกระบวนการ
สืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. การปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์เปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ และส่งเสริมการ
คิดท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 44 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ∑𝑅 IOC 

1 2 3 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
16. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
ดีขึ้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ ส่ งเสริมให้
นักเรียนสามารถคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจาก
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
หลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. กระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถวางแผน เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือนำไปสู่
อนาคตที่นักเรียนต้องการได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
 

 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปวันรัตน์ ธัญญะผล 
วัน เดือน ปี เกิด 30 กรกฎาคม 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  

        โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร    
พ.ศ. 2552  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
        โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
        สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
        วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2564  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
                       สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   
        ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์   
        มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    
        จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 9/230 เดอะพาร์คแลนด์ จรัญฯ ปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์             

แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700   
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