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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

2.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม 

2.2 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุง 2560 
สาระภูมิศาสตร์              
 2.3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.4 การจดัการเรียนรู้ตามแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
 2.5 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 
 2.6 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.7 ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
 2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.9 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

2.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวฒันธรรม 

             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี (กระทรวงการศึกษาธิการ,2551: 2-20) 
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                           2.1.1 ความส าคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม 
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความขา้ใจการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสังคมการ
ปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เขา้ใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้นมีความอดทน อดกลั้น 
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก 
         2.1.2 เรียนรู้อะไรในสังคม ศาสนา และวฒันธรรม 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อช่วยสามารถปรับ
ตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม โดยไดก้  าหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 

             ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไป
ปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความส าคญัการ
เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยม
ดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ การด าเนินชีวิตอย่าง
สนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ การ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ  ากดัอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และ
การน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ประวติัศาสตร์ เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์
พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ส าคญัในอดีต บุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยแหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัของ
โลก 
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 ภูมิศาสตร์ ลกัษณะกายภาพของโลก แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิอากาศต่างๆๆของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสมัพนัธ์
กนัของส่ิงต่างๆในระบบธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และ
ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 2.1.3 คุณภาพผู้เรียน 
                 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปของโลก โดย
การศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพฒันาแนวคิดเร่ืองการอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติสุข   มีทกัษะท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณไดรั้บการาพฒันา
แนวคิดและขยายประสบการณ์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก 
ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมือง การปกครอง 
ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์และสังคมศาสตร์ รู้และเขา้ใจแนวคิด
และวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและวาง
แผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.1.4 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

   มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมัน่และปฏิบติัตาม
หลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
          มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
                                สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 

                        มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มี
ค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและ
สงัคมโลกอยา่งสนัติสุข 

                        มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ 
ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
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                   สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
                        มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและ

การบริโภคการใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่อย่างจ  ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 

                        มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 

                        สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์ 
                        มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยุคสมยัทาง

ประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอยา่งเป็นระบบ 
    มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ใน

ดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคญัและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

                       มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

                       สาระที่ 5 ภูมศิาสตร์ 
                       มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของ

สรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั ในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
คน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                       มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
2.2 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 

สาระภูมศิาสตร์              
             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)

ไดป้รับปรุงมาตรฐานและตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  เฉพาะ
สาระภูมิศาสตร์ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ยืดหยุ่นทั้งเน้ือหา เวลา สอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียน (กระทรวงการศึกษาธิการ, 2560: 2-7) 

              สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุงน้ียงัคงยึดหลกัการ
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พฒันาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระและการพฒันาการในการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงได้
ก  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกับระดับความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
กล่าวคือ ระดบัประถมศึกษาผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากส่ิงใกลต้วัไปไกลตวั ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย ์อนัจะ
น าไปสู่การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน และระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผูเ้รียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับสาระ
ภูมิศาสตร์ ท่ีมีความลุ่มลึกและทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

                  2.2.1 เป้าหมายของการเรียนสาระภูมศิาสตร์ 
                           สาระภูมิศาสตร์ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ิถีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทนั ปรับตวั
ตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถใชท้กัษะ กระบวนการ ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตามสาเหตุและปัจจยั อนัจะ
น าไปสู่การปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต 

                        ดงันั้น เพ่ือใหก้ารเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์มนุษยผ์ลตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้
คุณไดก้  าหนดทิศทางส าหรับครูผูส้อน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ผูเ้รียน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ท่ีสะทอ้นสมรรถนะส าคญั
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพใน
การศึกษาต่อ แลว้ท ากบัอาชีพ คุณไดก้  าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ความรู้
ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ (2) ความสามารถทางภูมิศาสตร์ (3) กระบวนการทางภูมิศาสตร์ (4) 
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ จากเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุป
เป็นแผนภาพท่ี 1 ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี  1  เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ 
 

 2.2.2 การรู้เร่ืองภูมศิาสตร์ (Geo-literacy) 
  การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ เป็นความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในการ

แสวงหาความรู้ จะตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกับท าเลท่ีตั้ งหรือความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ บน
พ้ืนผิวโลก การพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถด ารงตนอยู่ในวิถีของการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี ตลอดจน
เข้าใจการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนั้ น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ผูเ้รียน
ตระหนักในการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ผูส้อนจะควรสอดแทรกการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ในระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ก็รู้เร่ืองภูมิศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีแสดงความสามารถในการใชค้วาม
เขา้ใจเชิงภูมิศาสตร์ (ability to use geographic understanding) และการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic reasoning) เพื่อการตดัสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็น ระบบ (systematic geographic 
decision) ใน การแกไ้ขปัญหาและวางแผนในอนาคต (problem solving and future planning) โดย
อาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง ภูมิศาสตร์ 
และทกัษะทางภูมิศาสตร์  ดงัตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ 
 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทกัษะทางภูมิศาสตร์ 
 ความเขา้ใจระบบธรรมชาติ 
และมนุษยผ์า่นปฏิสมัพนัธ ์
  การใหเ้หตุผลทางภูมิศาสตร์ 
ผา่นการเช่ือมโยงระหว่างกนั 
  การตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
ตามนยั 

 การตั้งค  าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
  การรวบรวมขอ้มูล  
 การจดัการขอ้มูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การสรุปเพื่อตอบค าถาม  
 

 การสงัเกต 
 การแปลความขอ้มูลทาง 
ภูมิศาสตร์  
 การใชเ้ทคนิค และ
เคร่ืองมือ ทางภูมิศาสตร์  
 การคิดเชิงพ้ืนท่ี 
 การคิดแบบองคร์วม  
 การใชเ้ทคโนโลย ี

  
 2.2.3 ความสามารถทางภูมศิาสตร์ 

  การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์จ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในการให้เหตุผลเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ บนโลกจาก องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษยผ์่านปฏิสัมพันธ์  ปฏิสัมพนัธ ์
(interaction) เป็นการเขา้ใจความเป็นไปของโลก ผ่านปฏิสัมพนัธ์ของระบบ  ธรรมชาติและระบบ
มนุษย ์โดยในระบบธรรมชาติจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจระบบของโลก  ส่ิงแวดลอ้ม และ
นิเวศวิทยา ท่ีเนน้หนา้ท่ีและปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั นอกจากน้ี ในระบบมนุษยจ์ะเป็นการเขา้ใจการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยบ์นพ้ืนผิวโลก เช่น การตั้งถ่ินฐาน ลกัษณะทางวฒันธรรม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีก่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยของคน ขอ้มูล และข่าวสาร 

  2) การใหเ้หตุผลทางภูมิศาสตร์ ผ่านการเช่ือมโยงระหว่างกนั  การเช่ือมโยง
ระหว่างกนั (interconnection) เป็นการเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในแต่ละ  สถานท่ี จากการมี
ปฏิสมัพนัธข์องระบบกายภาพและระบบมนุษย ์ดงันั้น นอกจากความเช่ือมโยงระหว่างกนั ของทั้ง
สองระบบแลว้ การรู้และเขา้ใจความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพทางสังคม เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสามารถส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสถานท่ีได  ้ 

 3) การตดัสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย การตดัสินใจตามนัย (implication) 
เป็นความสามารถขั้นสูง ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ เร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์และการเช่ือมโยง
ระหว่างกันของส่ิงต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาและ
วางแผนในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 2.2.4 กระบวนการทางภูมศิาสตร์ 
  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอย่างเป็น

ระบบ เขา้ใจ และ มีความรู้อย่างถูกตอ้งชดัเจน ผูส้อนอาจจะใช้วิธีการแบบแกปั้ญหา (problem 
solving method) หรือวิธีการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้(inquiry method) เป็นตวักระตุน้ผูเ้รียน 
โดยผา่นกระบวนการจดักิจกรรมท่ีส าคญั 
 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

  1) การตั้งค  าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการระบุประเด็นต่างๆ ท่ีผูศึ้กษาน ามา
พิจารณาประกอบการหา ค าตอบ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะตอ้งอยู่ในรูปแบบ
ประโยคค าถาม ท่ีกระชับ ชัดเจน และ  ตรงประเด็น เช่น “ปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะของแม่น ้ า”  

 2) การรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนส าคญัขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีรวบรวม ข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และคาดว่าจะน าไปใช้ประกอบ
การศึกษา การรวบรวมขอ้มูลจะตอ้ง อาศยัความรู้และเทคนิคต่างๆ เช่น ประเภทของขอ้มูล การ
ออกแบบแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความ  ถูกต้องของขอ้มูล วิธีการแจงนับข้อมูล การ
ออกแบบสอบถาม และการบนัทึกการสงัเกต เป็นตน้ 

  3) การจดัการขอ้มูล เป็นการจดัระเบียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการศึกษา นอกจากน้ี ยงัเป็นการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้ง เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 4) การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ เมื่อขอ้มูลผ่าน กระบวนการจดัการแลว้ ก็จะง่ายต่อการอธิบาย วิเคราะห์ และแปลผล
ขอ้มูลดงักล่าว ดว้ยสถิติขั้นพ้ืนฐาน 

  5) การสรุปเพ่ือตอบค าถาม เป็นการสรุปเน้ือหาให้ตรงค าถามของการศึกษา
ตามท่ีระบุไวใ้นขั้นต้น นอกจากน้ี ผูศึ้กษาต้องวิจารณ์ผลลพัธ์ท่ีได้เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยผูศ้ึกษาจะตอ้งรายงานผล ท่ีไดใ้นแต่ละกระบวนการอยา่งละเอียด ถูกตอ้ง และชดัเจน 
ตามวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงอาจจะตอ้งอา้งอิงกรอบแนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ 
ดว้ย 

 2.2.5 ทักษะทางภูมศิาสตร์  
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนมีการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์นั้น 

ผูส้อนจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ทางภูมิศาสตร์ โดย
สามารถจดักิจกรรมต่างๆ ดว้ย การสอดแทรกทกัษะท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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  1) การสงัเกต (observation) เป็นการน าผูเ้รียนไปสงัเกตการณ์ส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ท่ีเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น การสังเกตความแตกต่างของส่ิงแวดลอ้ม
ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน  

 2) การแปลความขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (interpretation of geographic data) 
เป็นการแปล ความหมายขอ้มูลของส่ิงท่ีปรากฏอยู่บนพ้ืนโลก ท่ีอา้งอิงดว้ยต าแหน่ง ท่ีอาจจะ
ปรากฏอยู่ในรูปของแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตาราง รูปถ่าย แผนท่ี ภาพจากดาวเทียม และภูมิ
สารสนเทศ 

  3) การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (using geographic technique 
and equipment) เป็นการใชว้ิธีการ เช่น การชกัตวัอย่าง (sampling) การวาดภาพร่างในภาคสนาม 
การใชรู้ปถ่าย แผนท่ี และ เคร่ืองมือต่างๆ ในการรวบรวมขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

  4) การคิดเชิงพ้ืนท่ี (spatial thinking) เป็นการคิดท่ีใชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์ใน
การระบุ วิเคราะห์ และท าความเขา้ใจประเด็นเก่ียวกบัท่ีตั้ง ทิศทาง มาตราส่วน แบบรูป พ้ืนท่ี และ
แนวโนม้ของความสมัพนัธ ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กบัเวลา 

  5) การคิดแบบองค์รวม (holistic thinking) เป็นการมองภาพรวมของระบบ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ ท่ีผา่นการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิง ทั้งท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  

 6) การใชเ้ทคโนโลยี (using technology) เป็นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูลทาง ภูมิศาสตร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล
ต่างๆ การใช ้Google Earth การใช ้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ประกอบการเรียนการสอน  

 7) การใชส้ถิติพ้ืนฐาน (using basic statistics) เป็นการใชส้ถิติอย่างง่าย เช่น 
ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน  และค่าฐานนิยม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจลกัษณะการกระจาย 
(dispersion) และความสัมพนัธ์ (correlation) ของขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบรูป
ของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (analysis of spatial pattern) 

  ทั้งน้ี การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ให้ผูเ้รียน 
จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง ค านึงถึงความเหมาะสมต่อระดบัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น การจดักิจกรรม
ภาคสนาม (fieldwork) จะเป็น การส่งเสริมการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจาก กิจกรรม
ดงักล่าวเป็นการบูรณาการความรู้ ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ผ่านกระบวนการและการใช้
ทกัษะทางภูมิศาสตร์ ในการตอบและแกไ้ข ประเด็นและ/หรือปัญหาท่ีผูส้อนไดต้ั้งข้ึน ดว้ยการลง
มือปฏิบติัจริง ในพ้ืนท่ีหน่ึงๆ 
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 การปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี จึงไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพ
ผูเ้รียน ตวัช้ีวดั สาระ การเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ 
อภิธานศพัท ์เพื่อใหเ้กิด การเรียนรู้ภูมิศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดประเด็นส าคญัๆ ดงัน้ี  
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของ
สรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด การ
สร้างสรรคว์ิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 2.2.6 คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้เก่ียวกับลกัษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ

ลกัษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม ในภูมิภาค ต่างๆ ของโลก ความร่วมมือดา้นทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมกบัการรับมือ ภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1  (ตารางท่ี 2) เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพ
ของโลกและความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
คน้หา วิเคราะห์ และ สรุปขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงขอ้มูลมาตรฐาน ส 5.1 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

Geo-literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทกัษะ 
ม.1 1. วิเคราะห์ลกัษณะ

ทางกายภาพของ 
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และ โอ
เชียเนีย โดยใช้
เคร่ืองมือทาง 
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูล 

ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 

การใชเ้หตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

1.การตั้งค  าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ 
2.การรวบรวม
ขอ้มูล 
3.การจดัการขอ้มูล 
4.การวิเคราะห์
ขอ้มูล 
5.การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

1.การสังเกต 
2.การแปลความ
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
3.การคิดเชิง
พื้นท่ี 
4.การคิดแบบ
องคร์วม 
5.การใช้
เทคโนโลย ี

6. อธิบายพิกดั
ภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
และ ลองจิจูด) เสน้
แบ่งเวลา และ 
เปรียบเทียบวนั เวลา
ของโลก 

พิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และ
ลองจิจูด) เส้นแบ่ง
เวลา 
เปรียบเทียบวนั
เวลาของโลก 

1.ความเขา้ใจ
ระบบและมนุษย ์
2.การใชเ้หตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

 1.การสังเกต 
2.การแปลความ
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
3.การใชเ้ทคนิค
และเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
4.การคิดแบบ
องคร์วม 
5.การใช้
เทคโนโลย ี

3. วิเคราะหส์าเหตุ
การเกิดภยัพิบติัของ 
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และ โอ
เชียเนีย 

ภยัพิบติัของทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 

1.ความเขา้ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์
2.การใชเ้หตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 
การตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบ
ตามนยั 

1.การตั้งค  าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ 
2.การรวบรวม
ขอ้มูล 
3.การจดัการขอ้มูล 
4.การวิเคราะห์
ขอ้มูล 
5.การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

1.การแปลความ
ขอ้มูล 
2.การคิดเชิง
พื้นท่ี 
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 สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.2 (ตารางท่ี 3) เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจดัการ ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขอ้มูลมาตรฐาน ส 5.2 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

Geo-literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทกัษะ 
ม.1 1. ส ารวจและระบุ

ท  าเลท่ีตั้งของ
กิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

ท าเลท่ีตั้งของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ 
สังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

1.ความเขา้ใจใจ
ระบบ 
ธรรมชาติและ
มนุษย ์ 
2.การใชเ้หตุผล
ทาง ภูมิศาสตร์ 

 1.การสังเกต 
 2.การแปล
ความขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 3. 
การใชเ้ทคนิค
และเคร่ืองมือ  
4.การใช้
เทคโนโลย ี

2. วิเคราะห์ปัจจยัทาง
กายภาพและ ปัจจยั
ทางสังคมที่มีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และ โอ
เชียเนีย 

การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง ทาง
ประชากร 
ส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรมใน
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

1.ความเขา้ใจ
ระบบ 
ธรรมชาติและ
มนุษย ์ 
2.การใชเ้หตุผล 
ทางภูมิศาสตร์ 
3.การตดัสินใจ
อยา่งเป็น ระบบ
ตามนยั 

1.การตั้งค  าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์ 
 2.การรวบรวม
ขอ้มูล 
 3.การจดัการ
ขอ้มูล 
 4.การวิเคราะห์
ขอ้มูล  
5.การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

1.การสังเกต  
2.การแปลความ
ขอ้มูล ทาง
ภูมิศาสตร์ 3.
การใชเ้ทคนิค
และ เคร่ืองมือ  
4.การคิดแบบ
องคร์วม  
5.การคิดเชิง
พื้นท่ี 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขอ้มูลมาตรฐาน ส 5.2 (ต่อ) 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

Geo-literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทกัษะ 
ม.1 3. สืบคน้ อภิปราย

ประเดน็ปัญหาจาก 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มทาง 
กายภาพกบัมนุษยท์ี่
เกิดข้ึนในทวีป เอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 

ประเดน็ปัญหาจาก
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 
สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษย ์
ท่ีเกิดข้ึนในทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

1.ความเขา้ใจ
ระบบ 
ธรรมชาติและ
มนุษย ์
 2.การใชเ้หตุผล
ทาง ภูมิศาสตร์ 
 3.การตดัสินใจ
อยา่งเป็น ระบบ
ตามนยั 

1.การตั้งค  าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์ 
 2.การรวบรวม
ขอ้มูล  
3.การจดัการ
ขอ้มูล 
 4.การวิเคราะห์
ขอ้มูล  
5.การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

1.การสังเกต 
 2.การแปล
ความขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 3.
การใชเ้ทคนิค
และ เคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
 4.การคิดแบบ
องคร์วม  
5.การคิดเชิง
พื้นท่ี  
6.การใช้
เทคโนโลย ี

4. วิเคราะห์แนวทาง
การจดัการภยัพิบติั 
และการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวีป
เอเชีย ทวีป 
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย อยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางการจดัการ
ภยัพิบติัและการ 
จดัการการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวีป
เอเชีย ทวีป 
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย อยา่งย ัง่ยนื 

1.ความเขา้ใจ
ระบบ 
ธรรมชาติและ
มนุษย ์
 2.การใชเ้หตุผล
ทาง ภูมิศาสตร์ 
 3.การตดัสินใจ
อยา่งเป็น ระบบ
ตามนยั 

1.การตั้งค  าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์ 
 2.การรวบรวม
ขอ้มูล  
3.การจดัการ
ขอ้มูล 
 4.การวิเคราะห์
ขอ้มูล  
5.การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

1.การแปลความ
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์  
2.การคิดแบบ
องคร์วม  
3.การคิดเชิงภูมิ
สัมพนัธ์  
4.การใช้
เทคโนโลย ี5.
การใชส้ถิติ
พื้นฐาน 
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 2.2.7 ค าอธิบายรายวชิาสังคมศึกษา ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 ศึกษา วิเคราะห์ การสงัคายนา การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย รวมทั้งการพฒันาตนและ
ครอบครัว พุทธประวติั ตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพญ็ทุกกรกิริยา ประวติัพุทธสาวก พุทธสาวิกา พระ
เจา้อโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างดา้นศาสนสัมพนัธ์ ชาดกใน
เร่ือง อมัพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต และขอ้คิดจากประวติัสาวก 
ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอย่างในจงัหวดัเชียงราย ความส าคญัของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มในสังคมไทยรวมทั้งการพฒันาตนและครอบครัว ความจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมของกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
              วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัพุทธคุณ ๙ อริยสัจ ๔ สมุทยั นิโรธ มรรค 
พุทธศาสนสุภาษิต ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม และน าไปพฒันา แกปั้ญหาของตนและครอบครัวใน
การด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เพื่อการอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติ
สุข การพฒันาจิตเพ่ือการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิตดว้ย วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบ
คุณค่าแท ้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญ
ปัญญาดว้ยอานาปานสติ 
             วิเคราะห์และปฏิบัติตน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของ
พระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ การจดัโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจดัเคร่ืองประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบติัตนในศาสนพิธี 
และพิธีกรรมในเร่ืองค าอาราธนาต่างๆ ประวติั ความส าคญั และการปฏิบัติตนในวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
             ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผูอ่ื้น หลกัการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัโดยสงัเขป บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยจาก
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ความคลา้ยคลึง และความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเขา้ใจผิดต่อกันปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
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 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย และความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ การส ารวจ
พืชผกัสมุนไพรพ้ืนเมืองท่ีน ามาบริโภคไดใ้นโรงเรียนและในชุมชนของตนเองพร้อมทั้งอธิบาย
ประโยชน์และสรรพคุณของผกัแต่ละชนิด ความเป็นมา หลกัการและความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบนัทางการเงิน แต่ละ
ประเภท และธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์ อุปทาน และกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา อธิบายและ
ยกตวัอยา่งการพึ่งพาอาศยักนั และแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
             ศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ลกัษะทางกายภาพ สงัคมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
โดยใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พิกดัภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา เปรียบเทียบวนัเวลาของทวีปต่างๆ 
สาเหตุการเกิดภยัธรรมชาติ และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ท าเลท่ีตั้ง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัทางกายภาพ และสังคมท่ีมีต่อการเล่ือนไหลของความคิด 
เทคโนโลย ีสินคา้และประชากร การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่างๆ 
ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และประชาคม
อาเซียน 
             โดยใช้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการปฏิบติั กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา 
             เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต น าไป
พฒันาแกปั้ญหาของตนเองและครอบครัว รักษาส่ิงแวดลอ้ม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรัก
ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสตัย ์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ในสังคมไทย และสังคมโลก และ
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด
การสร้างสรรคว์ฒันธรรมมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
รหัสตวัช้ีวดั 
             ส 1.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11 
             ส 1.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  
             ส 2.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  
             ส 2.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
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             ส 3.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
             ส 3.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  
            ส 5.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
             ส 5.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4    
             รวม 37 ตวัช้ีวดั  
 
 2.3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

 2.3.1 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 เกตน์สิรี  ใบอุบล (2552: 1) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้่า
แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางหรือแผนการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนท่ีจดัเตรียมข้ึนก่อน
ท าการสอน  ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือแหล่งการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล ครบถว้นและสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์นัอยา่งเป็นเอกภาพ 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์  (2553 : 125) ไดใ้หค้วามหมายแผนการจดัการเรียนรู้
ว่า แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจดักิจกรรมการเรียนการจดัการเรียนรู้ การใชส่ื้อการ
จดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
เป็นแผนท่ีผูจ้ดัการเรียนรู้จดัท าข้ึน จากคู่มือครูหรือแนวการจดัการเรียนรู้ของกรมวิชาการ ท าให้
ผูจ้ดัการเรียนรู้ทราบว่าจะจดัการเรียนรู้เน้ือหาใด เพ่ือจุดประสงค์ใด จดัการเรียนรู้อย่างไร ใชส่ื้อ
อะไร และวดัผลประเมินผลโดยวิธีใด 
 อาภรณ์ใจเท่ียง (2553: 208) ให้ความหมายแผนการจัดการเรียนรู้ไวว้่า 
หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน การวดัผลประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 พรพิศ แกว้บา้นเหล่า (2556 : 12) ไดใ้ห้ความหมายแผนการจดัการเรียนรู้ว่า 
การเตรียมการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียน  การสอนไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้
ผูส้อนทราบทิศทางการสอนของตนจะด าเนินไปใน ทิศทางใด การเตรียมความพร้อมของการใช้
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ กระบวนการวดัและประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว  ้ ช่วยให้ผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียนและสนองตอบเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
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 จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า แผนการจดัการเรียนรู้ คือแนวทาง
การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามบทเรียน โดยใชว้ิธีการอย่างหลากหลายเพื่อให้เขา้กบั
ผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวดัและประเมินผลท่ีครบถว้นสอดคลอ้งบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก  าหนดไว ้

 
 2.3.2 ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการวางแผนวิธีการสอน  การออกแบบ

วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามสาระการ
เรียนรู้โดยผสมผสานเน้ือหา สาระ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จากหลกัสูตรแกนกลางผสมหลกัสูตร
โรงเรียน รวมถึงการน านวตักรรม การวดัและประเมินผล ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้รียน อาจศึกษาจากสภาพปัญหา ความสนใจ ความตอ้งการของผูเ้รียน หรือผูป้กครองและทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553: 209) กล่าวไวว้่า แผนการสอนเปรียบไดก้บัพิมพเ์ขียว
ของวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีใชเ้ป็นหลกัในการควบคุมงานก่อสร้างวิศวกรหรือ สถาปนิกจะขาดพิมพ์
เขียวไม่ไดฉ้นัใด ผูเ้ป็นครูก็จะขาดแผนการสอนไม่ไดฉ้นันั้น เพราะแผนการสอนเป็นประโยชน์ต่อ
ครูสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ท าใหเ้กิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีมีความหมายยิง่ข้ึน  เพราะเป็นการ
จดัท า อยา่งมีหลกัการท่ีถูกตอ้ง   

 2. ช่วยให้ครูมีคู่มือการสอนท่ีท าดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอน ท าใหส้อนครบถว้นตรงตามหลกัสูตร และสอนไดท้นัเวลา  

  3. เป็นผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่เป็นตวัอยา่งได ้ 
  4. ช่วยให้ความสะดวกแก่ครูผูม้าสอนแทนในกรณีท่ีผูส้อนไม่สามารถเขา้

สอนได ้ 
 ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั (2558 : 347-348) ไดอ้ธิบายไวว้่า แผนการจดัการ

เรียนรู้มรีายละเอียดส าคญั ดงัน้ี  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นครูมืออาชีพ มีการ

เตรียมล่วงหน้า แผนการจดัการเรียนรู้จะสะทอ้นให้เห็นถึงการใชเ้ทคนิคการสอน ส่ือนวตักรรม 
และจิตวิทยาการ เรียนรู้มาผสมผสานกนัหรือประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพของนักเรียนท่ี
ตนเองสอนอยู ่
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  2. แผนการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผูส้อนไดศ้ึกษาคน้ควา้ หาความรู้
เก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคการสอน ส่ือนวตักรรม และวิธีการวดัและประเมินผล 

  3. แผนการจดัการเรียนรู้ท าให้ครูผูส้อนและครูท่ีจะปฏิบติัการสอนแทน 
สามารถปฏิบติัการ สอนแทนไดอ้ยา่งมัน่ใจและมีประสิทธิภาพ  

 4. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงขอ้มูลดา้นการเรียนการสอน 
การวดัและ ประเมนิผลท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป  

 5. แผนการจดัการเรียนรู้เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู 
ซ่ึงสามารถน าไปเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะหรือต าแหน่งได ้

 สรุปไดว้่า แผนการจดัการเรียนรู้ มีความส าคญัต่อผูส้อน คือเป็นการก าหนด
แนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผูส้อนไดเ้ตรียมตวัล่วงหน้าในการ
ก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระ และการก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละคาบ รวมทั้งการ
เตรียมส่ือและอุปกรณ์การสอนครบถว้นตรงตามหลกัสูตร มีรูปแบบ  ชดัเจน ส่งผลต่อการจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจอย่างชดัเจนและมีเจตคติต่อผูส้อนและ
รายวิชาท่ีสอน 
 2.3.3 องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 61– 63) ไดก้ล่าวถึง การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตอ้งเร่ิมจากการคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของมาตรฐาน การ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ท่ีสามารถน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัได ้รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ในหน่วยการเรียนรู้ตอ้งสามารถน าพาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคไ์ดด้ว้ย หน่วยการเรียนรู้ควรมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

 1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  
 3. สาระส าคญั  
 4. สาระการเรียนรู้-สาระการเรียนรู้แกนกลาง-สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน (ถา้มี)  
 5. สมรรถนะของผูเ้รียน  
 6. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 7. ช้ินงาน / ภาระงาน  
 8. การวดัและประเมินผล  
 9. กิจกรรมการเรียนรู้  
 10. เวลาเรียน / จ  านวนชัว่โมง 
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 หลกัการส าคญัของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือ ทุกองค์ประกอบของ 
หน่วยการเรียนรู้ตอ้งเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวั ช้ีวดั องค์ประกอบหน่วยการ
เรียนรู้ 

  1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
     ตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงสาระส าคญั / ความคิดรวบยอดหรือประเด็นหลกั  

ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ดงันั้น ช่ือหน่วยการเรียนรู้ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1.1 น่าสนใจ อาจเป็นประเด็นปัญหา ขอ้ค าถามหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีส าคญั 
1.2 สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและสงัคมของผูเ้รียน 

 2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  
  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีว ัด ท่ีน ามาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ต้องมี
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัและน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัได ้ซ่ึงอาจมาจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกนั หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดับางตวัอาจตอ้งฝึกซ ้ า
เพื่อใหเ้กิด ความช านาญ จึงสามารถอยูใ่นหน่วยการเรียนรู้มากกวาหน่ึงหน่วยการเรียนรู้ได ้เพื่อให้
ผูเ้รียน ไดรั้บการพฒันาใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  
 3. สาระส าคญั  
   สาระส าคัญ ได้จากการคิดวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐาน  การ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั รวมถึงสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้  
 4. สาระการเรียนรู้ 
   สาระการเรียนรู้ท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดัประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน (ถา้มี) 
 5. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  
    สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนวิเคราะห์ไดจ้ากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็นผลจากการน ามาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัมาจดักิจกรรม การ
เรียนรู้ ตลอดจนสอดคลอ้งกบทกัษะ/กระบวนการตามธรรมชาติวิชา  
 6. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
     คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์วิเคราะห์ไดจ้ากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 จุดเนน้ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซ่ึงเป็ นผล จากการน ามาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัมาจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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 7. ช้ินงาน / ภาระงาน  
 ช้ินงาน / ภาระงานท่ีก  าหนด ตอ้งสะทอ้นถึงความสามารถของผูเ้รียน  จาก

การใชค้วามรู้และทักษะท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั โดยผ่าน 
กิจกรรมการเรียนรู้  

ช้ินงาน / ภาระงาน อาจเป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนก าหนดให้ หรือครูผูส้อนและ
ผูเ้รียน ร่วมกนัก าหนดข้ึน  เพ่ือให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ช้ินงาน / ภาระ
งาน ต้องแสดงให้เห็นถึงพฒันาการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นร่องรอยหลกัฐานแสดงว่า
ผูเ้รียน มีความรู้ ทกัษะและความสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัท่ีก  าหนดไวใ้นหน่วย
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน / ภาระงาน อาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างการจดัการเรียนรู้หรือช้ินงาน / 
ภาระงาน รวบยอด แต่ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนไดน้ าความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นั้นออกมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ตวัอยา่งช้ินงาน / ภาระงาน  
ช้ินงาน เช่น รายงาน เรียงความ จดหมาย ภาพวาด แผนภาพ แผนผงั 

แผนภูมิ กราฟ ตาราง งานประดิษฐ ์งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจ าลอง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  
ภาระงาน เช่น การพูด / รายงานปากเปล่า การอภิปราย การอ่าน การกล่าว 

รายงาน โตว้าที ร้องเพลง เล่นดนตรี การเคล่ือนไหวร่างกาย ฯลฯ  
งานท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนระหว่างช้ินงาน / ภาระงาน เช่น โครงงาน 

การสาธิต ละคร วีดิทศัน์ ฯลฯ  
 8. การวดัและประเมินผล การวดัและประเมินผล ประกอบดว้ยการวดัและ
ประเมินผลระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลเม่ือส้ินสุดการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ในการก าหนด 
 เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล และคณะ  (2552) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ ออกเป็น 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. สาระส าคญั เป็นการเขียนในลกัษณะเป็นความคิดรวบยอด หรือ Concept  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เขียนในลกัษณะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงเมื่อ

ผูเ้รียนไดล้งมือ ปฏิบติัทุกพฤติกรรมในแต่ละแผนการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ แลว้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวใ้นแต่ละหน่วย  

3. สาระการเรียนรู้ เป็นการเขียนเน้ือหาสาระในลกัษณะเป็นประเด็นส าคญั
สั้น ๆ สอดคลอ้ง กบัเน้ือหาสาระท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ ระบุวิธีสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เทคนิคการสอนท่ี หลากหลาย เมื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครบถว้นบรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ 
เมื่อเรียนครบทุก แผนการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์ครบถว้นตามเป้าหมายการเรียนรู้ของตวัช้ีวดั และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้
โดยออกแบบการ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัในแต่ละรายชัว่โมงอยา่งชดัเจน 

5. ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ จะก าหนดส่ือการ
เรียนรู้ท่ีใช ้ประกอบการเรียนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจน มีใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้
เอกสาร เพ่ิมเติมส าหรับผูส้อนตามความเหมาะสมและบอกแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนด 

6. การวดัและประเมินผล ทุกแผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัเร่ือง การวดั และประเมินผล ทุกแผนการการจดัการเรียนรู้จะระบุรายละเอียดเก่ียวกบั เร่ือง
การวดัและประเมินผล คือ หลกัฐานการเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผล 
เคร่ืองมือในการวดัและ ประเมินผล  

7. บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ เป็นการบนัทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละแผนการ จดัการเรียนรู้เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การ 
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึก  
ผลหลงัสอน 
 วิกานดา จกัรอิศราพงษ ์(2553: 23) อธิบายว่า แผนการจดัการเรียนรู้เป็นการ
จดัท ารายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าเอากิจกรรมเน้ือหาและจุดประสงคแ์ต่ละ
ตอนจากการวางแผนการจดัการเรียนรู้มาเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบท่ีก  าหนดโดยทัว่ไป 
ซ่ึงนิยมใหมี้ส่วนประกอบและแนวการเขียนรายละเอียดของส่วนประกอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนช่ือรายวิชา ชั้นเรียน เร่ืองและเร่ืองย่อย 
หรือหน่วยความรู้หรือหน่วยยอ่ย จ  านวนชัว่โมง อาจจะเพ่ิมเติมช่ือผูส้อนและวนัเวลาท่ีสอนดว้ย 

2. สาระส าคญั เขียนบทสรุปท่ีแสดงให้เห็นว่าเน้ือหาท่ีสอนกบัจุดประสงค ์
หรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

3. จุดประสงค ์เขียนส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบกิจกรรมการเรียน
การสอนนิยมเขียนจุดประสงคท่ี์วิเคราะห์ไดจ้ากค าอธิบายรายวิชา และหาความสมัพนัธ์กบัเน้ือหา
และกิจกรรรมไวแ้ลว้ ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้หรือจดัท าก  าหนดการสอน  
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4. เน้ือหา เขียนช่ือเร่ืองท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู้ และอาจจะเพ่ิมเติมเร่ืองย่อยหรือ
ขอ้สรุปของเร่ืองดว้ยก็ได ้

5. กิจกรรมการเรียนการสอน เขียนขั้นตอนการจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้
ท่ีแสดงใหเ้ห็นบทบาทของผูส้อน บทบาทของผูเ้รียน และการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือประกอบการจดั
กิจกรรมนิยมแสดงใหเ้ห็น ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
จะเป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ จึงมีข้อพิจารณาว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดีควรเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการ 

6. ส่ือการเรียนการสอน เขียนช่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ทั้งส่ือของผูส้อนหรือของผูเ้รียนทุกรายการ 

7. การวดัผลประเมินผล เขียนช่ือวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
เก็บขอ้มูลแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกขั้นตอน หรือทุกประเภทท่ีใชใ้นการ
สอน หรือแผนการจดัการเรียนรู้นั้นๆ 

8. บนัทึกผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูบ้ริหาร เป็นส่วนของ
ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ จะเขียนบันทึก
ความเห็น ผลการตรวจหรือขอ้เสนอแนะท่ีจะให้ผูส้อนน าไปใชใ้นการสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้นั้นๆ 

9. บนัทึกหลงัการสอน เป็นส่วนท่ีผูส้อนบนัทึกขอ้มูลต่างๆ จากการจดัการ
เรียนการสอนเม่ือเสร็จส้ินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ อาจบนัทึกความส าเร็จ ปัญหา ผล
การเรียนท่ีควรแก้ไขปรับปรุงเร่ืองท่ีควรเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนรู้ถดัไปหรืออ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553 : 126) ไดก้  าหนดใหแ้ผนการจดัการเรียนรู้มี 
องคป์ระกอบดงัน้ี  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้หน่วยท่ีจดัการเรียนรู้และสาระส าคญั (ความคิดรวบ
ยอด) ของเร่ือง 

2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
3. สาระการเรียนรู้  
4. กิจกรรมการเรียนการจดัการเรียนรู 
5. ส่ือการเรียนการจดัการเรียนรู  
6. วดัผลประเมินผล 
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 2.3.4 ขั้นตอนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
                  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553: 218) กล่าวไวว้่า การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ มี
ล  าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา รายปี หรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ท่ี
สถานศึกษาจดัท าข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวขอ้ของแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม  
 3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้ใหส้อดคลอ้ง
กบัผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  
 4. วิเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกบั มาตรฐานการเรียนรู้ 
 6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคดัเลือกส่ือการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนเรียนรู้ 
 วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์ (2553) ไดส้รุปขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 
  1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ี จดัท าหลกัสูตรเพื่อใหเ้ขา้ใจเป้าหมายและทิศทางของการจดัการเรียนรู้  
 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพ่ือก  าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นการก าหนดเน้ือหาท่ีจะตอ้งเรียนโดยค านึงถึงจุดเน้นของ หลกัสูตร ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน จ านวนเวลาท่ีจดัการเรียนรู้ ในแต่ละสัปดาห์ 
วยัและระดบัชั้น  
 3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น เพ่ือก าหนดเป็นสาระการเรียนรู้รายปี ราย
ภาค กล่าวคือเป็นเน้ือหาท่ีจะต้องเรียนให้สอดคลอ้งกับสภาพ และความตอ้งการของท้องถ่ินและ
ชุมชน  
 4. น าผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค มา พิจารณาเพื่อจัดท า
ค  าอธิบายรายวิชา  
 5. น าค าอธิบายรายวิชามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงอาจอธิบายไดว้่าเป็น
หน่วยการ เรียนรู้เปรียบเสมือนบทเรียนหน่ึง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาหายเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
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นอกจากน้ี การจดัท าหน่วยอาจใชห้ลกัการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั โดยใชว้ิชา
ใดวิชาหน่ึง เช่น สังคมศึกษา แลว้น าลกัษณะเน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงเขา้ ดว้ยกนั  
 6. น าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายหน่วย  
 7. น าแผนการจดัการเรียนรู้รายหน่วยมาจดัท าแผนการเรียนรู้รายชัว่โมง  
  สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องเร่ิมจากการศึกษา
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ตวัช้ีวดัรายปี รายภาค แลว้ก  าหนดเป็นสาระการเรียนรู้ให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพบริบท และความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน หลงัจากนั้นจึงน าตวัช้ีวดัชั้นปี และสาระการ
เรียนรู้รายปีมา พิจารณาจดัท าค  าอธิบายรายวิชา แลว้จึงก  าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้และจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อใชก้ารจดัการเรียนรู้ต่อไป 
   

 2.4 การจดัการเรียนรู้ตามแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
 2.4.1 ความเป็นมาและแนวคดิการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้  
 วฏัจกัรการเรียนรู้ (learning Cycle)เป็นรูปแบบหน่ึงของการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผา่นกิจกรรมต่างๆ และเน่ืองจาก
การเรียนรู้เป็นวฏัจกัรนั้น ความรู้ใหม่จะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้เดิม วฏัจกัรการเรียนรู้จึงเป็น
วิธีการสร้างบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี Constructivist (ชยัวฒัน์ สุทธิ
รัตน์,2554, อา้งใน กรองกาญจน์ วิลยัศร,2559: 28 )สอดคลอ้งกบั ทิศนา  แขมมณี (2560: 90-91) ได้
กล่าวถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Constructivist และมีรากฐานส าคญัมา
จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget โดย Piaget ไดอ้ธิบายพฒันาการทางสติปัญญาของ
มนุษยไ์วว้่า พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการดูดซึมและ
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาพฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและซึมทราบข้อมูลหรือ
ประสบการณ์เขา้ไปสมัพนัธก์บัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม หากไม่สามารถสมัพนัธ์
กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึนบุคคลจะพยายามปรับสภาพให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piaget เช่ือว่าคนทุกคนจะมีพฒันาเชาวปั์ญญาเป็นล าดบัขั้น 
จากการมีปฏิสมัพนัธแ์ละประสบการณ์กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั
การคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้ งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะและ
กระบวนการพฒันาความสมดุลของบุคคลนั้น 
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 รูปแบบการสอนเป็นท่ีรู้จกัคร้ังแรก โดย Atkin and Karplus ต่อมาในปี 1967 
Karplus ไดน้ ารูปแบบไปใช้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 
(SCIS) (Liewellyn, 2002: 91) 

 Beisenherz and Dantonio (Beisenherz and Dantonio cited in Liewellyn, 
2002: 91) กล่าวถึงวงจรการเรียนรู้ระยะแรก มีอยู่ 3 ขั้นตอน มีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสร้าง
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ข้ึนไดเ้อง มีขั้นตอนแรกคือ การส ารวจเป็นชั้นท่ีผูเ้รียนจะได้
ลงมือท ากิจกรรมเอง ค าท่ี 2 คือ การน าเสนอเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะไดน้ าความคิดรวบยอดดว้ย
ตนเอง และขั้นตอนสุดทา้ยคือการประยกุตใ์ชเ้ป็นขั้นท่ีนกัเรียนจะน าความคิดรวบยอดนั้นไปขยาย
และต่อยอดในสถานการณ์อ่ืนๆ โดยทุกๆขั้นตอน จะใชค้  าถามจากครูเป็นตวัน าทางในการเรียนรู้  
 ต่อมาในปี 1999   Martin, Sexton and Gerlovichไดเ้สนอขั้นตอนเพ่ิมจาก 3 
ขั้นตอน เดิมเป็น 4 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วย 1) ขั้นส ารวจ (Exploration) 2) ขั้นอธิบาย 
(Explanation) 3) ขั้นขยายมโนทศัน์ (Expansion) 4) การประเมินผล (Evaluation) และภายหลงัไดม้ี
การเพ่ิมขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ดว้ย เน่ืองจากมีการเน้นการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสร้างความ รู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และ เน้นการประเมินความรู้ เ ดิมของ
ผูเ้รียน  (Liewellyn, 2002: 91) 
 Bybee et al  cited  (Bybee et al  cited  in  Lawson, 1995: 164 - 165)นัก
การศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการจดัท าหลกัสูตรชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา
ไดเ้สนอรูปแบบของวงจรเรียนรู้แบบ 5E ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน (ปริศนา ประชุมพนัธุ,์ 2553: 17) ไดแ้ก่ 
 1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือน าเร่ืองท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองตามความสนใจหรือเกิดจากความสงสัยโดยผูเ้รียนเอง อาจเกิดจาก
เหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีเพ่ิงเรียนรู้มาแลว้ เป็นตวักระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดค าถามสร้างประเด็นท่ีจะศึกษา 

 2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Explore) เมื่อไดป้ระเด็นท่ีจะศึกษาแลว้ จะเป็นการ
วางแผนในการก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก  าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้
ลมมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการส ารวจตรวจอาจท า
ไดห้ลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์
จ าลอง (Simulation) รวมทั้งการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอยา่งเพียงพอในขั้นต่อไป 

 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป(Explanation)เมื่อผูเ้รียนได้ข้อมูลมาอย่าง
เพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแลว้ น าขอ้มูล ขอ้สนเทศจากการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
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น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  หรือวาดรูป 
สร้างตาราง  การคน้พบในขั้นน้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โตแ้ยง้
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือไม่เก่ียวกับประเด็นท่ีตั้ งไว ้แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้าง
ความรู้และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้

 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิมหรือแนวความคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลอง หรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถา้ใชอ้ธิบายเร่ืองต่างๆไดม้ากก็แสดงว่าขอ้จ  ากดัน้อย ซ่ึงก็จะช่วย
ใหเ้ช่ือมโยงกบัเร่ืองราวต่างๆและท าใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

 5. ขั้นประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อดูว่าผูเ้รียนมีความรู้ อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด 

  ต่อมาในปี ค.ศ.2003 Eisenkraft (2003: 57-59) ไดเ้สนอรูปแบบวฎัจกัรการ
เรียนรู้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น โดยแยกขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ออกเป็นขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(Elicit) และจดัเป็นขั้นท่ี 1 (E1) และตามดว้ยขั้นการสร้างความสนใจ (Engage) ซ่ึงขยบัเป็นขั้นท่ี 2 (E2) 
นอกจากนั้นไดเ้พ่ิมเติมขั้นขยายความรู้(Elaborate) ออกไปอีก 1 ขั้น คือ ขั้นน าความรู้ไปใชห้รือขั้นขยาย
ความคิดรวบยอด (Extend) ซ่ึงเป็นกระบวนการ 7 ขั้นท่ีเกิดอยา่งต่อเน่ือง ดงัแผนภาพท่ี 2   

 

5E      7Es 
Elicit 

Engage 
Engage 
 

Explore     Explore 
 

Explain      Explain 
 

Elaborate  
Elaborate 

Evaluate 
Evaluate 

Extend 

ภาพท่ี  2  The proposed 7E learning cycle and instructional model (Eisenkraft,2003) 
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 พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์และคณะ (2552: 24-27) ไดอ้ธิบาย ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es)ไว ้ดงัน้ี 

 1.ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicit) ผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนดึงความรู้ 
ความเขา้ใจ จากประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนออกมาหรือทบทวนความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู ่

 2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ความสนใจ
ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น กิจกรรมอาจเป็นการทดลอง การน าเสนอข้อมูล ข่าวหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งค  าถาม ก  าหนดประเด็น
ปัญหาท่ีจะศึกษาซ่ึงน าไปสู่การตรวจสอบ  

 3. ขั้นส ารวจคน้หา (Explore) ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนตรวจสอบปัญหาและ
ใหผู้เ้รียนด าเนินการตรวจสอบ สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล โดยการวางแผนการส ารวจตรวจสอบ ลงมือ
ปฏิบติั เช่น การสงัเกต การทดลอง การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 4. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain) ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวโน้มหรือ
ความสมัพนัธข์องขอ้มูล สรุปผล และอภิปรายผลการทดลองโดยอา้งอิงทฤษฎีหรือกฎต่างๆ อยาก
เป็นเหตุเป็นผล นอกจากน้ีผูส้อนยงัมีหนา้ท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนอธิบายความคิดของผูเ้รียน
ดว้ยตนเองใหผู้เ้รียนแสดงหลกัฐานเหตุผลประกอบค าอธิบาย  

 5. ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชส้ัญลกัษณ์ นิยาม 
ค าอธิบาย และทกัษะไปสู่สถานการณ์ใหม่ ให้ผูเ้รียนไดป้ระยุกต์ใช้ความรู้ท่ีสร้างข้ึนในการตอบ
ค าถามเสนอแนวทางแกปั้ญหา แนะน าไปสู่การตั้งสมมติฐานและคน้ควา้ต่อไป  

 6. ขั้นประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงมี
ทั้งการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนท่ี
ผูเ้รียนจะขยายความคิดรวบยอดและค้นพบปัญหาใหม่ โดยผูส้อนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน 

 7. ขั้นน าความรู้ไปใช ้ (Extend) ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงความคิด
รวบยอดท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆต่อไป อาจเร่ิมจากการเปรียบเทียบขอ้แตกต่าง
ระหว่างเร่ืองท่ีศึกษากบัเร่ืองใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งแต่ยงัไม่ไดท้ าการศึกษา และน าไปสู่การเร่ิมวฏัจกัรใหม่
อีกคร้ัง  
 สุมิตรา  กนัติยะ(2556: 31-32) ไดส้รุปว่าขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัของทั้ง 2 วิธี 
คือ วิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es ไม่มีขั้นการคาดหมาย ซ่ึงในขั้นน้ีของวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 7Es คือการตั้งวตัถุประสงค์ในการสร้างภาพแบบกวา้งเป็นแนวความคิดเก่ียวกับ
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บทเรียนการท่ีครูเปิดกวา้งในการเรียนให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถตั้งค  าถามต่อส่ิงต่างๆ
และคน้หาส่ิงท่ีอยากรู้ไดม้ากข้ึน ความแตกต่างอีกประการหน่ึงคือในขั้นตอนประเมินของวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยกระบวนการต่างๆแลว้แต่ว่า
ผูส้อนจะประเมินอย่างไรแต่ในพิธีสืบเสาะหาความรู้แบบ 7Es จะเน้นท่ีการเขียนสะทอ้นความรู้
ความคิดของผูเ้รียนออกมาเป็นการฝึกการจดัระบบความคิดและเช่ือมโยงความคิดกบัความรู้สึก
ประสบการณ์ท่ีมี ซ่ึงครูอาจใชก้ารเขียนน้ีในการประเมินการเรียนรู้หรือครูอาจมีการประเมินใน
รูปแบบอ่ืนประกอบดว้ยก็ได  ้ปริศนา  ประชุมพนัธุ์ (2553: 9) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการสอน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จากการสอบถามขอ้มูลโดยตรงจาก Eisenkraft ถึงการน ารูปแบบการ
เรียนการสอน 7Es ไดรั้บค าตอบว่า รูปแบบ 7Es ประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางและใชไ้ดทุ้กวิชา 
แมว้่าธรรมชาติของชั้นส ารวจ (Explore) อาจจะแตกต่างกนั แต่รูปแบบน้ีก็ยงัคงมีความเหมาะสมท่ี
จะน าไปใชไ้ด ้

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า  รูปแบบการเรียนการสอน 7Es มีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎี Constructivist และมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ  Thorndike เป็น
รูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจักรหรือแบบวงจร เป็นล าดับขั้นตอน โดยครูจะคอยช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจและสืบเสาะหาความรู้  จนพบวิธีแกปั้ญหาและสามารถน าความรู้ไปใช ้ อีก
ทั้งยงัตอ้งใชท้กัษะกระบวนการการคิดร่วมกับรูปแบบการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง  ทั้งน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ตามแนวคิดของ Eisenkraft มาใชใ้นการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้  นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicit) 2) ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 3) ขั้นส ารวจคน้หา (Explore) 4)ขั้o
อธิบายและลงขอ้สรุป (Explain)  5) ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluate) และ 
7) ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extend)  

 
 2.4.2 บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

(7Es) 
 ครูและนกัเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในแต่ละขั้นการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 4 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 4 บทบาทครูและนกัเรียน 
 
ขั้นการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 
1. ตรวจสอบ
ความรู้เดิม 

1. ตั้งค  าถาม/กระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความรู้
เดิม 
2. เติมเตม็ประสบการณ์เดิม 
3. อธิบายความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ใหม่ 
มองภาพเป็นองคร์วม 

1. ตอบค าถามและแสดงความ
คิดเห็นตามความเขา้ใจของ
นกัเรียน 
2. อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

2. เร้าความ
สนใจ 

1.สร้างความสนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็น 
2.กระตุน้ใหร่้วมกนัคิดหรือตั้งค  าถามกระตุน้ให้
คิด 
3.ยกตวัอย่างประเดน็ท่ีน่าสนใจ 
4.จดัสถานการณ์ใหน้กัเรียนสนใจ 
5.ร่วมอภิปรายเป็นความคิดรวบยอด 

1.ถามค าถามและตอบค าถามจาก
ความสนใจ 
2.น าเสนอประเดน็หรือ
สถานการณ์ท่ีนกัเรียนอยาก
เรียนรู้เพ่ิมเติม 

3.ขั้นส ารวจละ
คน้หา 

1.ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันในการ
ส ารวจตรวจสอบ 
2.ซกัถามนกัเรียนเพ่ือน าไปสู่การส ารวจคน้หา 
3.สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน 
4.ใหข้อ้เสนอแนะ ค าปรึกษาแก่นกัเรียน 

1.คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขต
ของกิจกรรมส ารวจตรวจสอบ 
2.คาดคะเนและตั้งสมมติฐานโดย
การทดสอบ 
3.พยายามหาทางเลือกในการหา
ค า ต อ บ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย เ พ่ื อ
แกปั้ญหา 
4.บนัทึกการสังเกตและลงสรุป
ขอ้มูล 
5.ใชท้กัษะกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4  บทบาทครูและนกัเรียน (ต่อ) 
 
ขั้นการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 
4.ขั้นอธิบาย
และลงขอ้สรุป 

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้ิดและอธิบายความคิด
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
2..ให้นักเรียนแสดงหลักฐานให้เหตุผลและ
อธิบายใหก้ระจ่าง 
3.ใหน้กัเรียนอธิบายค าจดัความ 
4.ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเป็น
พ้ืนฐานในการคิดรวบยอด 

1.อธิบายแก้ปัญหาหรือค าตอบท่ี
เป็นไปได ้
2.รับฟังขอ้คิดเห็นของคนอื่นโดย
วเิคราะห์ 
3.ถามค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูอ้ื่นได้
อธิบาย 
4.รับฟังและพยายามท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีครูอธิบาย 
5.บนัทึกสรุปและตรวจสอบ
ความเขา้ใจของตนเอง 

5.ขั้นขยาย
ความรู้ 

1.ส่งเสริมให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีเรียนมาไปใช้
ประโยชน์หรือประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์
ใหม่ 
2.เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้ความเขา้ใจ
อย่างหลากหลายโดยอา้งอิงขอ้มูลพร้อมทั้งแสดง
หลกัฐาน 

1.น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ
ตรวจสอบไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกนั 
2.ตรวจสอบความเขา้ใจจากการ
อภิปรายขอ้คน้พบกบัคนอื่นๆ 

6.ขั้น
ประเมินผล 

1.สังเกตนกัเรียนในการน าความคิดรวบยอดและ
ทกัษะใหม่ไปประยุกตใ์ช ้
2.ประเมินความรู้และทกัษะนกัเรียน 
3.หาหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนได้เปลี่ยน
ความคิดหรือพฤติกรรม 
4.ให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในการเรียนรู้
และทกัษะกระบวนการ 
5.ถามค าถามปลายเปิด ใหน้กัเรียนไดต้อบแบบ
อิสระและเป็นเหตุเป็นผล 

1.ตอบค าถามโดยอาศยัหลกัฐาน
ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ 
2.แสดงถึงความรู้ความเขา้ใจของ
ตนเองในการคิดโดยรวม 
3.ประเมินความก้าวหน้าด้วย
ตนเอง 
4.ถามค าถามหรือประเดน็ท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมใหมี้การ
ส ารวจตรวจสอบต่อไป 
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ตารางท่ี 4 บทบาทครูและนกัเรียน (ต่อ) 
 

ขั้นการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

7.ขั้นน าความรู้
ไปใช ้

1.กระตุน้ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามตามประเด็นโดย
ใหส้อดคลอ้งกบับริบท 
2.ส่งเสริมใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมไป
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

1.น าความรู้ ท่ีได้ไปเ ช่ือมโยง
ความรู้ใหม่ 
2.ใชท้กัษะการคิดมาต่อยอด โดย
การประยุกตใ์ชเ้ป็นขอ้สรุป 

 
 จากขอ้มูลในตารางสรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการ

สอน 7Es นั้น ครูผูส้อนจะตอ้งท าหนา้ท่ีคอยกระตุน้ผูเ้รียนให้มีความอยากรู้ สนใจในบทเรียน เกิด
การคิดและส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรม  โดยผูส้อนเพียงเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและคอยดูแล 
ส่วนผูเ้รียนจะเป็นผูด้  าเนินการท ากิจกรรมต่างเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเองอย่างเป็นล าดบั
ขั้น 

 2.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกีย่วข้องกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.4.3.1 แนวคิดของ Piaget (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี 2558 อา้งใน เนตรดาว สร้อยแสง, 2560: 15-16) เก่ียวกบัพฒันาการทางสติปัญญาและ
ความคิดคือการท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิด และการมีปฏิสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ืองระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มน้ีมีผลท าให้ระดบัสติปัญญา และความคิดมีการพฒันาข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาทางสติปัญญาและความคิดมี 2 
กระบวนการ คือ การปรับตวั (adaptation) และการจดัระบบโครงสร้าง (Organization) การปรับตวั
เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหาหนทางท่ีจะปรับสภาพความไม่สมดุลทางความคิดให้เขากับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆตวั และเม่ือบุคคลมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั โครงสร้างทางสมอง
จะถูกจดัระบบใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม มีรูปแบบของความคิดเกิดข้ึนกระบวนการ
ปรับตวัประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  
  1) กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการท่ี
อินทรียซึ์มซบัประสบการณ์ใหม่ เขา้สู่ประสบการณ์เดิมท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั แลว้สมองก็
รวบรวมปรับเหตุการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กบัโครงสร้างของความคิดอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  

  2) กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองมาจากกระบวนการดูดซึม คือภายหลงัจากท่ีมีการซึมซาบของเหตุการณ์ใหม่
เข้ามา และปรับเข้าสู่โครงสร้างเดิมแล้ว ถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ท่ีรับเข้ามามีสมบัติ
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เหมือนกบัประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่จะถูกสุ่มสร้างและปรับเขา้หาประสบการณ์เดิม วิธี
ท าใหป้ระสบการณ์เดิมมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แต่ถา้ไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บการ
ซึมซาบเขา้มาใหเ้ขา้กบัประสบการณ์เดิมได ้สมองก็จะสร้างโครงสร้างใหม่ข้ึนมาเพ่ือปรับใหเ้ขา้กบั
ประสบการณ์ใหม่นั้น 
 2.4.3.2 ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นทฤษฎีท่ีสร้าง
ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะเป็นผูค้น้พบโดยใชห้ลกัการ การเรียนรู้คือการแกปั้ญหาซ่ึงข้ึนอยู่
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างของแต่ละบุคคล แต่ก่อนท่ีจะจดัการเรียนการสอนให ้
ตอ้งพิจารณาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตัวของผูเ้รียนรู้เอง การเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพ้ืนฐานมาจาก
ความรู้เดิม ดังนั้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 
นกัเรียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหา ส ารวจตรวจสอบและคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยตนเอง เช่น ดว้ยวิธีการ
ต่างๆจนท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้องค์ความรู้ของนักเรียนจะสามารถเก็บเป็น
ขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน และน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์เผชิญหนา้ ดงันั้นการท่ีนักเรียน
จะสร้างองคค์วามรู้ไดต้อ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry process) 
 

 2.5 การจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม 
 2.5.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัเกม 
  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของ Thorndike (Thorndike’s Classical Connectionism) 

ทิศนา แขมมณี (2560:51) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 Thorndike (ค.ศ.1814 - 1949) เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่าง

ส่ิงเร้ากับการตอบสนอง ซ่ึงมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก ( trial and error) 
ปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆจนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถให้ผลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อ
เกิดการเรียนรู้แลว้บุคคลจะใชรู้ปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายาม
ใชรู้ปแบบนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆ  

 กฎการเรียนรู้ของ Thorndike สรุปไดด้งัน้ี  
 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ถา้

ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  
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 2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆดว้ย
ความเขา้ใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระท าซ ้ าบ่อยๆการเรียนรู้นั้นจะไม่คงทน
ถาวรและในท่ีสุดอาจลืมได ้ 

 3. กฎแห่งการใช ้(Law of use and disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การน าไปใชบ่้อยๆ
หากไม่มีการน าไปใชอ้าจมีการลืมเกิดข้ึนได ้ 

 4. กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of effect) เมื่อบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจย่อม
อยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ ฉนัไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ
จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้  

 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ Operant (Operant Condition - ing) ของSkinner 
ทิศนา แขมณี (2560 : 57) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

 Skinner ไดท้  าการทดลอง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ไดด้งัน้ี  
 ทฤษฎีการเรียนรู้  
 1. การกระท าใดๆถา้ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอีก ส่วน

การกระท าท่ีไม่มีการเสริมแรงแนวโน้มท่ีความถ่ีของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด 
(จากการทดลองโดยน าหนูท่ีอยู่จดัใส่กล่อง ภายในมีค  าบงัคบัให้อาหารตกลงไปในกล่องได ้ตอน
แรกหนูจะวิ่งชนนู่นชนน่ี เม่ือชนคานจะมีอาหารตกมาใหกิ้น ท าหลายๆคร้ัง พบว่าหนูจะกดคา้งท า
ใหอ้าหารตกลงไปไดเ้ร็วข้ึน) 

 2. การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนท าให้การตอบสนองจนกว่าการเสริมแรงท่ี
ตายตวั (จากการทดลองโดยเปรียบเทียบหนูท่ีอยูจ่ดั 2 ตวั ตวัหน่ึงกดคา้งจะไดอ้าหารทุกคร้ัง อีกตวั
หน่ึงเมื่อกดคาน บางทีก็ไดอ้าหาร บางทีก็ไม่ไดอ้าหารแลว้หยดุใหอ้าหารตวัแรกจะเลิกกดทนัที ตวั
ท่ี 2 จะยงักดต่อไปอีกนานกว่าตวัแรก) 

 3. การลงโทษท าใหก้ารเรียนรู้ไดเ้ร็วและลืมเร็ว (จากการทดลองโดยน าหนู
ท่ีอยูจ่ะใส่กรงแลว้ช็อกดว้ยไฟฟ้า หนูจะวิ่งผา่นจนออกมาได ้เม่ือจบัหนูใส่เขา้ไปใหม่มนัจะวิ่งผ่าน
อีก จ  าไม่ไดว้่าทางไหนคือทางออก) 

 4. การให้แรงเสริมหรือให้รางวลัเมื่ออินทรียก์ระท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
สามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยท่ีตอ้งการได ้(จากการทดลองโดยสอนให้หนูเล่นบาสเกตบอล 
เร่ิมจากการให้อาหารเม่ือหนูจบัลูกบาสเกตบอล จากนั้นเม่ือมนัโยนจึงให้อาหาร ต่อมาเม่ือโยน
สูงข้ึนจึงใหอ้าหาร ในท่ีสุดตอ้งโยนเขา้ห่วงจึงใหอ้าหาร การทดลองน้ีเป็นการก าหนดให้หนูแสดง
พฤติกรรมตามท่ีตอ้งการก่อนจึงใหแ้รงเสริมวิธีน้ีสามารถดดันิสยัหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมได)้ 
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 สรุปไดว้่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนตามความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีส่ิง
คอยกระตุน้หรือจูงใจให้เกิดความพึงพอใจและอยากเรียนรู้ต่อๆไป เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคค์วรเสริมแรงตามความเหมาะในการเล่นเกมตามทฤษฎีเพื่อใหม้ีพฒันาการแบบสมบูรณ์ 

 2.5.2 ความหมายของการสอนโดยใช้เกม 
 นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของเกมไวด้งัน้ี 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 75) ให้ความหมายและแนวทางการสอนโดย

ใชเ้กม หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผา่นกระบวนการเล่นท่ีเนน้กติกาและการแข่งขนั การเรียนรู้โดยใชเ้กม 
คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด โดยให้
ผูเ้รียนเล่นตามกติกาและน าเน้ือหาของขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลของการ
เล่นเกมของผูเ้รียนมาใชใ้นการอธิบายเพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ส่ิงต่างๆอยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ ผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ไดรั้บประสบการณ์
ตรงเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง 

 สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2552: 90) ไดอ้ธิบายการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เกมไวด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนเล่นเกมท่ีมีกฎเกณฑ ์
กติกา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ท าให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการ
ออกก าลงักาย เพ่ือพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การ
เรียนรู้กบัผูอ่ื้น โดยการน าเน้ือหา ขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลของการเล่น
มาใชใ้นการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ 

 ทิศนา  แขมมณี (2560: 365) ไดอ้ธิบายวิธีสอนโดยใชเ้กม คือกระบวนการท่ี
ผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด โดยการให้ผู ้เรียนเล่นเกม
ตามกติกา แนะน าเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของ
ผูเ้รียนมาใชใ้นการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ 

 สรุปได้ว่า เกมเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีกติกา กฎเกณฑ์เป็นตัวควบคุมการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน และผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและมีใหร่้วมมือในการท ากิจกรรมสูง 

 2.5.3 วตัถุประสงค์ของเกม 
 การใชเ้กมประกอบการสอนตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคข์องการใชเ้กมเพื่อให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายก าหนดไว ้
 สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2552: 90) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการ

เรียนรู้โดยใชเ้กม ต่อไปน้ี 1 เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ดว้ยความสนุกสนาน และทา้ทาย
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ความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง 2 เป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนฝึกทกัษะและเทคนิคต่างๆการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น  

 ทิศนา แขมมณี (2560: 81) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์ของวิธีการสอนโดยใช้
เกมไวว้่า วิธีการสอนโดยใชเ้กมเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้ รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองต่างๆ อย่างสนุกสนาน 
และทา้ทายความสามารถโดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ไดรั้บประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง  

 จากวตัถุประสงคเ์ห็นไดว้่าการสอนโดยใชเ้กม เป็นวิธีการท่ีช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆด้วยความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีทักษะในการเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกบัผูอ่ื้น  

 2.5.4 ประเภทของเกม 
 สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2552: 91-93) ได้จดัประเภทของเกมตาม

ลกัษณะการเล่น อุปกรณ์ และรูปแบบการเล่นท่ีจ  าแนกออกเป็น 10 ประเภท ดงัน้ี  
 1. เกมเบ็ดเตล็ด เป็นลกัษณะเกมง่ายๆ ท่ีสามารถจดัเล่นไดใ้นสถานท่ีต่างๆ 

โดยมีจุดประสงคข์องการเล่นเพ่ือใหก้ารเล่นนั้นไปสู่จุดหมายในระยะเวลาสั้นๆ เป็นการเสริมสร้าง
ทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ คือ การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย เพ่ือให้เกิดทกัษะความ
ช านาญและคล่องตวั ซ่ึงเกมประเภทน้ี ไดแ้ก่ เกมประเภทสนุกสนาน เกมมีจุดหมาย เกมย  ้าความ
ว่องไว และเกมฝึกสมอง  

 2. เกมเล่นเป็นนิยาย เป็นลกัษณะของกิจกรรมการแสดงออกซ่ึงท่าทางต่างๆ 
รวมทั้งการเคล่ือนไหวแสดงออกในรูปของการเล่นหรือแสดง โดยการก าหนดบทบาทสมมุติการ
แสดงละครตามความเขา้ใจของผูแ้สดงแต่ละคน และด าเนินเร่ืองไปตามเน้ือหาเร่ืองท่ีจะเล่น  

 3. เกมประเภทสร้างสรรค์ เป็นลกัษณะของกิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมการ
เล่นท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การแสดงออกซ่ึงความสามารถในการเคล่ือนไหว 
ความสามารถในการใชภ้าษาและสมองคิดเพื่อโตต้อบหรือกิจกรรมการเล่นอยา่งสนุกสนาน  

 4. เกมประเภทชิงท่ีหมายไล่จบั แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
 4.1 เกมประเภทชิงท่ีหมาย เป็นเกมการเล่นท่ีต้องอาศยัความแข็งแรง 

รวดเร็ว ความคล่องตวัไหวพริบ การหลอกล่อ และกลวิธีเพ่ือจบัเป้าหมายหรือส่ิงท่ีให้เร็วท่ีสุดให้
ประโยชน์ดา้นความสนุกสนาน พฒันาความเจริญเติบโตและความสามารถในการตดัสินใจของ
ผูเ้รียน  
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 4.2 เกมประเภทไล่จบั เป็นเกมท่ีใชค้วามคล่องตวัในการหลบหลีกไม่ให้
ถูกจบั ตอ้งอาศยัความแข็งแรงของกลา้มเน้ือขา สมรรถภาพทางกายใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน
และเป็นการออกก าลงักายดว้ย 

 5. เกมประเภทรายบุคคล เป็นเกมแข่งขนัประเภทหน่ึงท่ีใชค้วามสามารถ
สมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลเป็นหลกัในการแข่งขนัใครสามารถท าไดดี้และถูกตอ้งก็จะเป็น
ผูช้นะจัดเป็นเกมประเภทวดัความสามารถของผูเ้รียนซ่ึงควรจะเป็นลกัษณะเกมการต่อสู้หรือ
เลียนแบบก็ได ้

 6. เกมแบบหมู่หรือผลดั เป็นเกมท่ีมีลกัษณะในการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม โดย
แต่ละหมู่อีกกลุ่มจะไม่ยุง่เก่ียวกบักลุ่มอ่ืน ทุกๆคนจะพยายามท าให้ดีท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
โดยอาศยัทกัษะความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมาเป็นผลรวมของกลุ่มเพ่ือฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ทาง
กีฬาส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สนุกสนานร่าเริงและความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา เป็นตน้ 

 7. เกมพ้ืนบา้น เป็นเกมท่ีเด็กๆเล่นกันในทอ้งถ่ินซ่ึงมีการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เป็นเกมท่ีแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินแสดงถึงวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมา
แต่โบราณ เช่น เกมหมากเก็บ เกมสะบา้ เกมจ ้าจ้ี เกมกาฟักไข่ เกมมอญซ่อนผา้ เป็นตน้  

 8. เกมละลายพฤติกรรม เป็นเกมท่ีใช้ส่ือให้ผูเ้รียนท่ียงัไม่เคยรู้จักกัน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการเขม้ขรึม สงวนท่าทีไม่กลา้แสดงออกมาเป็นกลา้แสดงออก ยิ้มแยม้ 
เปิดใจร่วมกนัสร้างสรรคบ์รรยากาศใหทุ้กคนรู้จกักนัและก่อใหเ้กิดความสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  

 9. เกมนันทนาการ เป็นเกมการเล่นท่ีมีจุดหมาย เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผอ่นคลายความตึงเครียด เล่นไดทุ้กเพศทุกวยัส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในการ
รวมกลุ่มพบปะสงัสรรคต่์างๆ  

 10. เกมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นเกมท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้โดย
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการด าเนินการไวช้ดัเจนโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมท่ี
จดัใหทุ้กคนช่วยกนัคิดและเล่นเกม หลงัจากนั้นจะมีการน าเสนอขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น
วิธีการเล่นและผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปให้แนวคิดเช่ือมโยงกบัเน้ือหาวิชาหรือ
บทเรียนน าไปสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 เยาวภา เดชะคุปต(์2546: 56-58) ไดก้ล่าวถึงประเภทของเกม ไวด้งัน้ี  
 1. การเล่นเป็นนิยายและการเลียนแบบ (Story Play) ไดแ้ก่ การเล่นท่ีมีนิยาย

ประกอบ เด็กแสดงประกอบท่าทางตามนิยายนั้น เช่น เลียนแบบสตัว ์ 
 2. การเล่นเบ็ดเตล็ด (Low organization) เป็นการเล่นท่ีมีกติกาเล็กๆน้อยๆ

ส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะเบ้ืองตน้ทางการเคล่ือนไหว  
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 3. เกมการเล่นท่ีส่งเสริมสมรรถภาพตนเอง (Self-Testing) ส่งเสริมให้เด็กมี
ความแข็งแกร่งของอวยัวะส่วนต่างๆ  

 4. เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่ (Lead-up Games) เป็นเกมท่ีท าให้เกิดทกัษะในการ
เล่นกีฬา  

 5. เกมการเคล่ือนไหวและประกอบเพลง (Motion Song and Singing Games) 
ไดแ้ก่ การร้องเพลงท่ีมีท่าทางประกอบ หรือร้องเพลงแลว้เล่นเกมไปดว้ย  

 6. เกมนนัทนาการ (Recreation Games) เป็นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินใช้
เวลาผอ่นคลายความตึงเครียด  

 7. เกมท่ีเล่นเป็นกลุ่ม (Group Games) เป็นเกมท่ีเล่นกนัเป็นกลุ่มง่ายๆเพื่อ
ส่งเสริมทางดา้นสงัคมของเด็ก  

 8. เกมการศึกษา (Didactic Games or Education Games) เป็นการเล่นท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา มุ่งให้เด็กใชส้ติปัญญา สังเกต คิดหาเหตุผล และ
แกปั้ญหา  

 Kolumbus, Elinor S. ( Kolumbus, Elinor S, อา้งถึงในพิริยา เลิกชยัภูมิ, 2556 
: 27) กล่าวถึงการแบ่งเกมเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆคือ  

 1. เกมฝึกการกระท า คือการท่ีเด็กน าของเล่นต่างๆมาเล่นอย่างมีกฎเกณฑ ์
กติกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ด็กพฒันาประสาท สมัพนัธร์ะหว่างการใชม้ือและสายตา เช่น การ
ร้อยลูกปัด ติดกระดุม กรอกน ้ าใส่ขวด 

2. เกมการศึกษา คือเกมท่ีพฒันาการคิดของเด็กให้เด็กไดคิ้ดหาเหตุผลจาก
การเล่น เช่น การจบัคู่ส่ิงของหรือภาพ การเล่นโดมิโน การเรียงล  าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั  

3. เกมฝึกทกัษะทางร่างกายหรือเกมพลศึกษา มีมากมายหลายอยา่งซ่ึงรวมทั้ง
การฝึกกายบริหารประจ าวนัง่ายๆของเด็กดว้ย เกมประเภทน้ีไดแ้ก่ เกมวิ่งไล่จบั เกมท าตามค าสั่ง 
เกมซ่อนหา  

4. เกมฝึกทกัษะภาษา เป็นเกมท่ีอาศยัจินตนาการและการใชค้  าพูดโดยไม่ตอ้ง
ใชว้ตัถุอุปกรณ์ใดๆเช่น เกมอะไรเอ่ย เกมตะลอ็กต๊อกแต๊ก 

5. เกมทายบตัร เป็นบตัรท่ีครูท าข้ึน ช่วยให้เด็กสามารถแยกความเหมือน 
ความต่าง ฝึกความจ า และเสริมทกัษะอ่ืนๆ  

6. เกมพิเศษ เป็นเกมท่ีครูอาจจะใหเ้ด็กเล่นเป็นคร้ังคราว เช่น เกมหาส่ิงของ 
เกมหาลายแทง 

ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 2560 : 82) ไดแ้บ่งประเภทเกมไว ้ดงัน้ี 
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1) เกมแบบไม่มีการแข่งขนั เช่น เกมการส่ือสาร เกมการตอบค าถาม เป็นตน้ 
2) เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พ ้ผูช้นะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบน้ี เพราะการ

แข่งขนัช่วยใหก้ารเล่นเพ่ิมความสนุกสนานมากข้ึน  
3) เกมจ าลองสถานการณ์(simulation game)เป็นเกมท่ีจ  าลองความเป็นจริง 

สถานการณ์จริงซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งคิดตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมี และไดรั้บผลของการตดัสินใจ เหมือนกบั
ท่ีควรจะไดรั้บในความเป็นจริง 

ดงันั้น จะเห็นไดว้่าประเภทของเกมมีหลากหลาย ตามลกัษณะการแบ่งของ
เกมช่วยฝึกทั้งทกัษะการคิดและพฒันาการทางร่างกาย โดยจะเห็นว่าเกมท่ีช่วยในการเรียนรู้เนน้การ
ฝึกสงัเกต การคิด และพฒันาสติปัญญา จะเป็นเกมการศึกษาท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้ 

ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 
สุวิทย ์มูลค า และอรทยัมูลค า (2552: 93-94) อธิบายการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เกม ดงัน้ี 
1. ขั้นเลือกเกม เกมท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมท่ี

เรียกว่า “เกมการศึกษา” เป็นเกมท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนโดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคด์งันั้นผูส้อนจะตอ้งเลือกเกมเพ่ือน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี  

1.1 ผูส้อนสร้างเกมข้ึนมาใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซ่ึง
หากผูส้อนตอ้งการสร้างเกมข้ึนมาใชเ้อง ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการสร้าง
และจะตอ้งทดลองใชเ้กณฑท่ี์สร้างหลายๆคร้ังจนกระทัง่มัน่ใจว่าสามารถใชไ้ดดี้ตามวตัถุประสงค ์ 

2.2 ผูส้อนเลือกเกมท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาดัดแปลงเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องการสอนของตนก็ได ้ซ่ึงการดดัแปลงนั้นผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาเกมนั้นให้เขา้ใจ
แลว้จึงดัดแปลงใช้ก่อน เพื่อจะได้เห็นว่าดีหรือข้อขัดข้องต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้มีการเตรียมการ 
ป้องกนัแกไ้ขล่วงหนา้  

 2. ค าช้ีแจงการเล่นและกติกา ผูส้อนควรด าเนินการดงัน้ี  
2.1 บอกช่ือเกมแก่ผูเ้ล่น  
2.2 ช้ีแจงกติกา โดยผูส้อนควรจดัล  าดบัขั้นตอนและให้รายละเอียดท่ี

ชดัเจนพร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามได ้ 
2.3 สาธิตการเล่นเกมท่ีมีวิธีการเล่นเกมท่ีซบัซอ้นบางคร้ังอาจตอ้งมีการ

สาธิตก่อน  
2.4 ซอ้มก่อนเล่นจริง เกมท่ีมีวิธีการเล่นท่ีซบัซอ้น นอกจากสาธิตแลว้ยงั

อาจจ าเป็นท่ีจะใหผู้เ้ล่นลองซอ้มเล่นก่อนเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจน 
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3. ขั้นเล่นเกม 
3.1 จดัสถานท่ีส าหรับการเล่นเกมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือต่อการเล่น 
3.2 ให้ผูเ้รียนเล่นเกมและผูส้อนควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามขั้นตอน

และในบางกรณีตอ้งควบคุมเวลาในการเล่นดว้ย 
3.3 ผูส้อนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ด

และความบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไว ้เพื่อน าไปใชอ้ภิปรายหลงัการ
เล่นหรือผูส้อนอาจมอบหมายใหผู้เ้รียนบางคนท าหนา้ท่ีสงัเกตการเล่นบนัทึกพฤติกรรมและควบคุม
เวลาเล่นดว้ยก็ได ้ 

 4. ขั้นอภิปรายหลงัการเล่นและสรุปผล  
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้กม 
เพราะจุดเด่นของเกมอยูท่ี่การเรียนรู้ยทุธวิธีต่างๆ พี่จะเอาชนะอุปสรรค ใกลถึ้งเป้าหมายท่ีตอ้งการ
และโยงเขา้ไปประเด็นการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงันั้นการด าเนินการอภิปรายการเล่นเกม
ควรด าเนินการดงัน้ี  
 ผูส้อนควรตั้งประเด็นค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปราย เช่น  

 4.1 ผูช้นะมีวิธีการเล่นอยา่งไร  
4.2 ผูช้นะหรือผูแ้พม้ีความรู้สึกอยา่งไร  
4.3 ผูช้นะเล่นเกมชนะเพราะเหตุใด  
4.4 ผูแ้พเ้ล่นเกมแพเ้พราะเหตุใด  

 2.5.5 ประโยชน์ของการเล่นเกม 
 สุคนธ ์สินธพานนท ์(2552: 131)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเกมไวด้งัน้ี 

 1. เร้าความสนใจของผูเ้รียนและเป็นส่ิงจูงใจให้ผูเ้รียนถา้อยากจะเรียนรู้ใน
ส่ิงนั้นๆเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน  
 2. ช่วยให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะความคิด ทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน  
 3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถของตนท่ีมีอยู่ในดา้นต่างๆได้
เต็มท่ี  
 4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท างานร่วมกนั คนท่ีเรียนเก่งจะรู้จกัช่วยเหลือคนท่ี
เรียนอ่อน  
 5. ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาของบทเรียนท่ีเรียนในแต่ละเร่ือง  
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 6. ผูส้อนสามารถใชเ้กมทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระท่ีเรียนได้
โดยสงัเกตจากการตอบค าถามหรือการร่วมกนัแสดงออกในกิจกรรมของเกมนั้นๆ  
 7. ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ของเน้ือหาสาระท่ีเรียนเพราะกิจกรรมในเกณฑ์
จะช่วยสร้างความกระจ่างชดัใหแ้ก่ผูเ้รียน  
 8. เกมก่อใหเ้กิดความสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยกนั  
 9. เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนมีวินยัในตนเอง เคารพกติกาของการเล่น  
 10. ท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน เกมจะดึงดูดใจให้ผูเ้รียนอยากเรียน
จึงไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในเน้ือหาท่ีเรียน แต่จะท าใหมี้ความรู้สึกเพลิดเพลินติดตามบทเรียนจนจบ  
 วนัชาติ เหมือนสน (2546: 10) กล่าวถึงคุณค่าของเกมท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. ฝึกเด็กใหเ้ป็นคนท่ีมีความตั้งใจจริงในการท ากิจกรรมต่างๆ  
 2. ฝึกเด็กใหเ้ป็นคนรู้จกัคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 3. ฝึกเด็กใหเ้ป็นคนมีความกลา้หาญพอท่ีจะเผชิญหนา้กบัภยัอนัตรายต่างๆ  
 4. สามารถช่วยใหพ้ฒันาทางดา้นจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี  

 อจัฉรา เปรมปรีดา (2558: 59) ไดส้รุปประโยชน์และคุณค่าของเกมดงัน้ี 
เกมเป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กไดเ้ป็นการช่วยพฒันาใหเ้ด็กเกิด
การเรียนรู้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและแกปั้ญหาร่วมกนัไดอี้กทั้งเป็นการทบทวนเน้ือหาท่ี
เรียนไปแลว้ ดว้ย ในขณะเดียวกนัก็จะเป็นตวัช่วยเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของเด็กท าให้
เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีรวมทั้งเป็นการปลูกฝังความสามคัคี ความมีน ้ าใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้าง
คุณลกัษณะการเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดีใหแ้ก่เด็ก  

 จากการศึกษาประโยชน์ขา้งตน้สรุปไดว้า่ เกมประกอบการสอนเป็นกิจกรรม
ท่ีสามารถเร้าความสนใจใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ช่วยในการจดจ า เขา้ใจ เน้ือหาสาระท่ีเรียนให้แก่
ผูเ้รียนไดง่้ายข้ึน ส่งเสริมความสามารถในดา้นการแสดงออก กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ยอมรับผูอ่ื้น อีก
ทั้งยงัพฒันาทางดา้นจิตใจ อารมณ์ เป็นตวัช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

 2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  วิไลรัตน์ กล่ินจนัทร์ (2552: 54) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความสามารถของบุคคลท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ ความรอบรู้ ทศันคติท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอน การ
ฝึกฝน อบรมสัง่สอนท าใหเ้กิดความส าเร็จหรือความสามารถในดา้นต่างๆ 
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 วินุรักษ ์สุขส าราญ (2553: 36) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ทาง
ท่ีเกิดจากการสะสม และเช่ือมโยงสาระส าคญัท่ีคน้พบ และพิสูจน์แลว้ตอ้งไม่ใช่องค์ประกอบทาง
สติปัญญาและองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา สามารถ สังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา 
หรือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นต่างๆ แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์
การเรียนรู้จากการฝึกฝนอบรม 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถของนกัเรียนหลงัเรียนรู้ เร่ืองทวีปเอเชีย จากการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใช้เกม ซ่ึงวดัได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
                          2.6.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ 

ชวลิต ชูก  าแพง (2550: 94 – 99) ไดจ้  าแนกประเภทของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนตามลกัษณะของขอ้สอบ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้สอบอตันยั เป็นขอ้สอบท่ีเขียนค าถามโดยก าหนดเป็นสถานการณ์หรือ
ปัญหา เพื่อให้ ผูต้อบได้แสดงความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นได้อย่างไม่จ  ากดั การตอบ
ขอ้สอบอตันยัจึงตอ้งจดั ระเบียบค าตอบภายในเวลาท่ีก  าหนดให้ เขียนค าตอบให้ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์และระมดัระวงั ผูต้รวจ ใหค้ะแนนตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาวิชานั้น โดยตอ้งอาศยัทกัษะและ
ความพยายามในการอ่าน เพราะการ ใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัตวัผูต้รวจเป็นส าคญั ผูต้รวจตอ้งท าใจให้
บริสุทธ์ิ ยดึคุณธรรมอนัสูงส่งในการ ใหค้ะแนน 

 2. ขอ้สอบตอบสั้นๆ และข้อสอบเติมค า ส าหรับขอ้สอบตอบสั้นๆ นั้นมี
ลกัษณะขอ้สอบ ท่ีเขียนค าถามใหผู้ต้อบไดแ้สดงความสามารถในการแกปั้ญหานั้นๆ โดยการเขียน
ตอบแบบเติมค า หรือประโยคสั้นๆ การตรวจใหค้ะแนนผูต้รวจจะอ่านเพียงเลก็นอ้ย แลว้พิจารณาวา
ค าตอบนั้นถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงใด ส่วนขอ้สอบแบบเติมค า มีลกัษณะ
ขอ้สอบท่ีเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความเป็นตอนน าแลว้ เวน้ช่องวางส าหรับเติมค าหรือขอ้ความ 
เพ่ือใหข้อ้ความนั้นสมบูรณ์ 

 3. ขอ้สอบเลือกตอบหลายตวัเลือก ประกอบดว้ยส่วนของค าถามและส่วน
ของค าตอบ ซ่ึงส่วนของค าตอบนั้นมีใหเ้ลือกทั้งค  าตอบถูกและค าตอบผิด ผูต้อบตอ้งเลือกตอบจาก
ตวัเลือกใด ตวัเลือกหน่ึง หรือหลายตวัเลือกแลว้แต่เง่ือนไขค าถาม ผูต้อบจะไม่มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นของตน  
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4. ข้อสอบแบบถูกผิด ลักษณะของข้อสอบจะเขียนข้อความท่ีเป็น
สถานการณ์ซ่ึงมีทั้งถูก และผดิคละกนัไป รูปแบบค าถามอาจเป็นค าถามเดียว แบบก าหนดขอบเขต
ของเน้ือหา หรือแบบผสมแลว้ใหผู้พิ้จารณาความถูกตอ้ง หรือความสอดคลอ้งของค าตอบ  

5. ขอ้สอบแบบจบัคู่ ลกัษณะของขอ้สอบประกอบดว้ยค าถาม เขียนเป็นตวั
ยนืท่ีสดมภ ์ซา้ยมือ โดยมีท่ีวางเวน้ไวห้นา้หนา้ขอ้เพื่อให้ผูต้อบเลือกหาค าตอบท่ีเขียนไวใ้นสดมภ์
ขวามือ โดยท่ีผูต้อบจะเลือกขอ้ความท่ีสมัพนัธก์นั  

 บุญชม ศรีสะอาด (2552 : 62-64) ไดแ้บ่งประเภทของแบบทดสอบโดยใช้
เกณฑต่์างๆกนั ดงัน้ี 
 1. แบ่งตามสมรรถภาพท่ีจะวดั  
     การแบ่งแบบทดสอบตามสมรรถภาพท่ีจะวดัแบ่งได้ 3 ประเภทคือ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test), แบบทดสอบวดัความถนัด (Aptitude Test), 
แบบทดสอบบุคคล-สงัคม (Personal-Social Test) 
 2. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสร้างแบ่งได ้ 2 ประเภทคือ แบบอตันัยหรือ
แบบความเรียง และแบบปรนยัหรือแบบให ้ตอบสั้นๆ 
 3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 
แบบทดสอบเพื่อวินิจฉยั และแบบทดสอบเพื่อท านายหรือพยากรณ์ 
 4. แบ่งตามเวลาท่ีก  าหนดให้ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ แบบใชค้วามเร็ว และ
แบบใหเ้วลา  
 5. แบ่งตามลกัษณะการตอบ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ แบบให้ลงมือกระท า 
แบบใหเ้ขียนตอบ และสอบปากเปล่า 
 จากขอ้มูลเก่ียวกบัแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุป
ไดว้่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะจ าแนกตามลกัษณะการสร้างแบบทดสอบ ตาม
ลกัษณะการตอบ สามารถจ าแนกไดเ้ป็นแบบทดสอบประเภทเขียนตอบ และแบบทดสอบประเภท 
เลือกตอบ ส่วนการจ าแนกตามลกัษณะของการวดั เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์กบัแบบทดสอบ
แบบอิงกลุ่ม ในการเลือกน าแบบทดสอบมาใช้จะตอ้งมัน่ใจว่ามีความเหมาะสมในการประเมิน
ผูเ้รียนหรือไม่ และต้องครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ดังนั้นการท่ีผูส้อนจะเลือกออกขอ้สอบ
ประเภทใดนั้ นต้องพิจารณาข้อดีข้อจ ากัดความเหมาะสมของแบบทดสอบกับเน้ือหาหรือ
จุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 
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 2.7 ความสามารถทางการคดิวเิคราะห์ 
 นกัการศึกษา กล่าวถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 

จากการศึกษา พบว่า มีนักการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายความหมายของการคิด
วิเคราะห์ ไวด้งัน้ี  

Bloom (1956: 74) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นความสามารถในการ
แยกแยะ เพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
ความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และท่ีเป็นอยา่งนั้น อาศยัหลกัการอะไร  

Good (1973: 680)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบตาม
หลกัของการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิง เพื่อหาข้อสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได ้ตลอดจนพิจารณา
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดและใชก้ระบวนการตรรกวิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2552: 13) ใหค้วามหมายทกัษะการคิดวิเคราะห์ว่า 
เป็นการคิดท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะขอ้มูลหรือวตัถุส่ิงของต่างๆหรือเร่ืองราว เหตุการณ์ออกเป็น
ส่วนยอ่ยตามหลกัการหรือเกณฑท่ี์ก าหนดเพื่อคน้หาความจริงหรือความส าคญัท่ีแฝงอยู ่หรือปรากฎ
อยูจ่นไดค้วามคิดท่ีจ  าน าไปสู่ขอ้สรุปและการน าไปประยกุตใ์ช ้

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ(2553: 24) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
และหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง ของส่ิงท่ี
เกิดข้ึน 

ประพนัธศ์ิริ  สุเสารัจ (2556: 70-71) ไดส้รุปว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง  ความสามารถ
ในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกาอบของส่ิงต่างๆ ไม่วาจะเป็นวตัถุ 
เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อคน้หาความจริง ความส าคญั  แก่นแท ้องค์ประกอบ
หรือหลกัการของเร่ืองนั้นๆ สามารถอธิบายตีความส่ิงท่ีเห็น ทั้งท่ีอาจแฝง ซ่อนอยู่ภายในส่ิงต่างๆ หรือ
ปรากฏไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งหาความสมัพนัธแ์ละความเช่ือมโยง ของส่ิงต่างๆ ว่าเก่ียวพนักนัอย่างไร 
อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใด จนไดค้วามคิดเพื่อน าไปสู่
การสรุป การประยกุตใ์ช ้ท านายหรือคาดการณ์ ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จากขา้งตน้สรุปไดว้่า ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการ
แยกแยะองค์ประกอบจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ โดยใชเ้หตุผลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อหาหลกัการ
และความสมัพนัธจ์ากขอ้มูล สามารถอธิบายส่ิงท่ีปรากฏไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 2.7.1 องค์ประกอบของการคดิวเิคราะห์ 
 Bloom (Bloom, 1976 อา้งใน สุคนธ ์สินธพานนทแ์ละคณะ, 2555: 31-33)ได ้

สรุปองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. การคิดวิเคราะห์เน้ือหาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มานั้นแยกเป็นส่วนย่อยได้

ขอ้ความ บางขอ้ความอาจเป็นความจริง บางขอ้ความเป็นค่านิยม และบางขอ้ความเป็นความคิดเห็น
ของ ผูเ้ขียน ซ่ึงการวิเคราะห์เน้ือหา ประกอบดว้ย 

 1.1 ความสามารถในการคน้หาประเด็นต่าง ๆ ในขอ้มูล 
 1.2 การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
 1.3 ความสามารถในการแยกขอ้เท็จจริงออกจากขอ้มูลอ่ืน ๆ 
 1.4 ความสามารถในการบอกถึงส่ิงจูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของ

บุคคลและของกลุ่ม 
 1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอ้สรุปจากขอ้มูล 

  2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธผ์ูอ่ื้นจะตอ้งมีทกัษะในการเช่ือมความสัมพนัธ์ 
ระหว่างขอ้มูลหลกัความสมัพนัธข์องสมมติฐาน และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้สรุป และยงัรวมถึง  
ความสมัพนัธใ์นชนิดของหลกัฐานท่ีน ามาแสดงดว้ย ในการคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์สามารถแยก
ไดด้งัน้ี 

 2.1 ความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิดในบทความและขอ้ความต่าง ๆ 
 2.2 ความสามารถในการระลึกไดว้่า มีส่ิงใดเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจนั้น  

   2.3 ความสามารถในการแยกความจริงหรือสมมติฐานท่ีเป็นใจความ
ส าคญัหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีน า มาสนบัสนุนขอ้ความหรือสมมติฐานนั้น 

 2.4 ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีไดม้า 
  2.5 ความสามารถในการแบ่งแยกสาเหตุของความสัมพนัธ์และผลจาก  
ความสมัพนัธอ่ื์นๆ 
 2.6 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีขดัแยง้แบ่งแยกส่ิงท่ีตรงและไม่
ตรงกบัขอ้มูลได ้ 
 2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของขอ้มูล  
 2.8 ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และแยกรายละเอียดท่ีส าคญั
และ ไม่ส าคญัได ้ 
 3. การคิดวิเคราะห์หลกัการ เป็นการคิดวิเคราะห์โครงสร้างและหลกัการ ใน
การคิดวิเคราะห์หลกัการน้ีจะตอ้งวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงคแ์ละมโนทศัน์ไดแ้ก่  
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 3.1 การคิดวิเคราะห์ในรายละเอียดของงาน ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและ 
ความหมายขององค ์ประกอบต่างๆ  

3.2 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบในการเขียนการวิเคราะห์จุดประสงค์
ของ ผูเ้ขียน ความเห็นของผูเ้ขียน และความรู้สึกท่ีมีต่องาน 

3.3 การคิดวิเคราะห์ทศันคติของผูเ้ขียนในดา้นต่างๆ 
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเช่ือ 
3.5 ความสามารถในการวิเคราะห์จุดท่ีเป็นทศันคติของผูเ้ขียน 
3.6 ความสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างขอ้เท็จจริงและอคติท่ีมีอยูไ่ด ้

 สุวิทย ์มูลค า (2553: 17) ไดส้รุปว่าองคป์ระกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์แบ่ง 
ออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. ส่ิงท่ีก  าหนดให้เป็นส่ิงส าเร็จรูปท่ีก  าหนดให้วิเคราะห์เช่นวตัถุส่ิงของ
เร่ืองราว เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2. หลกัการหรือกฎเกณฑ์เป็นขอ้ก  าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของ
ส่ิงของท่ีก  าหนดให ้เช่น เกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั 
 3. การคน้หาความจริงหรือความส าคญั เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของ
ส่ิงท่ีก  าหนดใหต้ามหลกัการหรือกฎเกณฑแ์ลว้ท าการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือหาขอ้สรุป  
 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ (ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ 2544 : อา้งใน
สุภทัราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์, 2554 : 70) กล่าวว่า ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์หลกัการ คือ มีความสามารถในการก าหนดเกณฑ์ในการ
จ าแนกขอ้มูล  
 2. การวิเคราะห์เน้ือหา คือ ความสามารถในการแยกขอ้มูล เน้ือเร่ืองไดต้าม
หลกัเกณฑ ์
 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลในแต่ละองคป์ระกอบ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบการวิเคราะห์ สรุปไดว้่า ความสามารถทางการ
วิเคราะห์ จ  าแนกได ้3 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์วิเคราะห์ความส าคญั และการวิเคราะห์
หลกัการซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Bloom  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกน าหลกัการดงักล่าวไปใชใ้นการ
สร้างแบบทดสอบในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของนกัเรียน 
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 2.7.2 ประโยชน์ของทางการคดิวเิคราะห์  
 การคิดวิเคราะห์ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูท่ี้ใชว้ิธีการคิดแบบน้ีในหลายดา้น 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555: 31) ไดส้รุปประโยชน์ของการคิด
วิเคราะห์ ดงัน้ี  
 1. ท าใหส้ามารถแยกขอ้เท็จจริงอกจากขอ้มูล หรือจากความคิดเห็น มีความ
กระจ่าง ชดัเจน ท าใหม้องเห็นแนวทางในการตดัสินใจท่ีจะท างานหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ท า
ใหรู้้จกัคิด จ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีเรียนรู้ จดัประเภทส่ิงต่าง ๆ อยางมีหลกัเกณฑ์ สามารถท านายผล 
หรือ คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริง น าไปสู่การตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  
 3. ท าใหเ้ป็นคนมีเหตุผล มีหลกัการไม่กระท าส่ิงใด ๆ ตามใจตนเองล่องลอย
ไร้ทิศทาง ไม่สรุปเร่ืองราวต่าง ๆ ตามอารมณ์ หรือความรู้สึกของตนเอง  
 4. ท าใหเ้ป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นในดา้นการแสดงความ
คิดเห็น หรือการใหข้อ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล  
 5. สามารถแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล ตามขั้นตอน ถูกตอ้ง และสามารถ
ปรับ ตนเองให้เขา้กบัสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมโลกยุคปัจจุบนัได ้ไม่คลอ้ยตามหรือ
หลงเช่ือ บุคคลอ่ืนจนเกิดความพลาดพลั้งในกิจการต่าง ๆ  
 6. ท าใหเ้ป็นผูท่ี้มีทกัษะในการล าดบัเหตุการณ์ เร่ืองราวต่าง ๆ หลอมรวมได้
ใจความ เพื่อน าเสนอความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลไปยงับุคคลและองคก์รต่างๆได ้
 7. ท าใหส้ามารถประมวลขอ้คิดหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีหลากหลายมา
สมัพนัธก์นั เพื่อน ามาสรุปเป็นแนวคิดใหม่น าไปใชใ้นการพฒันาและ/ หรือปรับปรุงคุณภาพของ
งาน  
 8. ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกันมาเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑไ์ดต้รงประเด็น 
 สุวิทย ์มูลค า (2550: 39) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไวว้่า 
 1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความ
เป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้วาเร่ืองนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างท าให้เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็น
ฐานความรู้ ในการน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกตอ้ง  
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 2. ช่วยใหเ้ราส ารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฏและไม่ดว้นสรุป
ตาม อารมณ์ ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ความหลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริง  
 3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่าย ๆ แต่ ส่ือสารตามความเป็นจริง 
ขณะเดียวกนัจะช่วยใหเ้ราไม่หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดข้ึนจากตวัอยางเพียงอยา่งเดียว แต่พิจารณาเหตุผล
และ ปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณีได ้ 
 4. ช่วยใหก้ารพิจารณาสาระส าคญัอ่ืนๆท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจ
ใน คร้ังแรกท าใหเ้รามองอยางครบถว้นในแง่มุมอ่ืนๆทีมีอยู ่
 5. ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏ 
พิจารณาตามความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีจะตดัสินใจสรุปส่ิงใดลงไป  
 6. ช่วยใหเ้ราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้นโดย
ไม ่พึ่งพิงอคติท่ีก่อตวัอยใูนความทรงจ าท าใหเ้ราสามารถประเมินส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งสมจริงสมจงั  
 7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็นโดยสามารถใช้ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเรามี 
วิเคราะห์ ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้นอนัจะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นไดส้ม
เหตุ สมผลมากกว่า 
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดอย่างมีหลกัการและเหตุผลสามารถแยะองค์ประกอบ โดยอา้งอิง
จากขอ้มูล ก  าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน คน้หาความรู้ทฤษฎี หลกัการตั้งขอ้สันนิษฐานตีความหมาย
ตลอดจนการหาขอ้สรุปน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้  
 

 2.8 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 งานวจิยัในประเทศ 
 จินดารัตน์  แก้วพิกุล (2554: 109) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและ
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการ
ความรู้โดยใชก้ารเปล่ียนแปลงความคิดและการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการความรู้โดยใชก้ารเปล่ียนแปลงความคิดและการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถดา้นการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ลดัดาวลัย ์จ่ิมอาษา. (2554: 122) ศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยใชว้ฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
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ด าเนินชีวิตใน สงัคม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีจ  านวนนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์ทั้งหมด 14 คน จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ี ก าหนดไวคื้อร้อยละ 75 และผลการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชว้ฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีจ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์ทั้งหมด 14 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.47 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ ก าหนดไวคื้อร้อยละ 75 
 อรุณ เช้ือสีดา (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
แผนผงัมโนทศัน์(Concept mapping) ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 70 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 79.06 ผ่านเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวร้้อยละ 70 และนักเรียนร้อยละ 81.25 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในสาระภูมิศาสตร์ โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์(Concept mapping) ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 
70 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 78.75 ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 70 
 ธญัญุรีย ์สมองดี (2556: 91) ไดศ้ึกษาผลการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมโดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรู้
ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E)สูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 กาญจนา ขอนอ้ย (2558: บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา โดยใชว้ฎัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพ่ือพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผลการศึกษาพบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน มีค่าเฉล่ีย 
2.90 มีระดบัความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 
 กรองกาญจน์ วิลยัศร (2559: บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7Es)ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์เร่ืองอาหารและการด ารงชีวิต ท่ีมี
ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงข้ึนว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 เนตรดาว สร้อยแสง (2560: บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเนน้การใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิกท่ีมี
ผลต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงข้ึนว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และนักเรียนมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ศราวุธ ตาสาโรจน์ (2560: 104) ได้ศึกษาการพฒันาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผลความพอประมาณและการมีภูมิคุม้กนั เร่ือง ดิน หิน แร่ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดิน หิน แร่ โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัร การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 พิริยา เลิกชยัภูมิ. (2556: บทคดัย่อ). ประสิทธิภาพการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้เกมทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ดา้นการจ าและดา้นการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ดา้นการจ า ดา้น
การคิดวิเคราะห์และดา้นการประยุกต์ใชข้องนักเรียนท่ีมีระดบั ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูง 
ปานกลางและต ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 อจัฉรา เปรมปรีดา. (2558: บทคดัยอ่). ผลของการใชเ้กมและการสอนแบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ และเจตคติด้านพหุวฒันธรรม เร่ือง
ระบบร่างกายมนุษยข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลงัจากการเรียนเร่ืองระบบร่างกายมนุษย์ โดยใชเ้กมและการสอนแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน สังคมพหุวฒันธรรม สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม และการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุ วฒันธรรมในสังคมพหุวฒันธรรม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 ปรินทร์ ทองเผอืก (2561: 124) ไดศ้ึกษาผลการจดัการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
โดยใชเ้กมจ าลองสถานการณ์ท่ีมีต่อการรู้เร่ืองการเงินของ  นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผล
การศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใชเ้กมจ าลองสถานการณ์
มี ค่าเฉล่ียของคะแนนการรู้เร่ืองการเงินหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และมีค่าเฉล่ียของคะแนนการรู้เร่ืองการเงินในทุกองคป์ระกอบ 

 
 งานวจิยัต่างประเทศ 

 Aziz et al. (2013) ศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิต
พิสยั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง งานและพลงังาน โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงกัล่าวสามารถพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิต
พิสยัของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 Kanli (2008pp. 91-125) ไดศ้ึกษาผลของการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  7 ขั้น 
และการเรียนปกติท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 จ านวน 81 คน ในมหาวิทยาลยั กาไซ 
ประเทศตุรกีซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองจ านวน 43 คน และกลุ่มควบคุม 67 จ านวน 
38 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และแบบวดั
ความคิดรวบยอด เร่ืองแรง พบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีคะแนน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานกัเรียน กลุ่มควบคุมท่ีเรียน
แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 Kilinc (2007 : 6) ได้ศึกษาผลจากการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ใน
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสงัเคราะห์แสงของพืช ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากเร่ืองหน่ึงในความคิด
ของนกัเรียนและ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการสอนแบบสืบเสาะในห้องปฏิบติัการ
โดยได้ท าการศึกษา จากนักเรียนจ านวน 24 คน ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 
Ataturk Anatolian High School ปี 2006-2007 เคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ คือ แผนการสอนท่ีผา่น
การตรวจสอบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 แผน แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการสอนแบบสืบเสาะ
ของนกัเรียน จ านวน 6 ขอ้ ทั้งแบบปลายเปิด ศึกษาจากการสงัเกตกิจกรรมการเรียนจากการบนัทึก
วีดีโอขณะ ปฏิบติัการสอน เร่ืองการสงัเคราะห์แสง ในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัเรียนท่ี
เรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยการท ากิจกรรมในห้องวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้
คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน มีความสุขในการเรียน กิจกรรมการเรียนแต่
ละขั้นตอนจะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธร่์วมกนักบัเพื่อน สามารถเรียนรู้ตามความ
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ถนดัและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนมีความพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีววิทยามาก
ข้ึน 
 Gurbuz และคณะ (2013) ไดศึ้กษาในการสอนเร่ือง “Electricity in our life” โดย
เปรียบเทียบนักเรียน 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มทดลองได้รับการเรียนรูปแบบ 7E และกลุ่มควบคุม 
ไดรั้บการเรียนแบบเรียนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และโปรแกรมการสอนเทคโนโลยีตามท่ีไดรั้บ 
อนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 กลุ่มตอ้งท าการทดสอบผลสมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและ
หลงัเรียน น าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ พบว่านักเรียนกลุ่มท่ีเรียนรูปแบบ 7E มีการเรียนรู้ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบเรียนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และ
โปรแกรมการสอนเทคโนโลยตีามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการอยา่งมีนยัส าคญั 
 Reswari (2013) ไดเ้ปรียบเทียบการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยระหว่างนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น และวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นโดยใชส่ื้อการเรียนรู้ เร่ือง แรงดนัของ
ของเหลว พบว่าทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสยัของนกัเรียน ท่ี
เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นและวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า จดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม สามารถใชพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ต่อไป 
 
 2.9 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบั
การใชเ้กม” มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแผนภาพท่ี 3  
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ตวัแปรต้น                                                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

   ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม                 
สาระภูมิศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห ์


