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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ

แก้ปัญหำ ในเรื่องกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

โรงเรียนภูเวียงวิทยำคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H ที่มีผลต่อทักษะ

กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ และเพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 

5W1H ท ำกำรศึกษำด้วยวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest – Posttest Desing ประชำกร

ที่ใช้ในกำรศึกษำ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 2/1 จ ำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง 

คือ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย จ ำนวน 3 คำบเรียน ใบ

งำนกำรคิดวิเครำะห์ด้วยเทคนิค 5W1H เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบทักษะกำรคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำก่อน-หลังเป็นแบบอัตนัยค ำถำม 5W1H แบบประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำร

วิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ Paired T-test 

จำกผลกำรศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ผู้วิจัยมี

ประเด็นที่น ำมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ในกำรสร้ำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และปัญหำ เป็น

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำของนักเรียนที่เกิดจำกประสบกำรณ์ตรง

ในกำรตั้งค ำถำมท่ีเป็นเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนสำมำรถสื่อควำมหมำยในกำรรับรู้ จดจ ำ

สิ่งที่เรียนไว้ได้ เกิดทักษะกำรคิด กำรสังเกต กำรเปรียบเทียบ กำรตีควำม กำรขยำยควำม และสรุปอ้ำงถึงได้

เป็นอย่ำงดี ทุกองค์ประกอบในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรกำรคิดวิเครำะห์ซึ่งประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ ขั้นที่ 2 ก ำหนดปัญหำ ขั้นที่ 3 ก ำหนดหลักกำร ขั้นที่ 4 

พิจำรณำแยกแยะ ขั้นที่ 5 สรุปค ำตอบ ดังที่สุวิทย์ มูลค ำ (2550,19) ได้กล่ำวถึงกำรคิดวิเครำะห์ เป็นกำรคิด

ลึกซึ้ง คิดอย่ำงละเอียดจำกเหตุไปสู่ผล ตลอดจนกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล และควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงข้อโต้แย้งที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่มีกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์จำก

เรื่องรำวที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ชีวิตประจ ำวัน ในกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H 

เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำเนื้อหำ

จำกเรื่องที่เรียน เลือกกิจกรรมที่เหมำะสมกับเนื้อหำท ำให้นักเรียนเข้ำใจ และจดจ ำเนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น โดย

นักเรียนมีโอกำสฝึกคิด ฝึกตั้งค ำถำม ฝึกตอบค ำถำม รวมทั้งได้ฝึกกำรให้เหตุผล กำรคิดวิเครำะห์ และกำร

สังเกตให้นักเรียนได้ฝึกค้นหำค ำตอบจำกเรื่องที่เรียน ผลกำรจัดกำรรู้แบบ 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด
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วิเครำะห์และแก้ปัญหำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำยหลังจำกนักเรียนได้

เรียนโดยใช้เทคนิค 5W1H พบว่ำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ .05 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญญำภัส ภัคนิรชำกุล (2553) พบว่ำกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิด

วิเครำะห์หลังเรียนด้วยเทคนิค 5W1H สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ ภคณัฐ เกษมสุข (2553) ศึกษำกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ด้วยเทคนิคหมวกหกใบและเทคนิค 

5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อ 1 กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H สำมำรถ

พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 ได้ ซึ่งเป็นจริงตำม

สมมติฐำนที่ตั้งไว้ และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมำก ซึ่งเป็น

ระดับสูงสุด  ซึ่งตรงกับสมมติฐำนข้อ 2 กล่ำวว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H มี

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H  

จำกผลกำรศึกษำนี้มีข้อเสนอแนะว่ำครูผู้สอนควรน ำวิธีกำรสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H มำใช้ในกำร

จัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำของผู้เรียนให้สูงขึ้น

สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยต่อไป 
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จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  

เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำร
คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรคิดเป็นระบบ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูต้องจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือพัฒนำให้เกิดสมรรถนะดังกล่ำวขึ้น และยังสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ก ำหนดกำรเรียนรู้
ทักษะที่จ ำเป็นคอื 3R x 7C  โดยก ำหนดว่ำสำระวิชำก็มีควำมส ำคัญ แต่ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้เพ่ือมีชีวิต
ในโลกยุคศตวรรษที่21 ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำ content หรือ subjectt matter ควรเป็นกำรเรียนจำก
กำรค้นคว้ำเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน ำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสำมำรถ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนรู้ของตนเองได้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในเนื้อหำ มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
ต่ำงๆและเข้ำใจเนื้อหำอย่ำงลึกซ้ึงโดยสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงวิชำหลักมำเชื่อมโยงและบูรณำกำรในกำรเรียนรู้
และในทักษะที่จ ำเป็นกำรศึกษำท่ีถูกต้องส ำหรับศตวรรษใหม่ต้องเรียนให้บรรลุทักษะ จำกรู้วิชำไปสู่ทักษะใน
กำรใช้วิชำเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในโลกแห่งควำมเป็นจริง กำรเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยกำรลงมือท ำ และคนเรำ
ต้องฝึกฝนทักษะต่ำงๆที่จ ำเป็นตลอดชีวิต(วิจำรณ์ พำนิช,2555) 
 ในศตวรรษท่ี21ให้ควำมส ำคัญกับทักษะกำรคิด โดยเฉพำะกำรคิดวิเครำะห์เพรำะท ำให้ทุกคนสำมำรถ 
คิดเป็นมีเหตุผล และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรคิดของผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งที่ส ำคัญ
ดังเงื่อนไขของกำรจัดกำรศึกษำท่ีถูกกฎหมำยก ำหนดให้นักเรียนต้องได้รับกำรฝึกทักษะกำรคิด ซึ่งก ำหนดไว้ใน
มำตรำ 24 (2) (3) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว พบว่ำเยำวชนที่เติบโตต้องเผชิญกับปัญหำควำมยุ่งยำก ซับซ้อนและสับสน คิดไม่เป็น ท ำไม่ได้ 
แก้ปัญหำไม่ถูกวิธี และไม่มีวิธีกำรในกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆเพ่ือน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำร
ด ำเนินชีวิต ท ำให้เกิดปัญหำ เช่น ถูกล่อลวง ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด กำรรู้จักพ่ึงตนเอง คิดเป็น 
ท ำเป็น และแก้ปัญหำได้ จึงจ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงสมรรถนะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ ให้มีคุณภำพมำก
ยิ่งขึ้น (สุปรำณี,2547) 

วิธีกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถสอนได้เพรำะเป็นเรื่องควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะที่เกิดข้ึนจำก
กิจกรรมทำงสมองตำมทฤษฎีของ Bloom ว่ำด้วยกำรอธิบำยขั้นตอนและกำรเริ่มจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำร
น ำไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่ ำ ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ กำรวิเครำะห์กำร
สังเครำะห์ และกำรประเมินผลในส่วนของกำรวิเครำะห์ยังแยกแยะพฤติกรรมกำรเรียนรู้คือ ควำมสำมำรถที่จะ
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น ำควำมคิดต่ำงๆ มำรวมกันเพ่ือเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ ให้เข้ำใจสถำนกำรณ์ต่ำงๆมำกขึ้นจ ำแนกจุดมุ่งหมำยของ
กำรศึกษำด้ำนกำรคิดตอนต้น และได้เรียบเรียงล ำดับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนง่ำยไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 
ระดับข้ัน ดังนี้ ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ
(ประทีป ยอดเกตุ, 2550) เทคนิคกำรคิดวิเครำะห์เน้นคิดเชิงลึกจำกเหตุไปสู่ผลเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ในเชิง
เหตุผล เชิงเงื่อนไข กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ และเชิงเปรียบเทียบ  เทคนิค 5w1hเป็นที่นิยมใช้ในกำรตั้ง
ค ำถำมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรคิด What Where When Why Who How ท ำให้กำรตอบค ำถำมครบถ้วน
สมบูรณ์ และเกิดกระบวนกำรคิดที่เป็นระบบ (สุวิทย์ มูลค ำ,2548) จำกกำรศึกษำเทคนิคกำรสอนทำงกำรคิด
วิเครำะห์ สรุปได้ว่ำ เทคนิคในกำรสอนคิดวิเครำะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้ำใจควำมคิดแบบวิเครำะห์ จึงน ำไป
ผสำนเทคนิค ค ำถำม “5W1H” โดยกำรเปิดโอกำสให้เด็กตั้งค ำถำมตำมเทคนิคดังกล่ำวบ่อยๆ จนเป็นนิสัย 
เป็นคนช่ำงคิด ช่ำงถำมช่ำงสงสัย แล้วพฤติกรรมคิดวิเครำะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ
ได้จำกกำรกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นเป็นระบบ 

 จำกกำรสอนวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำที่โรงเรียนภูเวียงวิทยำคมท ำให้เห็นว่ำโรงเรียนแห่งนี้ให้
ควำมส ำคัญกับทักษะกำรคิดวิเครำะห์เป็นอย่ำงมำก โดยทำงโรงเรียนมีกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนกำร
คิดวิเครำะห์ของนักเรียนทุกภำคเรียน ให้เป็นคะแนน 10 คะแนนจำก 100 คะแนน ของทุกรำยวิชำซึ่งผลกำร
ทดสอบภำคเรียนที่ผ่ำนมำพบว่ำ นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 350 คน มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์เฉลี่ยของทุกรำยวิชำ คือ ระดับต่ ำมำก 10.57% ระดับต่ ำ 24.29% ระดับปำนกลำง 33.71% ระดบัดี 
11.43% ระดับดีมำก 20% ส่วนในรำยวิชำสุขศึกษำ พบว่ำมีนักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ ำมำก 14.29% 
ระดับต่ ำ 20.57% ระดับปำนกลำง 27.14% ระดับดี 17.43% ระดับดีมำก20.57% ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่ยังไม่เป็น
ที่น่ำพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับสภำพปัญหำในปัจจุบันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ นักเรียนไม่สำมำรถคิด
วิเครำะห์ แก้ปัญหำได้ ในด้ำนทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กองวิจัยกำรศึกษำ,2542) 
พบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีศักยภำพต่ ำสุด โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด 

เพ่ือพัฒนำควำมรู้และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ครูจึงเป็นบุคคลที่มี
บทบำทส ำคัญที่สุดในกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูจ ำเป็นต้องพัฒนำวิธีสอน เทคนิคกำรสอนแบบต่ำงๆ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำผู้วิจัย
จึงได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้มีเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์ โดยใช้เทคนิคกำรคิดวิเครำะห์แบบ 
5W1H เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำกระบวนกำรคิดของตนเอง รู้จักและเข้ำใจตนเองและผู้อื่นตลอดจนสิ่งแวดล้อม 
และเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เป็นกำรช่วยให้ผู้เรียนได้มีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของตนเอง มีกำรปรับ
ตนเองให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม  สำมำรถแก้ปัญหำได้ และกล้ำตัดสินใจอย่ำงมีเหตุมีผลในทำงท่ีถูกต้อง โดยน ำ
รูปแบบกำรสอนแบบ 5W1H มำจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำสุขศึกษำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและ
สถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ซึ่งเปน็ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียน
ให้สำมำรถคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ และยังสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนด้วย มี
ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเอง โดยเน้นที่ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ 
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จำกหลักกำรและเหตุผลที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นผู้จัยจึงต้องกำรศึกษำรูปแบบกำรสอนแบบ 5W1H  ซ่ึง
เป็นรูปแบบกำรสอนที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ ดังค ำกล่ำวของ (สุวิทย์ มูลค ำ,2548) โดยน ำมำ
ในรำยวิชำสุขศึกษำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ว่ำรูปแบบกำรสอนด้วยเทคนิค 
5W1H สำมำรถพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำได้อย่ำงไร งำนวิจัยนี้มุ่งพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคนิค 5W1H เพ่ือให้นักเรียนมีกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ รู้จักตั้ง
ค ำถำม สังเกตสิ่งต่ำงๆรอบตัว น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ และศึกษำผลกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H 
เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำแก่ผู้ที่สนใจ หรือบูรณำกำรใช้กับวิชำ
อ่ืนๆต่อไป 
 

ค าถามการวิจัย 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำได้หรือไม่

อย่ำงไร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H จะสำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 ได ้

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีต่อกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H ที่มีผลต่อทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ

แก้ปัญหำ   

2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ได้รู้ผลของกำรวัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H ที่มีผลต่อทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

2. เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหำ และระยะเวลำที่สอน 

- หนว่ยกำรเรียนที่ 10 เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

ระยะเวลำ 3 คำบเรียน 

2. กลุ่มท่ีศึกษำ 

- กลุ่มตัวอย่ำง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 จ ำนวน 35 คน 

3. วิธีกำรสอนที่จะน ำมำใช้ (ตัวแปรต้น) 

- กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 

4. ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องกำรพัฒนำขึ้น 

- ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ 

5. ระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัย 

- 25 ตุลำคม 2562 – 1 มีนำคม 2563 

ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  คือ วิธีกำรสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H 

ตัวแปรตำม  คือ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

การนิยามศัพท์ในการวิจัย 

1. กำรคิดวิเครำะห์ หมำยถึง กำรรู้จักพิจำรณำ ค้นหำใคร่ครวญ ประเมินค่ำโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในกำร

หำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง หล่อหลอมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงสมบูรณ์แบบอย่ำสมเหตุสมผลก่อนที่

จะตัดสินใจเป็นกำรระบุเรื่องหรือปัญหำ จ ำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่ำงเป็น

ระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือหำข้อมูลเพิ่มเติม

เพ่ือให้เพียงพอในกำรตัดสินใจ/แก้ปัญหำ/คิดสร้ำงสรรค์ 

2. กำรคิดแก้ปัญหำ หมำยถึง ควำมสำมำรถทำงสมองในกำรขจัดสภำวะควำมไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดย

พยำยำม ปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับเข้ำสู่สภำวะสมดุลหรือสภำวะที่เรำคำดหวัง 

3. พฤติกรรมเสี่ยง   หมำยถึง   กำรกระท ำของบุคคลที่อำจส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ชีวิต หรือ

ทรัพย์สินในปัจจุบันโลกมีควำมเจริญขึ้นแต่ควำมปลอดภัยกลับลดน้อยลง  ทั้งนี้เพรำะมีปัจจัยเสี่ยงต่อ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพควำมปลอดภัยมำกมำยในที่นี้จะขอน ำเสนอเพียงบำงส่วนซึ่งเป็นปัจจัยที่

ส ำคัญต่อชีวิตคนเรำ 
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4. เทคนิค 5w1h  เป็นที่นิยมใช้ในกำรตั้งค ำถำมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรคิด What Where When Why 

Who How ท ำให้กำรตอบค ำถำมครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดกระบวนกำรคิดที่เป็นระบบ จำก

กำรศึกษำเทคนิคกำรสอนทำงกำรคิดวิเครำะห์ สรุปได้ว่ำ เทคนิคในกำรสอนคิดวิเครำะห์ ครูผู้สอน

จะต้องเข้ำใจควำมคิดแบบวิเครำะห์ จึงน ำไปผสำนเทคนิค ค ำถำม “5W 1H”โดยกำรเปิดโอกำสให้

เด็กตั้งค ำถำมตำมเทคนิคดังกล่ำวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่ำงคิด ช่ำงถำมช่ำงสงสัย แล้ว

พฤติกรรมคิดวิเครำะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  

เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

บทที ่2  

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษที่ 21 

ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ รูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ได้น ำเทคนิค 5W1H มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

ในรำยวิชำสุขศึกษำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย   

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปสำระส ำคัญจำกกำรทบทวนเอกสำรใน

ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

2. แนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

3. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 

4. แนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 

5. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย 

6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ำงประเทศ 
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1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
  กำรคิดคือ กิจกรรมทำงจิตใจหรือทำงปัญญำที่เกี่ยวข้องกับจิตส ำนึกเฉพำะคน ควำมคิดยังอำจ

หมำยถึงกระบวนกำรคิดหรือล ำดับแง่คิด ในท ำนองเดียวกัน กรอบควำมคิด หมำยรวมถึง กระบวนกำรกำร
รับรู้ กำรรับรู้ควำมรู้สึก ควำมมีจิตส ำนึก และจินตนำกำร กำรท ำควำมเข้ำใจถึงจุดก ำเนิดที่เป็นรูปธรรมและ
นำมธรรม กระบวนวิธี และผล ยังคงเป็นเป้ำหมำยที่นักวิชำกำรจ ำนวนมำก เช่น นักชีววิทยำ นักปรัชญำ 
นักจิตวิทยำ และนักสังคมวิทยำ ตั้งไว้ เนื่องมำจำกควำมคิดนั้นเป็นหลักพ้ืนฐำนรองรับกำรกระท ำและปฏิกิริยำ
ของมนุษย์ 

กำรคิดท ำให้มนุษย์สำมำรถเข้ำใจโลกหรือออกแบบชีวิตได้แตกต่ำงกัน ทั้งยังท ำให้น ำเสนอหรือแปล
ควำมหมำยสิ่งต่ำง ๆ ไปตำมควำมหมำยที่เขำเข้ำใจ หรือเชื่อมโยงไปถึงควำมต้องกำร ควำมปรำรถนำ ข้อ
ผูกมัด วัตถุประสงค์ แผน และเป้ำหมำยของเขำได้ 

 
ความหมายของการการคิดวิเคราะห์ 

กำรคิดวิเครำะห์ (Critical Thinking) พจนำนุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักรำช 2530 (2530: 
492) ค ำว่ำ คิดหมำยถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนค ำว่ำ วิเครำะห์หมำยถึงว่ำ ดู สังเกต ใคร่ครวญ อย่ำง
ละเอียดรอบครอบในเรื่องรำวต่ำงๆ อย่ำงมีเหตุผล โดยหำส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่อง
นั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมำะสมอย่ำงยุติธรรม มีนักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของกำรคิดไว้
ดังนี้ 

Bloom, 1656 (อ้ำงถึงใน ล้วน สำยยศและอังคณำ สำยยศ, 2539 : 41-44 ) ให้ควำมหมำยกำรคิด
วิเครำะห์ เป็นควำมสำมำรถในกำรแยกแยะเพ่ือหำส่วนย่อยของเหตุกำรณ์เรื่องรำวหรือเนื้อหำต่ำงๆ ว่ำ
ประกอบด้วยอะไร มีควำมส ำคัญอย่ำงไร อะไรเป็นเหตูอะไรเป็นผล และที่เป็นอย่ำงนั้นอำศัยหลักกำรของอะไร 

Dewey ,1933 (อ้ำงถึงในช ำนำญ เอี่ยมส ำอำง, 2539 : 51) ให้ควำมหมำยกำรคิดวิเครำะห์ หมำยถึง 
กำรคิดอย่ำงใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบำยขอบเขตกำรคิดวิเครำะห์ว่ำเป็นกำรคิดท่ีเริ่มต้นจำกสถำนกำรณ์ที่
มีควำมยุ่งอยำก และสิ้นสุดลงด้วยสถำนกำรณ์ที่มีควำมชัดเจน 

Russel, 1956 (อ้ำงถึงใน วิไลวรรณ ปิยปกรณ์, 2540 : 25) ให้ควำมหมำยกำรคิดวิเครำะห์เป็นกำร
คิดเพ่ือแก้ปัญหำชนิดหนึ่งโดยผู้คิดจะต้องใช้กำรพิจำรณำตัดสินในเรื่องรำวต่ำงๆว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
กำรคิดวิเครำะห์จึงเป็นกระบวนกำรประเมินหรือกำรจัดหมวดหมู่โดยอำศัยเกณฑ์ที่เคยยอมรับกันมำแต่ก่อนๆ 
แล้วสรุปหรือพิจำรณำตัดสิน 

Ennis. (1985:83) ได้ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ เป็นกำรประเมินข้อควำมได้ถูกต้อง เป็นกำร
คิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อกำรตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ 

Watsan and Glaser (1964:11) ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ว่ำ เป็นสิ่งที่เกิดจำก
ส่วนประกอบของทัศนคติ ควำมรู้และทักษะ โดยทัศนคติเป็นกำรแสดงออกทำงจิตใจ ต้องกำรสืบค้นปัญหำที่มี
อยู่ ควำมรู้จะเกี่ยวข้องกับกำรใช้เหตุผลในกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรสรุปควำมอย่ำงเที่ยงตรงและกำรเข้ำใจ
ในควำมเป็นนำมธรรม ส่วนทักษะจะประยุกต์รวมอยู่ในทัศนคติและควำมรู้ 
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สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541: 94) กำรคิดวิเครำะห์ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดพิจำรณำอย่ำง
รอบครอบโดยใช้เหตุผล ประกอบกำรตัดสินใจ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542 : 14) ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ คือกำรแสวงหำข้อเท็จจริงด้วย
กำรระบุ จ ำแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถำนกำรณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเครำะห์ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงกับควำมคิดเห็น 
หรือจุดเด่น จุดด้อย ในสถำนกำรณ์เป็นกำรจัดข้อมูลให้เป็น ระบบเพื่อไปใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรคิดระดับอื่นๆ 

อรพรรณ พรสีมำ (2543 : 24) กล่ำวว่ำ กำรคิดวิเครำะห์ เป็นทักษะกำรคิดระดับกลำงซึ่งจะต้องได้รับ
กำรพัฒนำต่อจำกทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนมีกำรพัฒนำแง่มุมของข้อมูลโดยรอบด้ำนเพื่อหำเหตุผลและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ 

รำชบัณฑิตยสถำน (2546 : 251, 1071) ให้ควำมหมำยค ำว่ำ “คิด” หมำยควำมว่ำ ท ำให้ปรำกฏเป็น
รูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คำดคะเนค ำนวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วน
ค ำว่ำ “วิเครำะห์” มีควำมหมำยว่ำใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษำให้ถ่องแท้ ดังนั้นค ำว่ำ คิด
วิเครำะห์ จึงมีควำมหมำยว่ำ เป็นกำรใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่ำงละเอียดรอบคอบแยกเป็นส่วน ๆ ในเรื่องรำว
ต่ำง ๆ อย่ำงมีเหตุผล โดยหำจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้น ๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมำะสมอย่ำงมีควำมเป็นธรรม
และเป็นไปได้ ดังนั้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรคิดวิเครำะห์จึงสำมำรถกระท ำได้โดยกำรฝึกทักษะกำรคิดและให้
นักเรียนมีโอกำสได้คิดวิเครำะห์ สำมำรถเสนอควำมคิดของตนและอภิปรำยร่วมกันในกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ โดยครูและนักเรียนต่ำงยอมรับเหตุผลและควำมคิดของแต่ละคน โดยเชื่อว่ำ ไม่มีค ำตอบที่ถูกต้อง
เพียงค ำตอบเดียว 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 24) ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ว่ำเป็นควำมสำมำรถในกำร
จ ำแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอำจจะเป็นวัตถุ 
สิ่งของ เรื่องรำว หรือเหตุกำรณ์ และหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนั้น เพ่ือค้นหำ
สำเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

สุวิทย์ มูลค ำ (2547 : 9) ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์และกำรคิดวิเครำะห์ว่ำกำรวิเครำะห์ 
(Analysis) หมำยถึงกำรจ ำแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหำว่ำมี
องค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้ำง ท ำมำจำกอะไร ประกอบขึ้นมำได้อย่ำงไรและมีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่ำงไร กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอำจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องรำว หรือเหตุกำรณ์และหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนั้น เพ่ือค้นหำ สภำพควำมเป็นจริงหรือสิ่งส ำคัญของสิ่งที่ก ำหนดให ้

ชำตรี ส ำรำญ (2548 : 40-41) ได้ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ว่ำ กำรคิดวิเครำะห์คือ กำรรู้จัก
พิจำรณำ ค้นหำใคร่ครวญ ประเมินค่ำโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในกำรหำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง หล่อหลอม
เหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบอย่ำงสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ 

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (2549 : 5) ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ว่ำเป็นกำรระบุ
เรื่องหรือปัญหำจ ำแนกแยกแยะเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่ำงเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยง



9 
 

ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือหำข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอในกำรตัดสินใจ/แก้ปัญหำ/
คิดสร้ำงสรรค์ 

นักกำรศึกษำและนักวิจัยส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ที่สอดคล้อง
กัน คือ กำรคิดวิเครำะห์หมำยถึง กำรพิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ในส่วนย่อยๆ ซึ่งประกอบด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
ด้ำนควำมสัมพันธ์และด้ำนหลักกำรจัดกำรโครงสร้ำงของกำรสื่อควำมหมำย และสอดคล้องกับกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ คือ กำรคิดจ ำแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจับประเด็นต่ำงๆ เชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ ดังนั้น กำรคิดเชิงวิเครำะห์เป็นทักษะกำรคิดที่สำมำรถพัฒนำให้เกิดกับผู้เรียนได้ และให้คงทน
จนถึงระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้นักเรียนสำมำรถคิดได้ด้วยตัวเอง เกิดควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ เพรำะกำร
เรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของกำรรู้จักคิด ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนำรูปแบบกำรสอนที่ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น เรียนรู้เป็น สำมำรถจ ำแนก ให้เหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหำต่ำงๆได้ จำกข้อมูลที่ได้รับกำรพินิจพิจำรณำ 
 
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 

เสงี่ยม โตรัตน์ (2546 : 28) กล่ำวถึง ลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์ของกำรคิดวิเครำะห์ ไว้ว่ำ กำรคิด
วิเครำะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ ทักษะในกำรจัดระบบข้อมูล ควำมเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล และกำรใช้ทักษะเหล่ำนั้นอย่ำงมีปัญญำเพ่ือกำรชี้น ำพฤติกรรมดังนั้น กำรคิดวิเครำะห์จึงมีลักษณะ
ต่อไปนี้ 

1. กำรคิดวิเครำะห์จะไม่เป็นเพียงกำรรู้หรือกำรจ ำข้อมูลเพียงอย่ำงเดียว เพรำะกำรคิดวิเครำะห์จะ
เป็นกำรแสวงหำข้อมูลและกำรน ำข้อมูลไปใช้ 

2. กำรคิดวิเครำะห์ไม่เพียงแต่กำรมีทักษะเท่ำนั้น แต่กำรคิดวิเครำะห์จะต้องเก่ียวกับกำรใช้ทักษะ
อย่ำงต่อเนื่อง 

3. กำรคิดวิเครำะห์ไม่เพียงแต่กำรฝึกทักษะอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่จะต้องมีทักษะที่จะต้องค ำนึงถึงผลที่
ยอมรับได้ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่ำวถึง ลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคิดวิเครำะห์ไว้ว่ำ กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่ประกอบเป็นกำรคิดวิเครำะห์แตกต่ำงไปตำมทฤษฎี กำรเรียนรู้ 
โดยทั่วไปสำมำรถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 1.กำรสังเกต จำกกำรสังเกตข้อมูลมำกๆ สำมำรถสร้ำงเป็นข้อเท็จจริงได้ 
 2. ข้อเท็จจริง จำกกกำรรวบรวมข้อเท็จจริง และกำรเชื่อมโยงข้อเท็จจริงบำงอย่ำงที่ขำดหำยไป 
สำมำรถท ำให้มีกำรตีควำมได้ 
 3. กำรตีควำม เป็นกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงของกำรอ้ำงอิง จึงท ำให้เกิดกำรตั้งข้อตกลงเบื้องต้น 
 4. กำรตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ท ำให้สำมำรถมีควำมคิดเห็น 
 5. ควำมคิดเห็น เป็นกำรแสดงควำมคิดจะต้องมีหลักและเหตุผลเพ่ือพัฒนำข้อวิเครำะห์ 
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นอกจำกนั้น เป็นกระบวนกำรที่อำศัยองค์ประกอบเบื้องต้นทุกอย่ำงร่วมกัน โดยทั่วไปนักเรียนจะไม่
เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรสังเกตและข้อเท็จจริง หำกนักเรียนเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงก็จะท ำให้นักเรียนเริ่ม
พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ได้ 
 สุวิทย์ มูลค ำ (2548) ได้จ ำแนกลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์ ไว้เป็น 3 ด้ำน คือ 
 1. กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ เป็นควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค้นหำส่วนประกอบที่ส ำคัญของสิ่ง
หรือเรื่องรำวต่ำงๆ เช่น กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆตัวอย่ำงค ำถำม เช่น อะไรเป็น
สำเหตุส ำคัญของกำรระบำดไข้หวัดนกในประเทศไทย 
 2. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ เป็นควำมสำมำรถในกำรหำควำมสัมพันธ์ของส่วนส ำคัญต่ำงๆ โดยระบุ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิด ควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อโต้แย้งที่เก่ียวข้องและ
ไม่เก่ียวข้อง ตัวอย่ำงค ำถำม เช่น กำรพัฒนำประเทศกับกำรศึกษำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
 3. กำรวิเครำะห์หลักกำร เป็นควำมสำมำรถในกำรหำหลักควำมสัมพันธ์ส่วนส ำคัญในเรื่องนั้นๆ ว่ำ
สัมพันธ์กันอยู่โดยอำศยัหลักกำรใด ตัวอย่ำงค ำถำม เช่น หลักกำรส ำคัญของศำสนำพุทธ ได้แก่อะไร 
จะเห็นได้ว่ำกำรวิเครำะห์นั้นจะต้องก ำหนดสิ่งที่จะต้องวิเครำะห์ ก ำหนดจุดประสงค์ที่ต้องกำรจะวิเครำะห์ 
แล้วจึงวิเครำะห์อย่ำงมีหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีกำรพิจำรณำแยกแยะ เทคนิควิธีกำรในกำรวิเครำะห์ เพ่ือรวบรวม
ประเด็นส ำคัญหำค ำตอบให้กับค ำถำม โดยมีลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์ควำมส ำคัญ
และวิเครำะห์หลักกำรของเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆดังนี้ 
 1. กำรคิดวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ได้แก่ กำรเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบแนวคิดส ำคัญและควำมเป็นเหตุ
เป็นผล แล้วน ำมำหำควำมสัมพันธ์และข้อขัดแย้งในแต่ละสถำนกำรณ์ได้ 
 2. กำรคิดวิเครำะห์ควำมส ำคัญ ได้แก่ กำรจ ำแนกแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อเท็จจริงและ
สมมติฐำนแล้วน ำมำสรุปควำมได้ 
 3. กำรคิดวิเครำะห์หลักกำร ได้แก่ กำรวิเครำะห์รูปแบบ โครงสร้ำง เทคนิค วิธีกำรและกำรเชื่อมโยง
ควำมคิดรวบยอด โดยสำมำรถแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้เขียนได้ 
 ไพรินทร์ เหมบุตร (2549) กล่ำวถึง ลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์ประกอบด้วย 4 ประกำร คือ 
 1. กำรมีควำมเข้ำใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ เพ่ือแปลควำมสิ่งนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และค่ำนิยม 
 2. กำรตีควำม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องที่จะวิเครำะห์ 
 3. กำรช่ำงสังเกต ช่ำงถำม ขอบเขตของค ำถำม ยึดหลัก 5 W1H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน 
(Where) เมื่อไร (When) อย่ำงไร (How) เพรำะเหตุใด (Why) 
 4. ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล ใช้ค ำถำมค้นหำค ำตอบ หำสำเหตุ หำกำรเชื่อมโยง ส่งผลกระทบ วิธีกำร 
ขั้นตอน แนวทำงแก้ปัญหำ คำดกำรณ์ข้ำงหน้ำในอนำคต 
 

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ เป็นกำรแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น สิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยงสัมพันธ์กันใน
ระบบกำรคิด และจุดสิ้นสุดของกำรคิด โดยกระบวนกำรคิดวิเครำะห์มีควำมสอดคล้องกับองค์ประกอบเรื่อง
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ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคกำรตั้งค ำถำมจะต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ระบุหรือท ำควำมเข้ำใจกับประเด็นปัญหำ ผู้ที่จะท ำกำรคิดวิเครำะห์จะต้องท ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำอย่ำงกระจ่ำงแจ้ง ด้วยกำรตั้งค ำถำมหลำยๆ ค ำถำม เพื่อให้เข้ำใจปัญหำต่ำงๆ ที่ก ำลังเผชิญอยู่นั้นอย่ำง
ดีที่สุด ตัวอย่ำงค ำถำม เช่น ปัญหำนี้เป็นปัญหำที่ส ำคัญที่สุดของบ้ำนเมืองใช่หรือไม่ (ควำมส ำคัญ) ยังมีปัญหำ
อ่ืนๆ ที่ส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกันอีกหรือไม่ (ควำมส ำคัญ)ทรำบได้อย่ำงไรว่ำเรื่องนี้เป็นปัญหำที่ส ำคัญที่สุด 
(ควำมชัดเจน) 
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหำ ในขั้นนี้ผู้ที่จะท ำกำรคิดวิเครำะห์ จะต้องรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น จำกกำรสังเกต จำกกำรอ่ำน จำกข้อมูลกำรประชุม จำกข้อเขียน บันทึกกำรประชุม 
บทควำม จำกกำรสัมภำษณ์ กำรวิจัย และอ่ืนๆ กำรเก็บข้อมูลจำกหลำยๆ แหล่ง และด้วยวิธีกำรหลำยๆ วิธีจะ
ท ำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีควำมเที่ยงตรงค ำถำมที่จะต้องตั้งในตอนนี้ ได้แก่เรำจะหำข้อมูลให้
ครบถ้วนโดยวิธีใดได้อีกบ้ำงและหำอย่ำงไร (เท่ียงตรง), ข้อมูลนี้มีควำมเกี่ยวข้องกับปัญหำอย่ำงไร 
(ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง), จ ำเป็นต้องหำข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใดอีกบ้ำง (ควำมกระชับพอดี) 
 ขั้นที่ 3 พิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล หมำยถึงผู้ที่คิดวิเครำะห์พิจำรณำควำมถูกต้องเที่ยงตรง
ของสิ่งที่น ำมำอ้ำง รวมทั้งกำรประเมินควำมพอเพียงของข้อมูลที่จะน ำมำใช้ ค ำถำมที่ควรจะน ำมำใช้ในตอนนี้
ได้แก่ข้อมูลที่ได้มำมีควำมเป็นไปได้มำกน้อยเพียงไร (ควำมเที่ยงตรง), เรำจะหำหลักฐำนได้อย่ำงไรถ้ำข้อมูลที่
ได้มำเป็นเรื่องจริง (ควำมเที่ยงตรง), ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยังไม่รู้ (ควำมชัดเจน), ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่อง
นี้อีกทีย่ังไม่น ำมำกล่ำวถึง(ควำมกว้ำงของกำรมอง) 
 ขั้นที่ 4 กำรจัดข้อมูลเข้ำเป็นระบบ เป็นขั้นที่ผู้คิดจะต้องสร้ำงควำมคิด ควำมคิดรวบยอด หรือสร้ำง
หลักกำรขึ้นให้ได้ด้วยกำรเริ่มต้นจำกกำรระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของข้อมูล พิจำรณำขีดจ ำกัดหรือขอบเขตของปัญหำรวมทั้งข้อตกลงพ้ืนฐำน กำรสังเครำะห์ข้อมูล
เข้ำเป็นระบบและก ำหนดข้อสันนิษฐำนเบื้องต้นค ำถำมที่ควรน ำมำใช้ในตอนนี้ได้แก่ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำอย่ำงไร (ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง), จ ำเป็นต้องหำข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จำกใครที่ใด (ควำม
กว้ำงของกำรมอง), อะไรบ้ำงที่ท ำให้กำรจัดข้อมูลในเรื่องนี้เกิดควำมล ำบำก(ควำมลึก), จะตรวจสอบได้อย่ำงไร
ว่ำกำรจัดข้อมูลมีควำมถูกต้อง(ควำมเท่ียงตรง),สำมำรถจัดข้อมูลโดยวิธีอ่ืนได้อีกหรือไม่ 
 ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐำน เป็นขั้นที่นักคิดวิเครำะห์จะต้องน ำข้อมูลที่จัดระบบระเบียบแล้วมำตั้งเป็น
สมมติฐำนเพ่ือก ำหนดขอบเขตและกำรหำข้อสรุปของข้อค ำถำม หรือปัญหำที่ก ำหนดไว้ซึ่งจะต้องอำศัย
ควำมคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่ำงถูกต้อง สมมติฐำนที่ตั้งขึ้นจะต้องมีควำมชัดเจนและมำจำก
ข้อมูลที่ถูกต้องปรำศจำกอคติหรือควำมล ำเอียงของผู้ที่เกี่ยวข้องค ำถำมที่ควรน ำมำใช้ในตอนนี้ได้แก่ 
ถ้ำสมมติฐำนที่ตั้งขึ้นถูกต้อง เรำจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่ำงไร (ควำมเที่ยงตรง), สำมำรถท ำให้กระชับกว่ำนี้ได้อีก
หรือไม่ (ควำมกระชับ ควำมพอดี), รำยละเอียดแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหำอย่ำงไร (ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง) 
 ขั้นที่ 6 กำรสรุป เป็นขั้นตอนของกำรลงควำมเห็น หรือกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุผลกับผล
อย่ำงแท้จริง ซึ่งผู้คิดวิเครำะห์จะต้องเลือกพิจำรณำเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมตำมสภำพของข้อมูลที่ปรำกฏ โดย
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ใช้เหตุผลทั้งทำงตรรกศำสตร์ เหตุผลทำงวิทยำศำสตร์ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ตำมสภำพที่เป็นจริง
ประกอบกัน ค ำถำมที่ควรน ำมำถำมได้แก่, เรำสำมำรถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่ำงไร (ควำม
เที่ยงตรง), ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มำอย่ำงไร (ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง), ข้อสรุปนี้ท ำให้เรำเข้ำใจอะไรได้บ้ำง 
(ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง), สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรือไม่ (หลักตรรกวิทยำ) 
 ขั้นที่ 7 กำรประเมินข้อสรุป เป็นขั้นสุดท้ำยของกำรคิดวิเครำะห์ เป็นกำรประเมินควำมสมเหตุสมผล
ของกำรสรุป และพิจำรณำผลสืบเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น กำรน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง หรือกำร
แก้ปัญหำที่เกิดข้ึนจริงๆ ค ำถำมที่ควรน ำมำถำมได้แก่ส่วนไหนของข้อสรุปที่มีควำมส ำคัญที่สุด (ควำมส ำคัญ) 
ยังมีข้อสรุปเรื่องใดอีกท่ีควรน ำมำกล่ำวถึง (ควำมกว้ำงของกำรมอง), ถ้ำน ำเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหำอะไร
เกิดข้ึนบ้ำง (ควำมกว้ำงของกำรมอง), อะไรจะท ำให้ปัญหำมีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้น (ควำมลึก) 
 สรุปได้ว่ำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของมนุษย์ กำร
คิดวิเครำะห์เป็นจะช่วยให้มนุษย์มองเห็นปัญหำ ท ำควำมเข้ำใจปัญหำ รู้จักปัญหำอย่ำงแท้จริง และจะสำมำรถ
แก้ปัญหำทั้งหลำยได้ 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

Jarolimek (อ้ำงถึงใน อำร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550) ได้กล่ำวว่ำ วิธีกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถสอนได้เพรำะ
เป็นเรื่องควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะที่เกิดข้ึนจำกกิจกรรมทำงสมองตำมทฤษฎีของ Bloom ว่ำด้วยกำร
อธิบำยขั้นตอนและกำรเริ่มจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรสอนให้เกิดพุทธิ
พิสัยระดับต่ ำ ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ กำรวิเครำะห์กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินผลในส่วนของกำร
วิเครำะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมกำรเรียนรู้คือควำมสำมำรถท่ีจะน ำควำมคิดต่ำง ๆ มำรวมกันเพื่อนเกิดมโน
ทัศน์ใหม่ๆ เพ่ือให้เข้ำใจสถำนกำรณ์ 
 Bloom (1961: 56 อ้ำงถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550) ได้จ ำแนกจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำด้ำนกำร
คิดตอนต้น และได้เรียบเรียงล ำดับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนง่ำยไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำจำกกำรศึกษำ
เทคนิคกำรสอนทำงกำรคิดวิเครำะห์สรุปได้ว่ำ เทคนิคในกำรสอนคิดวิเครำะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้ำใจ
ควำมคิดแบบวิเครำะห์ จึงน ำไปผสำนเทคนิค ค ำถำม “5W 1H”โดยกำรเปิดโอกำสให้เด็กตั้งค ำถำมตำม
เทคนิคดังกล่ำวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่ำงคิด ช่ำงถำมช่ำงสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเครำะห์ก็จะเกิดข้ึนกับ
นักเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรค้นหำควำมจริง 

  
ประเวศ วะสี (อ้ำงถึงใน ทิศนำ แขมมณี, 2548) ได้กล่ำวว่ำ ในกำรเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้มีโอกำส

ฝึกคิด ฝึกตั้งค ำถำม เพรำะค ำถำมเป็นเครื่องมือในกำรได้มำซึ่งควำมรู้ควรให้ผู้เรียนฝึกกำร ถำม-ตอบ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมกระจ่ำงในเรื่องที่ศึกษำรวมทั้งได้ฝึกกำรใช้เหตุผล กำรวิเครำะห์และกำรสังเครำะห์ ฝึก
ค้นหำค ำตอบจำกเรื่องที่เรียน 
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การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
1. กำรสอนเพ่ือให้คิด (Teaching for Thinking) เป็นกำรสอนเนื้อหำวิชำกำร โดยมีกำรเสริมหรือ

ปรับเปลี่ยนเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรคิดของเด็ก 
2. กำรสอนกำรคิด (Teaching of Thinking) เป็นกำรสอนที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงสมองที่

น ำมำใช้ในกำรคิดโดยเฉพำะ เป็นกำรฝึกทักษะกำรคิด ลักษณะของงำนที่น ำมำใช้สอนจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำ
วิชำกำรท่ีเรียนในโรงเรียน แนวทำงกำรสอนจะแตกต่ำงกันออกไปตำมทฤษฎี และควำมเชื่อพ้ืนฐำนของแต่ละ
คนที่น ำมำพัฒนำเป็นโปรแกรมกำรสอน 

3. กำรสอนเกี่ยวกับกำรคิด (Teaching about Thinking) เป็นกำรสอนที่เน้นกำรใช้ทักษะกำรคิดเป็น
เนื้อหำสำระของกำรสอน โดยกำรช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้ำใจกระบวนกำรคิดของตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะ
กำรคิดที่เรียกว่ำ metacognition คือ รู้ว่ำตนเองรู้อะไร ต้องกำรอะไร และยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสำมำรถ
ควบคุมและตรวจสอบควำมคิดของตนเองได้ 
 
กรอบความคิดของการคิด 
 
 
1.กำรคิดในระดับพื้นฐำน                                                             

 
 
 
       
 
 
 
2.กำรคิดในระดับกลำง   

 
 
 
 
3.กำรคิดในระดับสูง 

 
 
 

ทักษะกำรคิด 

ลักษณะกำรคิด 

เป็นควำมสำมำรถของบุคคลในกำรแสดง

พฤติกรรมกำรคิดซึ่งประกอบไปดว้ยกำร

กระท ำย่อยๆ ท่ีเป็นไปตำมล ำดับเพื่อให้เกิด

เป็นพฤติกรรมกำรคดินั้นๆ 

 

เป็นกำรคิดทีม่ีลักษณะเป็นเอกลักษณ์

เฉพำะของกำรคิดนั้นๆ 

กระบวนกำรคดิ 

ทักษะกำรคิดพื้นฐำน                                                

(Basic Thinking Skills) 

ทักษะกำรคิดที่เป็นแกนส ำคญั    

(Core Thinking Skills) 

ทักษะกำรคิดขั้นสูง(Higher-Odered 

Thinking Skills)           ประกอบด้วย

กำรกระท ำกระท ำท่ีมำกกว่ำทักษะกำร

คิดขั้นต้น 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่ำวโดยสรุปว่ำ เทคนิคกำรตั้งค ำถำมอยู่ในขอบข่ำย “5W1H” 

กำรคิดเชิงวิเครำะห์แท้จริงคือกำรตอบค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับควำมสงสัยใคร่รู้ของผู้ถำม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้ว อยำกรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมำกข้ึนในแง่มุมต่ำงๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ควำมเข้ำใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อกำรอธิบำย กำรประเมินกำรแก้ปัญหำขอบเขตของค ำถำมเชิงวิเครำะห์และกำรตัดสินใจที่รอบคอบมำกขึ้น 
ขอบเขตของค ำถำมเชิงวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรจ ำแนกแจกแจงองค์ประกอบและกำรหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่ำงเรื่องที่วิเครำะห์ โดยใช้ค ำถำมในขอบข่ำย “ 5W1H” เพ่ือน ำไปสู่กำรค้นหำควำมจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่
ทุกมุม โดยตั้งค ำถำม ใคร (Who) ท ำอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่ำงไร (How)  เพรำะ
เหตุ  ท ำไม (Why) 

ชำตรี ส ำรำญ (2548) ได้กล่ำวถึง เทคนิคกำรปูพ้ืนฐำนให้นักเรียนคิดวิเครำะห์ได้ สำมำรถสรุป
รำยละเอียด ดังนี้ 
 1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งค ำถำม โดยยึดหลักสำกลของค ำถำม คือ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
เพรำะเหตุใด อย่ำงไร โดยกำรน ำสถำนกำรณ์มำให้นักเรียนฝึกค้นคว้ำจำกเอกสำรที่ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อม 
เปิดโอกำสให้นักเรียนตั้งค ำถำมเอง โดยสอนวิธีตั้งค ำถำมแบบวิเครำะห์ในเบื้องต้น ฝึกท ำบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึก
ได้เอง 
 2. ฝึกหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอำศัยค ำถำมเจำะลึกเข้ำไป โดยใช้ค ำถำมที่ชี้บ่งถึงเหตุและ
ผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจำกกำรตอบค ำถำมง่ำย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ น ำตัวเองเชื่อมโยงกับ
เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นได้ดี ที่ส ำคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยค ำถำมย่อยให้นักเรียนได้คิดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคน
ช่ำงคิด ช่ำงถำม ช่ำงสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษำวิเครำะห์ก็จะเกิดขึ้นแก่นักเรียน 
 สุวิทย์ มูลค ำ (2548) ได้กล่ำวถึงเทคนิคกำรวิเครำะห์ไว้ดังนี้ กำรคิดวิเครำะห์เป็นกำรใช้สมองซีกซ้ำย
เป็นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจำกเหตุไปสู่ผลเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เชิงเงื่อนไข กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ำยคือ 5W1H เป็นที่นิยมใช้ค ำตอบ What (อะไร) Where (ที่
ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท ำไม) Who (ใคร) How (อย่ำงไร) ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ท ำให้เกิดควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคค ำถำมในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มต้น กำรคิดวิเครำะห์ 
 นอกจำกนี้ ไพรินทร์ เหมบุตร (2549) ได้บอกวิธีกำรและขั้นตอนในกำรฝึกคิดวิเครำะห์ ประกอบด้วย 
6 ขั้น คือ 
 1. ศึกษำข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ 
 2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ / เป้ำหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ 
 3. แยกแยะแจกแจงรำยละเอียดสิ่งของที่ต้องกำรวิเครำะห์ 
 4. ตรวจสอบโครงสร้ำงหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบใหญ่และย่อย 
 5. น ำเสนอข้อมูลกำรคิดวิเครำะห์ 
 6. น ำผลมำวิเครำะห์ไปใช้ประโยชน์ตำมเป้ำหมำย 
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 วีระ สุดสังข์ (2550) ได้กล่ำวไว้ว่ำ วิธีกำรคิดสำมำรถฝึกสมองให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ให้พัฒนำขึ้น 
สำมำรถฝึกตำมข้ันตอนได้ดังนี้ 
 1. ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ เป็นกำรก ำหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ขึ้นมำ 
เพ่ือเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเครำะห์ 
 2. ก ำหนดปัญหำหรือวัตถุประสงค์ เป็นกำรก ำหนดประเด็นสงสัยจำกปัญหำหรือสิ่งที่วิเครำะห์ อำจจะ
ก ำหนดเป็นค ำถำมหรือก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิเครำะห์ เพ่ือค้นหำควำมจริงสำเหตุหรือควำมส ำคัญ 
 3. ก ำหนดหลักกำรหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก ำหนดให้ เช่นเกณฑ์ในกำร
จ ำแนกสิ่งที่มีควำมเหมือนกันหรือแตกต่ำงกัน 
 4. ก ำหนดกำรพิจำรณำแยกแยะ เป็นกำรก ำหนดกำรพินิจพิเครำะห์ แยกแยะ และกระจำยสิ่งที่
ก ำหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอำจใช้เทคนิคค ำถำม 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่
ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท ำไม) Who (ใคร) และ How (อย่ำงไร) 
 5. สรุปค ำตอบ เป็นกำรรวบรวมประเด็นที่ส ำคัญเพ่ือหำข้อสรุปเป็นค ำตอบหรือตอบปัญหำ 
 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 
 เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H  
 กำรตั้งค ำถำม หมำยถึงกระบวนกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งค ำตอบที่ตรงประเด็น หรือสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรเรียนรู้ เป็นกำรพัฒนำทำงควำมคิดของนักเรียนและถ่ำยทอดออกมำในลักษณะกำรตอบ กำร
อธิบำย กำรชี้แจงหรือกำรอภิปรำย 
 กำรตั้งประเด็นถำมตอบเพ่ือให้นักเรียน ได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้โดยใช้ค ำถำม 5W1H ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของค ำถำม 6 ประเภทตำมแนวคิดของ Bloom วิทวัฒน์ ขัตติยะมำน และอมลวรรณ วีระธรรมโม 
(2549,85) ได้กล่ำวไว้ และมีควำมสอดคล้องกับระดับควำมคิดวิเครำะห์ที่ผู้วิจัยน ำมำใช้ประกอบกำรจัดกำร
เรียนรู้ ดังนี้ 
 1. What (อะไร) ปัญหำหรือสำเหตุที่เกิดขึ้น เช่น เกิดอะไรขึ้นบ้ำง มีอะไรเกิดขึ้นบ้ำง กับเหตุกำรณ์นี้ 
หลักฐำนที่ส ำคัญที่สุดคืออะไร สำเหตุที่ท ำให้เกิดเหตุกำรณ์นี้คืออะไร 
 2.Where (ที่ไหน) สถำนที่หรือต ำแหน่งที่เกิดเหตุ เช่น เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน เหตุกำรณ์นี้น่ำจะเกิดขึ้นที่
ใดมำกท่ีสุด 
 3.When (เมื่อไร) เวลำที่เหตุกำรณ์นั้นได้เกิดขึ้น เช่น เหตุกำรณ์น่ำจะเกิดขึ้นเมื่อไร เวลำใดบ้ำงที่
สถำนกำรณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ 
 4.Why (ท ำไม) สำเหตุหรือมูลเหตุที่ท ำให้เกิดขึ้น เช่น เหตุใดต้องเป็นคนนี้ เป็นเวลำนี้ เป็นสถำนที่นี้ 
เพรำะเหตุใดเหตุกำรณ์นี้จึงเกิดข้ึน ท ำไมจึงเกิดเรื่องนี้ 
 5. Who (ใคร) บุคคลส ำคัญที่เป็นตัวประกอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบทั้งด้ำนบวกและ
ด้ำนลบ เช่น ใครอยู่ในเหตุกำรณ์บ้ำง ใครน่ำจะเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์เช่นนี้บ้ำง ใครน่ำจะเป็นคนที่ท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์เช่นนี้มำกที่สุด 
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 6. How (อย่ำงไร) รำบละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือก ำลังจะเกิดขึ้น ว่ำมีควำมเป็นไปได้ในลักษณะ
ใด เช่น เขำท ำสิ่งนี้ได้อย่ำงไร ล ำดับเหตุกำรณ์นี้ดูว่ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร  มีหลักใน
กำรพิจำรณำคนดีอย่ำงไรบ้ำง 

กำรคิดวิเครำะห์ เป็นกำรคิดโดยใช้สมองซีกซ้ำยเป็นหลัก เป็นกำรคิดเชิงลึก คิดอย่ำงละเอียด จำก 
เหตุไปสู่ผล ตลอดจนกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลควำมแตกต่ำง ระหว่ำงข้อโต้แย้งที่ 
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เทคนิคกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงง่ำยที่นิยมใช้ คือ 5W1H 

กำรคิดวิเครำะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H จะสำมำรถช่วยไล่เรียงควำมชัดเจนในแต่ละเรื่อง ที่เรำก ำลังคิด 
เป็นอย่ำงดี ท ำให้เกิดควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น ในบำงครั้งกำรเริ่มคิดวิเครำะห์ ถ้ำคิดอะไรไม่ออกให้ 
เริ่มต้นถำมตัวเอง โดยใช้ค ำถำม 5W 1H ถำมตัวเอง นอกจำกกำรใช้เทคนิค 5W 1H แล้วอำจจะใช้เทคนิค 
กำรตั้งค ำถำมในลักษณะอื่นได้ เช่น 
1. ค ำถำมเกี่ยวกับจ ำนวน 
เช่น เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เกี่ยวข้องจ ำนวนกี่คน 
2. ค ำถำมเชิงเงื่อนไข 
เช่น ถ้ำ...จะเกิด... 
ถ้ำเหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้วใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์และใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์ 
3. เกี่ยวกับกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ เช่น ใครเป็นส ำคัญที่สุดของเรื่อง ประเด็นใดเป็นประเด็น 
หลัก และประเด็นใดเป็นประเด็นรอง 
4. ค ำถำมเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ระหว่ำง...กับ...สิ่งใดส ำคัญกว่ำ 
ระหว่ำงควำมตำยกับกำรพรำกจำกควำมรัก สิ่งใดส ำคัญกว่ำ 
 สรุปได้ว่ำเทคนิคกำรตั้งค ำถำม 5W1H ที่ผู้วิจัยน ำมำใช้ในกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำกำรคิดวิเครำะห์ของ
นักเรียนนั้นมีควำมสอดคล้องกับระดับควำมต้องกำรในกำรตอบค ำถำมเพ่ือไปสู่เรื่องกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำยได้ 
 

4. แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 
Fremont E.Kast และ James. E.RosenZweig ได้อธิบำยว่ำ กำรวำงแผน คือ กระบวนกำรของกำร

พิจำรณำตัดสินใจล่วงหน้ำว่ำจะท ำอะไร อย่ำงไร มีวัตถุประสงค์ นโยบำย โครงกำร และวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น 

Harold Koontz และ Cyril O’Donnell ได้อธิบำยถึงกำรวำงแผนว่ำ กำรวำงแผน คือกระบวนกำร
ของกำรพิจำรณำตัดสินใจล่วงหน้ำว่ำจะท ำอะไร ท ำอย่ำงไร ท ำเมื่อใด และใครเป็นผู้กระท ำ ดังนั้นกำร
วำงแผนจึงเป็นกำรเชื่อมสิ่งที่เกิดข้ึนในปัจจุบันให้เชื่อมต่อไปในอนำคตตำมที่ต้องกำร 
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H.G.Hicks ซึ่งได้อธิบำยว่ำ กำรวำงแผนเป็นหน้ำที่ทำงกำรบริหำรประกำรแรกที่กระท ำ เพ่ือกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพำะ กำรที่จะวำงแผนให้ได้ผลส ำเร็จนั้น จะต้องมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกอดีต กำร
ตัดสินใจในปัจจุบัน และท ำกำรประเมินผลในอนำคตด้วย 

Hlbert Wohlstetter อธิบำยว่ำกำรวำงแผน หมำยถึง วิธีกำรที่จ ำเป็นของกำรท ำให้กำรตัดสินใจ
ก้ำวหน้ำ และเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ก่อนกระท ำ ทั้งนี้กำรวำงแผนเพ่ือที่จะตอบค ำถำม 2 ข้อดังต่อไปนี้ 1. 
ควำมมุ่งหมำยขององค์กรคืออะไร 2. อะไรคือวิธีกำรที่ดีที่สุดที่จะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จของควำมมุ่งหมำยนั้น 
ดังนั้น กำรวำงแผนจึงเป็นเรื่องท่ีต้องท ำอย่ำงต่อเนื่องและต้องมีกำรปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และสำมำรถท ำนำย
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ 

Bloom (1961: 56 อ้ำงถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550) ได้จ ำแนกจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำด้ำนกำร
คิดตอนต้น และได้เรียบเรียงล ำดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่ำยไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำจำกกำรศึกษำ
เทคนิคกำรสอนทำงกำรคิดวิเครำะห์ สรุปได้ว่ำ เทคนิคในกำรสอนคิดวิเครำะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้ำใจ
ควำมคิดแบบวิเครำะห์ จึงน ำไปผสำนเทคนิค ค ำถำม “5W 1H”โดยกำรเปิดโอกำสให้เด็กตั้งค ำถำมตำม
เทคนิคดังกล่ำวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่ำงคิด ช่ำงถำมช่ำงสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเครำะห์ก็จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรค้นหำควำมจริงในเรื่อง 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่ำวโดยสรุปว่ำ เทคนิคกำรตั้งค ำถำมอยู่ในขอบข่ำย “5W1H” 
กำรคิดเชิงวิเครำะห์แท้จริงคือกำรตอบค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับควำมสงสัยใคร่รู้ของผู้ถำม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้ว อยำกรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมำกข้ึนในแง่มุมต่ำงๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ควำมเข้ำใจใหม่ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรอธิบำย กำรประเมินกำรแก้ปัญหำขอบเขตของค ำถำมเชิงวิเครำะห์และกำรตัดสินใจที่
รอบคอบมำกข้ึน ขอบเขตของค ำถำมเชิงวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรจ ำแนกแจกแจงองค์ประกอบและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่ำงเรื่องที่วิเครำะห์ โดยใช้ค ำถำมในขอบข่ำย “ 5W1H” เพ่ือน ำไปสู่กำรค้นหำ
ควำมจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งค ำถำม ใคร (Who) ท ำอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร 
(When) อย่ำงไร (How) เพรำะเหตุใด ท ำไม (Why) 
 เชิดศักดิ์ โฆวำสินธิ์ (2530 : 39) กล่ำวว่ำ แนวทำงท่ีนักกำรศึกษำใช้ในกำรวิจัย และทดลองเพ่ือ 

พัฒนำกำรคิดนั้นสำมำรถสรุปได้ 3 แนว คือ 
1. กำรสอนเพ่ือให้คิด (Teaching for thinking) เป็นกำรสอนที่เน้นในด้ำนเนื้อหำ วิชำกำร โดยมี 
กำรปรับเปลี่ยนเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดของผู้เรียน 
2. กำรสอนคิด (Teaching of thinking) เป็นกำรสอนที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงสมองที่น ำมำใช้ 
ในกำรคิดโดยเฉพำะ เป็นกำรปลูกฝังทักษะกำรคิดโดยตรง ลักษณะของงำนที่น ำมำใช้สอนจะไม่เกี่ยวข้อง 
กับเนื้อหำวิชำที่เรียนในโรงเรียน แนวทำงกำรสอนจะแตกต่ำงกัน ออกไปตำมทฤษฎีและควำมเชื่อพ้ืนฐำน 
ของแต่ละคนที่น ำมำพัฒนำเป็นโปรแกรมกำรสอน 
3. กำรสอนเก่ียวกับกำรคิด (Teaching about thinking) เป็นกำรสอนที่เน้นกำรใช้ทักษะกำรคิดเป็น 
เนื้อหำสำระของกำรสอน โดยกำรช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้ำใจกระบวนกำรคิดของตนเอง 
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5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงอันตราย 

พฤติกรรมเเละควำมเสี่ยงของวัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น คือ พฤติกรรมที่น ำมำหรือเป็นสำเหตุให้
เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินชีวิต ท ำให้ร่ำงกำยเป็นอันตรำย สูญเสียหน้ำที่ ขำดโอกำสพัฒนำตำมปกติ หรือ
เสียชีวิต วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมำก เนื่องจำกจิตใจวัยนี้ต้องกำรควำมสนุกสนำน ตื่นเต้น ท้ำทำย 
ต้องกำรเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน อยำกรู้อยำกเห็นอยำกลอง มีอำรมณ์ทำงเพศมำกขึ้น แต่ยังขำดกำรยั้งคิด 
ไตร่ตรอง และกำรควบคุมตนเอง 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยง 

H-Home คือ ครอบครัว ที่อยู่อำศัย ชุมชนแวดล้อม ควำมปลอดภัยภำยในบ้ำน เมื่อวัยรุ่นอยู่ในบ้ำน
อยู่ในชุมชนที่ดีก็จะท ำให้พวกเขำมีสุขภำพจิตและสุขภำพกำยที่ดี ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดปัญหำต่ำงๆได้ 
 E-Education / Employment กำรเรียน กำรท ำงำน เป้ำหมำยอำชีพและควำมหวังในชีวิต วัยรุ่นทุก
คนล้วนมีเป้ำหมำยในชีวิต แต่ละคนล้วนมีเป้ำหมำยแตกต่ำงกันออกไป และทุกคนก็หวังว่ำจะท ำเป้ำหมำย
นั้นให้ประสบผลส ำเร็จ แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลำยๆด้ำน ท ำให้เขำไม่สำมำรถท ำได้ บำงคนอำจหมดก ำลังใจที่
จะท ำต่อ มีควำมท้อแท้สิ้นหวัง ก่อเกิดควำมเสี่ยงได้ 

Eating คือ พฤติกรรมกำรกิน ไม่ว่ำวัยรุ่นหญิงหรือวัยรุ่นชำยล้วนต้องกำรมีรูปร่ำงที่ดี ไม่อ้วนเกิน และ
ไม่ผอมเกิน ท ำให้มีควำมกังวลในกำรกินตลอดเวลำ และอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจิตได้ 

Activities and friends คือ กิจวัตรประจ ำวันและกำรคบเพ่ือน กำรท ำกิจวัตรประจ ำวันของวัยรุ่น 
เพ่ือนมีอิทธิพลอย่ำงมำกหำกคบเพ่ือนที่ดีวัยรุ่นก็จะท ำกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์แต่หำกคบเพ่ือนที่ไม่ดี
วัยรุ่นก็มีควำมเสี่ยงที่จะมีท ำกิจกรรมที่ไม่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นกัน  

Drugs – abuse คือ กำรลองใช้สำรเสพติด หรือ กำรลองบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แน่นอนว่ำ
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีควำมอยำกรู้อยำกลอง มีควำมต้องกำรในสิ่งที่แปลกใหม่ กำรคบเพ่ือนหรืออยู่ในกลุ่มหรือ
ชุมชนที่มั่วสุมในเรื่องของยำเสพติด และแอลกอฮอล์ วัยรุ่นก็มีควำมเสี่ยงอย่ำงมำกที่จะติดสำรเสพติด
เหล่ำนี้  

Sexual activities คือ พฤติกรรมทำงเพศ กำรเรียนรู้เรื่องเพศเป็นสิ่งส ำคัญ ถึงแม้ว่ำเมื่อพูดถึงเรื่องนี้
วัยรุ่นบำงคนอำจจะอำยไม่อยำกรับฟัง แต่กำรให้ควำมรู้เรื่อง เพศศึกษำนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำร
ด ำเนินชีวิตของวัยรุ่น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ กำรเปลี่ยนแปลงของตนเอง กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรป้องกัน 
พฤติกรรมและกำรแสดงออกทำงเพศ เป็นต้น  

Safety / violence / abuse คือ พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุและควำมรุนแรง อย่ำงที่หลำย
คนได้รับรู้ว่ำวัยรุ่นเป็นวัยที่ใจร้อน วู่วำม ไม่ชอบท ำตำมค ำสั่งท ำให้เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย อีกทั้งยัง
ชอบชกต่อย พกพำอำวุธ และบำงคนก็ประสบปัญหำภำยในครอบครัว ถูกทำรุณกรรมและถูกล่วงละเมิด
ทำงเพศ สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นได้ทั้งนั้น  
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Suicial idea คือ ควำมรู้สึกเบื่อหน่ำย ท้อแท้ในชีวิต ชีวิตของวัยรุ่นทุกคนล้วนแตกต่ำงกันบำงคน
ถึงแม้ยำกจนเท่ำไหร่แต่เขำมีควำมอดทนมีพ้ืนฐำนทำงจิตใจที่มั่นคงไม่ว่ำมีอุปสรรคเข้ำมำมำกแค่ไหนเขำก็
ผ่ำนพ้นมันไปได้ แต่มีวัยรุ่นบำงคนที่ไม่มีควำมอดทน เป็นคนอ่อนแอ ไม่มีประสบกำรณ์เลวร้ำยในชีวิต เจอ
กับสถำนกำรณ์ที่ไม่คุ้นเคย แล้วไม่สำมำรถทนต่อมันได้ก็อำจเกิดควำมรู้สึกเบื่อหน่ำยท้อแท้ สิ้นหวัง คิดฆ่ำ
ตัวตำยได้ ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อันตรำยมำก 

 
สาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยง 
         กำรขำดควำมรู้และทักษะ ควำมรู้และทักษะเป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงมำกต่อวัยรุ่น เพรำะถ้ำขำด
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอำจจะท ำให้วัยรุ่นมีโอกำสเกิดควำมเสี่ยงและเกิดอันตรำยในชีวิตได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดควำมรู้
ในเรื่องเพศ ทักษะกำรจัดกำรอำรมณ์ทำงเพศ อำรมณ์ทำงจิตใจ  
         ควำมรู้และทักษะในกำรแก้ไขปัญหำและสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตของตนเองกำรขำดควำมตระหนัก ใน
วัยรุ่นบำงคนที่มีควำมรู้และทักษะในกำรป้องกันควำมเสี่ยง แต่ยังขำดควำมตระหนักและจริงจังต่อกำรป้องกัน
ตนเอง ไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจำกกำรเห็นโทษของพฤติกรรมเสี่ยง และใช้เป็นหลักใน
กำรยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะไม่ท ำพฤติกรรมนั้นกำรควบคุมตนเอง หำกวัยรุ่นไม่มีกำรควบคุมตนเองที่ดีเพียงพอแล้ว 
ก็อำจจะคล้อยตำมค ำชักชวนจำกเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ไปท ำพฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเสื่อมเสียกับ
ตนเองและครอบครัวได้กำรขำดวิธีกำรที่ท ำให้ตนเองพึงพอใจที่ถูกต้อง วัยรุ่นล้วนมีกิจกรรมที่ท ำให้เกิดควำม
พึงพอใจให้กับตนเอง แต่กิจกรรมเหล่ำนั้นจะดีหรือไม่ดีนั้นก็เป็นอีกประกำรหนึ่งที่วัยรุ่นบำงคนอำจคิดไม่ถึง 
หรือบำงคนอำจคิดถึง แต่ถ้ำท ำกิจกรรมที่ไม่ดีเหล่ำนั้นแล้วท ำให้ตนเองไม่มีควำมสุขเขำก็จะท ำกิจกรรม
เหล่ำนั้นต่อไป ดังนั้นกำรที่จะท ำอะไรวัยรุ่นก็ควรคิดพิจำรณำดีๆเสียก่อนปัญหำทำงจิตใจ อำรมณ์หรือโรคทำง
จิตเวช กำรมีปัญหำต่ำงๆเหล่ำนี้จะท ำให้วัยรุ่นไม่มีควำมสุข เป็นคนเก็บกด มีควำมทุกข์ไม่สบำยอยู่ในใจ ท ำให้
วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่ำงๆออกมำ เพ่ือชดเชย ปิดปัง หรือระบำยอำรมณ์ ควำมทุกข์ภำยในจิตใจของ
ตนเอง เช่น กำรก้ำวร้ำวไม่มีสัมมำคำรวะ กำรเสพสิ่งเสพติด กำรขับขี่รถด้วยควำมเร็ว มีควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหำตำมมำมำกมำย 
          อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และแบบอย่ำงในครอบครัว ครอบครัวเป็นสังคมๆแรกที่วัยรุ่นจะต้อง
เผชิญต้องปรับตัวเข้ำหำก่อนที่จะก้ำวออกมำสู่สังคมภำยนอก เจอกับเพ่ือนใหม่ๆ เจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ๆ
พร้อมจะชักจูงวัยรุ่นไปตำมทำงได้ตลอดเวลำ วัยรุ่นต้องมีควำมคิดและมีทัศนคติท่ีดีในกำรมอง และใช้ชีวิตอยู่
ด้วยควำมไม่ประมำท มีสติ มั่นคงในควำมคิดของตนเอง จะท ำให้มีควำมสุข แนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรม
ควำมเสี่ยง กำรให้ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับวัยรุ่น ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ในเรื่องของกำรเปลี่ยนแปลงของตนเอง  
            ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยและอันตรำยควำมเสี่ยงต่ำงๆเหล่ำนี้ก็จะลดควำมเสี่ยงต่อปัญหำได้ 
กำรฝึกทักษะในกำรจัดกำรอำรมณ์และควำมคิดของตนเอง หำกวัยรุ่นมีควำมคิดที่ดีรู้จักจัดกำรอำรมณ์ของ
ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ก็จะสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆในชีวิตของตนเองได้ วัยรุ่นต้องหมั่นคิดและกระท ำ
อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเกิดควำมเคยชินเมื่อเจอกับสถำนกำรณ์ต่ำงจึงจะสำมำรถแก้ไขมันได้ กำรสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ในวัยรุ่นที่ตระหนัก เห็นคุณค่ำและประโยชน์จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง มี
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ควำมจริงจังต่อกำรป้องกันตนเอง และในขณะเดียวกันก็เห็นโทษหรือพิษภัยจำกพฤติกรรมเสี่ยง จนใช้เป็นหลัก
ในกำรยึดเหนี่ยวใจและจะไม่แสดงพฤติกรรมเหล่ำนั้นออกมำอีก 
              กำรฝึกควบคุมตนเอง ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง กำรที่วัยรุ่นรู้จักตนเองก็จะสำมำรถควบคุมตนเองและ
ควบคุมจิตใจของตนเองได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์แบบไหน วัยรุ่นก็จะรู้จักปรับตัว ยับยั้งควำมคิดของตนเอง
ไว้ได้ กำรท ำกิจกรรมที่ท ำให้ตนเองเกิดควำมพึงพอใจที่ถูกต้อง 
                กิจกรรมทุกกิจกรรมที่วัยรุ่นท ำล้วนเกิดจำกควำมอยำกภำยในจิตใจ เกิดจำกควำมต้องกำรและพึง
พอใจที่จะท ำจนบำงครั้งก็ลืมคิดไปว่ำสิ่งที่ท ำนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นกำรที่วัยรุ่นจะท ำกิจกรรมอะไรก็ควรคิด
พิจำรณำให้ดีเสียก่อนเพ่ือเกิดประโยชน์กับตัวเอง กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีดี  
                 กำรทีว่ัยรุ่นจะเป็นคนดีได้นั้น พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดี แล้วจำกนั้นก็อบรมและแสวงหำ
กิจกรรมที่ดี เป็นประโยชน์กับตัวลูก ส่งเสริมให้ลูกมีทัศนคติที่ดี คบเพ่ือนที่ดี มีกำรเรียนรู้ที่ถูกต้อง สร้ำง
ครอบครัวให้พร้อมและมีควำมสุข เพื่อที่จะให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภำพออกสู่สังคม 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย 

กัญญำภัส ภัคนิรชำกุล (2553) ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์โดยใช้นิทำนอีสป 
ค ำกลอนภำพสำมมิติ กับเทคนิคค ำถำม 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรยีนบ้ำนบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 1.) นทิำนอีสปค ำกลอนสำมมิติ กับเทคนิคค ำถำม 5W1H มีประสิทธิภำพ 83.04 / 
84.54) 2.) ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์หลังเรียนด้วยนิทำนอีสปค ำกลอนภำพสำมมิติ 
กับเทคนิคค ำถำม 5W1H สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ณัฏฐกำญจน์ วิชัยดิษฐ์ (2552) ศึกษำกำรพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ภำษำไทยโดยใช้
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบเทคนิคค ำถำม 5W1H ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำนักเรียนที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ภำษำไทย มีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงคิดวิเครำะห์หลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียน และชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ภำษำไทย ที่สร้ำงข้ึนมีประสิทธิภำพ 83.83/81.81 ซึ่งสูง
กว่ำประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

ชุติมำ ช่อวงศ์ (2551) ได้ศึกษำเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนที่
เรียนโดยกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบซิปปำ เรื่อง ลอยกระทง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
2 สรุปผลได้ว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบซิปปำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรคิดวิเครำะห์สูงขึ้น สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยได้ง่ำยขึ้น 

วิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร (2550) ได้ท ำกำรศึกษำกำรใช้เทคนิค KWL Plus เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่6โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์อยู่ในขั้นที่ 3 และ 4โดยแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์อยู่ในขั้นที่ 3 คือ มีควำมสำมำรถในกำรประเมินและสรุป
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เหตุกำรณ์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2–5 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์อยู่ในขั้นที่ 4 คือ มีควำมสำมำรถใน
กำรประยุกตแ์ละน ำไปใช้ 

จ ำเรียง ยศบุญเรือง (2550) ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่อง กำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค 5W1H พบว่ำแผนที่สร้ำงขึ้นสำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของ
นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิผล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 ตำมท่ี
โรงเรียนตั้งไว้ ผู้เรียนสำมำรถตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมได้โดยใช้เทคนิค 5W1H 

เสวียง ผละผล (2549) ศึกษำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่เน้นกำร
พัฒนำกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3พบว่ำผลกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 60 ตำมท่ีโรงเรียนตั้งไว้
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80.55 
 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 

Yonghai Yu (2010) วิจัยเรื่อง กำรเรียนแบบ 5W1H เพ่ือใช้ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้
เทคโนโลยี ซึ่งใช้ค ำถำม 5W1H ประกอบกำรตัดสินใจในกำรผลิต ผู้ออกแบบต้องออกแบบตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ในที่สุดจะได้ผลิตภัณฑ์ตรงตำมควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 

Mary B. Greenawalt (2008) พบว่ำทักษะกำรคิดเป็นทักษะที่ส ำคัญท่ีสุดส ำหรับกำรตัดสินใจ ซึ่ง
นักศึกษำต้องฝึกทักษะกำรคิดขั้นสูงสุด เพรำะถือเป็นทักษะที่ส ำคัญ และกำรใช้เทคนิค 5W1H มำช่วยในกำร
ฝึกษะกำรคิดเป็นเรื่องง่ำยที่สำมำรถน ำมำใช้และเห็นผลจริง 

สรุปได้ว่ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 5W1H 
ท ำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมกำรตอบค ำถำมรวมทั้งท ำให้นักเรียนมีควำมสนใจในกิจกรรม 
กำรเรียน มีควำมสนุกสนำนในกำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์เพ่ิมข้ึน มีควำมสำมำรถ
ในกำรแยกแยะ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  

เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

กำรวิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นงำนวิจัยเชิงทดลอง เป็นกำรวิจัยในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ดังนั้นเพ่ือให้กำรวิจัยครั้งนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้วิจัยจึงได้ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่ำง 

2. แบบแผนที่ใช้ในกำรศึกษำ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

4. วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W 1H ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย คือนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 จ ำนวน 35 โรงเรียนภูเวียงวิทยำคน ปีกำรศึกษำ 2562 

2. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 

กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ One Group Pretest – Posttest Desing 

(หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-หลัง) (ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ,2547,215) 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองใช้แผนการสอนแบบเทคนิค 5W1H 

Pre-test ใช้นวัตกรรม Post-test 

T1 X T2 

 

T1 =กำรทดสอบก่อนเรียน (แบบทดสอบทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำก่อนเรียน) 

X = ใช้นวัตกรรม (กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเพิ่มเทคนิค 5W1H) 

T2 = กำรทดสอบหลังเรียน (แบบทดสอบทักษะกำรคิดวิเครำะห์และปัญหำหลังเรียน) 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด ประกอบด้วย  

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง  

- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย จ ำนวน 

3 คำบเรียน 

- ใบงำนกำรคิดวิเครำะห์ด้วยเทคนิค 5W1H  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 - แบบทดสอบทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำก่อน-หลังเป็นแบบอัตนัยค ำถำม 5W1H  

 - แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 

4. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยมีวิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือตำมล ำดับดังนี้ 

4.1 สร้ำงแผนกำรสอนที่แทรกเทคนิค 5W1H เรื่อง พฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงอันตรำย ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

  4.1.1 ศึกษำและวิเครำะห์ตัวชี้วัดและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ วิชำสุขศึกษำ หลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบวัดทักษะกำร

คิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

  4.1.2 ศึกษำหลักกำร ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนแบบ 5W1H 

ศึกษำเอกสำร ค้นคว้ำข้อมูลทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนโดยใช้ 5W1H 

  4.1.3 สร้ำงแบบฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ โดยใช้รูปแบบ 5W1H 

4.2 สร้ำงแบบทดสอบทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ เป็นแบบทดสอบที่ใช้ก่อนและหลังใช้กำร

สอนแบบ 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์เป็นแบบอัตนัยวิเครำะห์สถำนกำรณ์เสี่ยง จ ำนวน 18 ข้อ 

และแบบวัดควำมพึงพอใจ จ ำนวน 10 ข้อ มีล ำดับขั้นตอนในกำรสร้ำงและหำคุณภำพแบบทดสอบดังต่อไปนี้ 

 4.2.1 ศึกษำแนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร วิชำสุขศึกษำ ชั้น

มัธยมศึกษำปีที ่2 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ทฤษฎีกำรสร้ำงแบบวัดทักษะกำรคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำจำกเอกสำรกำรสร้ำงแบบทดสอบทักษะกำรคิดระดับสูงส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2547,84) และบุญชม ศรีสะอำด (2545,59) 

 4.2.2 วิเครำะห์หลักสูตรตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และเนื้อหำสำระ เพ่ือสร้ำงแบบทดสอบให้

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
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 4.2.3 สร้ำงแบบทดสอบกำรคิดวิเครำะห์จ ำนวน 18 ข้อ และแบบวัดควำมพึงพอใจจ ำนวน 

10 ข้อ 

 4.2.4 น ำเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นให้อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมและ

ปรับแก้ไขตำมที่อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำ 

 4.2.5 ตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบทักษะกำรคิดวิแครำะห์และแก้ปัญหำ แบบวัด

พฤติกรรม และแบบวัดควำมพึงพอใจ โดยน ำให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมถูกต้อง 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร. พวง

ทอง  พุ่มเงิน (อำจำรย์ฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์ศึกษำศำสตร์)  อำจำรย์พิชญ์นิตำ สองสนู (อำจำรย์หมวดสุขศึกษำ

และพลศึกษำ) อำจำรย์สุพัตรำ พรหมเรนทร์ (อำจำรย์พ่ีเลี้ยง) เป็นผู้ตรวจสอบ 

 4.2.6 วิเครำะห์ข้อมูลกำรหำค่ำของดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรใช้ข้อค ำถำมของ

แบบทดสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC (กำญจนำ วัฒำยุ,2548,188) เลือกแบบทดสอบที่มี

เกณฑ์ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำโดยมีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมีค่ำ IOC 

เท่ำกับ 0.89 

  4.2.7 ปรับปรุงแบบทดสอบกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  และแบบวัดควำมพึงพอใจ ตำม

ค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ แล้วจึงน ำไปใช้จริง 
 

5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 3 คำบเรียน 

- คำบเรียนที่ 1 ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบผล

ก่อนเรียนและสอนกิจกรรมแรก คือ “share เรื่องเสีย่งๆ” 

- คำบเรียนที่ 2 สอนกำรคิดวิเครำะห์แบบ 5W1H ให้ท ำกิจกรรม “รู้เขำ รู้เรำ รู้เท่ำทัน ชีวิตไม่เสี่ยง” 

พร้อมท ำแบบฝึกหักฝึกกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ โดยใช้เทคนิค 5W1H 

- คำบเรียนที่ 3 ท ำกิจกรรม “อวสำนโลกเสี่ยง”  

5.2 เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนโดยเสริมเทคนิค 5W1H แล้วให้นักเรียนท ำแบบทดสอบกำรคิดวิเครำะห์และ

แก้ปัญหำหลังเรียน และแบบวัดควำมพึงพอใจ 

5.3 ตรวจสอบผลกำรทดลอง โดยน ำผลมำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรประมวลผลด้วยมือ และวิเครำะห์ ผลด้วย

โปรแกรมSPSS เพ่ือวิเครำะห์หำค่ำต่ำง ๆ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่ำร้อยละ(Percentage) 

 

P = 
𝐹

𝑛
 × 100 

 
เมื่อ P แทนร้อยละ 

  F แทน ควำมถี่ท่ีต้องกำรเปลี่ยนให้เป็นค่ำร้อยละ 
  n  แทนจ ำนวนควำมถี่ทั้งหมด 

 

2. ค่ำเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์,2548,16)โดยใช้สูตร    
 
X   =   x  

               n 
    เมื่อ      X        แทน ค่ำเฉลี่ย 

   X      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน จ ำนวนของนักเรียน 

3.ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) (ส่งศรี ชมภูวงศ์,2548,16)    

        

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
 

เมื่อ S.D.   แทน   ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
   X  แทน   ค่ำคะแนน 
           X          แทน   ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
   n  แทน   จ ำนวนคะแนน 

     แทน   ผลรวม 
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สถิติที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังกำรใช้ T-test แบบ 
Dependent(ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ,2547,189)ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 

    

 
1

22







 



n

DDn

D
t ;  df = n-1 

 เมื่อ t แทน ค่ำอัตรำส่วนนัยส ำคัญ 

  D  แทนผลรวมทั้งหมดของผลต่ำงของคะแนนก่อนและหลังเรียน 

  2

D  แทนผลรวมของก ำลังสองของผลต่ำงของคะแนนก่อนและหลังกำรเรียน 

2
)(D แทน ผลรวมของผลต่ำงของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดยกก ำลังสอง 

n แทน จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
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ตารางท่ี 2 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W 1H 

ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง

ต่ออันตราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภเูวียงวิทยาคม 

 

 
ครั้งที ่

 
ชื่อกิจกรรม 

 
ลักษณะกิจกรรม 

.  

 
เนื้อหาสาระ 

แนวคิดทฤษฎี 
กระบวนการ 

5W1H 

แนวคิดทฤษฎี 
การศึกษา 

KAP 

จุดมุ่งหมาย
ทางการ
ศึกษา 

Bloom’s 
Taxonomy 

1 “Share”เรื่อง
เสี่ยงๆ 

1.ศึกษำข้อมูลที่ต้องกำร
วิเครำะห์ 2. ระบุปัญหำ  
3. ก ำหนดหลักกำร 
4. แยกแยะรำยละเอียดที่
วิเครำะห์ 5. สรุปค ำตอบ โดย
ใช้เทคนิค 5W1H 
 

รูปแบบของ
สถำนกำรณ์
เสี่ยง 

What 
When 
Who 
Where 
Why 
how 

K=knowledge 
A=attitude 
 

ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
คิดวิเครำะห์ 
ประเมินค่ำ 

2 “รู้เขำรู้เรำ 
รู้เท่ำทัน ชีวิต

ไม่เสี่ยง” 

1.วิเครำะห์จำกหัวข้อใหญ่ไป
หัวข้อย่อย ให้ครอบคลุมตำม
เทคนิค 5W1H 
2. นักเรียนชมหนังสั้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงอันตรำย 
3. ฝึกวิเครำะห์ตำมรูปแบบ 
5W1H จำกแบบฝึกหัด 
 

กำรคิด
วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ 
พฤติกรรมกำร
หลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์
เสี่ยง 

What 
When 
Who 
Where 
Why 
how 

K=knowledge 
A=attitude 
P = practice 

ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
คิดวิเครำะห์ 
ประเมินค่ำ 

3 “อวสำนโลก
เสี่ยง” 

1.น ำเสนอข้อมูลกำรคิด
วิเครำะห์เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
เสี่ยงอันตรำย 
2. น ำผลกำรคิดวิเครำะห์ไปใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยง
อันตรำย 

กำรหลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์
เสี่ยงด้วย
ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ 

What 
When 
Who 
Where 
Why 
how 

K=knowledge 
A=attitude 
P = practice 

ควำมเข้ำใจ 
คิดวิเครำะห์ 
น ำไปใช้ 
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ตารางท่ี 3 การประเมินแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
3 2 1 

1. สำเหตุของ
เหตุกำรณ์นี้คือ
อะไร(what) 
ข้อ1,7,13 

- ระบุสำเหตุของ
สถำนกำรณ์ได้ 3 ข้อ 
หรือมำกกว่ำ   
- ระบุสำเหตุได้อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

-ระบุสำเหตุของ
สถำนกำรณ์ได้ 2-3 ข้อ 
-ระบุสำเหตุได้อย่ำงตรง
ประเด็น 

-ระบุสำเหตุของ
สถำนกำรณ์ได้1ข้อ หรือ
ไม่ได้เลย 
 

2. เกิดข้ึนเมื่อใด
(when) 
ข้อ2,8,14 

-ระบุว่ำสถำนกำรณ์
เกิดข้ึนเมื่อใด  
- อธิบำยได้ตรงประเด็น 
และครบถ้วน 

-ระบุได้ว่ำสถำนกำรณ์
เกิดข้ึนเมื่อใด 
-อธิบำยได้ตรงประเด็น 

- ระบุไม่ได้ว่ำสถำนกำรณ์
เกิดข้ึนเมื่อใด 
 

3. บุคคลใดบ้ำง
ได้รับผล(who) 
ข้อ3,9,15 

-แยกแยะได้ว่ำคนใด
ได้รับผลทำงด้ำนบวก
หรือด้ำนลบ  
- สำมำรถอธิบำยได้อย่ำง
ตรงประเด็น และ
ครบถ้วน 

-แยกแยะได้ว่ำคนใด
ได้รับผลทำงด้ำนบวก
หรือด้ำนลบ 
- สำมำรถอธิบำยได้อย่ำง
ตรงประเด็น 

- แยกแยะไม่ได้ว่ำใครมี
ผลทำงด้ำนบวกด้ำนลบ
อย่ำงไร 

4. เกิดข้ึนที่ไหน 
(where) 
ข้อ 4,10,16 

-ระบุได้ว่ำเหตุกำรณ์
เกิดข้ึนที่ใดบ้ำง 
 -อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

- ระบุได้ว่ำเหตุกำรณ์
เกิดข้ึนที่ใดบ้ำง 
- อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น 

- ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำ
เหตุกำรณ์เกิดข้ึนที่ใด 

5. ใครท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์นี้
(why) 
ข้อ 5,11,17 

-ระบุได้ว่ำใครบ้ำงเป็น
สำเหตุท ำให้เกิด 
- อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

- ระบุได้ว่ำใครเป็น
สำเหตุท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์นี้ 
-อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น 

- ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำใคร
เป็นสำเหตุท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์นี้ 

6. ท ำอย่ำงไร
เหตุกำรณ์นี้จึง
ไม่เกิดขึ้น(how) 
ข้อ 6,12,18 

-อธิบำยกำรแก้ปัญหำ
ของสถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดให้ได้ อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

- อธิบำยกำรแก้ปัญหำ
ของสถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดให้ได้ อย่ำงตรง
ประเด็น 

- ไม่สำมำรถอธิบำยกำร
แก้ปัญหำของ
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ โดยกำร

เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 

โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม เป็นกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 35 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับดังนี้ 

 1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 2. ล ำดับขั้นในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ทำงสถิติในกำรน ำเสนอดังต่อไปนี้ 
 N แทนจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
 X  แทน ค่ำเฉลี่ยของคะแนน 
 S.D. แทน ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  แทนค่ำเฉลี่ยของผลต่ำงของคะแนนก่อนและหลังท ำกำรทดสอบ 
  แทนค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของผลต่ำงของคะแนนก่อนและหลังท ำกำรทดสอบ 
 t แทนค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบ t-test 

* แทน ควำมมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
sig. แทน ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 
ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H ที่มีผลต่อทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ

แก้ปัญหำ   

2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H 
 

D

D.D..S
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ในกำรวิเครำะห์ผลข้อมูลกำรวิจัย ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยเทคนิค 5W1H 
 ตอนที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำก่อนและหลังกำร
จัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ด้วยเทคนิค5W1H 
 ตอนที่ 3 ผลควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำด้วยเทคนิค 5W1H 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยเทคนิค5W1H 
ตาราง 4.1 ข้อมูลนักเรียน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 15 43 
หญิง 20 57 

รวม              35                         100 
 

จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 ห้อง 1 มีจ ำนวน 35 คน เป็นเพศชำย 

จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 43 และเพศหญิง จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพ ของคะแนนก่อน และหลัง
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H จ าแนกตามวิธีการคิดของ
เทคนิค 5W1H 

การจัดการ
เรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค 
5W1H 

 

X  S.D. 
 

ระดับคุณภาพ 
 

 
Pre-test 

 

 
Post-test 

 

 
Pre-test 

 

 
Post-test 

 
Pre-test Post-test 

What 
 

5.42 7.50 1.785 1.515 พอใช้ ดี 

When 
 

6.00 8.24 1.796 1.222 พอใช้ ดี 
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Who 
 

6.82 8.42 1.892 1.071 ดี ดี 

Where 
 

6.94 8.44 1.994 1.072 ดี ดี 

Why 
 

4.70 6.82 1.488 1.410 พอใช้ ดี 

How 
 

4.70 7.02 1.607 1.518 พอใช้ ดี 

เฉลี่ย 5.76 7.74 - - พอใช้ ดี 

 
จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับ “พอใช้” และเม่ือพิจำรณำแบบวัดรำยข้อ พบว่ำนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยของกำรคิด
วิเครำะห์ในหัวข้อ Where “ มำกที่สุด” เท่ำกับ 6.94 รองลงมำคือ Who เท่ำกับ 6.82 และ When เท่ำกับ 
6.00 ตำมล ำดับ และข้อที่คิดวิเครำะห์ในหัวข้อ Why และ How นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ย “น้อยที่สุด”
เท่ำกับ 4.70  

  

หลังกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” 
และเม่ือพิจำรณำแบบวัดรำยข้อ พบว่ำนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยของกำรคิดวิเครำะห์ในหัวข้อ Where  
“ มำกที่สุด” เท่ำกับ 8.44 รองลงมำคือ Who เท่ำกับ 8.42 และ When เท่ำกับ 8.24 ตำมล ำดับ และข้อที่คิด
วิเครำะห์ในหัวข้อ Why นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ย “น้อยที่สุด”เท่ำกับ 6.82 

  
ตารางที่ 4.3  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของนักเรียนตามระดับคะแนนความสามารถของทักษะการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

ลักษณะ  จ านวน 
(Pre-test) 

จ านวน 
(Post-test) 

ร้อยละ 
(Pre-test) 

ร้อยละ 
(Post-test)  

ระดับความสามารถด้านการ 
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

ดีมำก (55-72 คะแนน) 
ดี (37-54 คะแนน) 

พอใช้ (19 - 36คะแนน) 
ปรับปรุง (0 - 18คะแนน) 

รวม 

 
 
- 

14 
19 
2 
35 

 
 
- 

33 
2 
- 

35 

 
 
- 

40 
54 
6 

100 

 
 
- 

94 
6 
- 

100 
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 จำกตำรำงที่ 4.3 จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน พบว่ำ ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และแก้ปัญหำโดยใช้เทคนิค 5W1H นักเรียนส่วนมำก มีระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ อยู่ที่ ระดับ “พอใช้” (ระดับคะแนน 19-36) คิดเป็นร้อยละ 54 หลังกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำโดยใช้เทคนิค 5W1Hพบว่ำ นักเรียนส่วนมำก มีระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์และแก้ปัญหำ อยู่ในระดับ “ดี” (ระดับคะแนน 37 – 54) คิดเป็นร้อยละ 94 
 

ตอนที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำ

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยเทคนิค 5W1H 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลัง การจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค  5W1H ของนักเรียน (n=-35) 

การทดสอบ 
 

S.D. 
 

 
 

t 
Sig.(1-
tailed) 

ก่อนเรียน 34.58 8.35 
11.86 5.29  15.86* 

 
0.0000 

หลงัเรียน 46.44 5.20 
 

  จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำ กำรทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังกำรจัด มีค่ำเฉลี่ย 34.58

คะแนน และ 46.44 คะแนน ตำมล ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่ำงก่อนและหลังกำรจัดกำร

เรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยเทคนิค 5W1H พบว่ำ คะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำร

คิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H ของนักเรียน สูงกว่ำก่อนกำรจัด

กิจกรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 3 ผลควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

ด้วยเทคนิค 5W1H 

 

 

 

 

D D.D..S
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ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H 

 
 

   ข้อ หัวข้อการประเมิน 

ระดับคะแนน 

X  

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 

3 2 1 

     ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านความรู้      

 
1. นักเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงอันตรำยโดย

กำรคิดวิเครำะห์แบบ 5W1H 
54 46 0 2.54 มำก 

 
2. นักเรียนรู้ว่ำควรแก้ปัญหำอย่ำงไร

เมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย 
52 48 0 2.52 มำก 

 
3. นักเรียนมีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ที่

เป็นระบบมำกข้ึน 
66 34 0 2.66 มำก 

 ด้านสื่อการสอน       

 
4. กำรใช้เทคนิค 5W1H ในชั้นเรียนมี

ควำมเข้ำใจง่ำย 
54 44 2 2.52 มำก 

 
5. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ มีควำม

เหมำะสม 
46 50 4 2.42 มำก 

 
6. กำรจัดกิจกรรมกำรคิดแบบ 5W1H 

มีควำมน่ำสนใจ 
56 44 0 2.56 มำก 

 
7. สื่อกำรสอนช่วยส่งเสริมทักษะกำร

คิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 
50 50 0 2.50 มำก 

 ด้านเจตคต ิ      

 
8. นักเรียนชอบเรียนแบบใช้เทคนิค 

5W1H  
58 40 2 2.56 มำก 

 
9. นักเรียนสำมำรถน ำเทคนิค 5W1H 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
52 48 0 2.52 มำก 

 
10. กำรใช้เทคนิค 5w1H ท ำให้
นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม 

50 50 0 2.50 มำก 

 รวม     มำก 
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จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ

แก้ปัญหำด้วยเทคนิค 5W1H ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 จ ำนวน 35 คน อยู่ในระดับ

มำกทุกข้อค ำถำมในแบบประเมินมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อ 3.นักเรียนมีกระบวนกำรคิด

วิเครำะห์ที่เป็นระบบมำกข้ึนนักเรียนตอบพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ66 จำกนักเรียนทั้งหมด ค่ำคะแนน

เฉลี่ยคือ 2.66 รองลงมำ คือ ข้อ 6. กำรจัดกิจกรรมกำรคิดแบบ 5W1H มีควำมน่ำสนใจและข้อ 8. นักเรียน

ชอบเรียนแบบใช้เทคนิค 5W1H มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ 2.56 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  

เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนนอแนะ 

 กำรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ด้วยเทคนิค 5W1H  เรื่อง กำร

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 ผู้วิจัยขอ

น ำเสนอสำระส ำคัญของกำรสรุปผลกำรวิจัย กำรอภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ ดังมีรำยละเอียดตำมล ำดับต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H ที่มีผลต่อทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ

แก้ปัญหำ   

2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 5W1H 

สมมติฐานการวิจัย 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H จะสำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 ได้ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีต่อกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H  

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 จ ำนวน 35 คน  

โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด ประกอบด้วย  

1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง  

-แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย จ ำนวน 3 คำบเรียน 

- ใบงำนกำรคิดวิเครำะห์ด้วยเทคนิค 5W1H  

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 - แบบทดสอบทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำก่อน-หลังเป็นแบบอัตนัยค ำถำม 5W1H  
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- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนำเครื่องมือ 

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐำน 

 2.1 วิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ จำก

กำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ T-Test แบบ Dependent 

 2.2 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H 

สรุปผล 

 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรรมกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ผู้วิจัย

ขอสรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H จะสำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 ได้ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีต่อกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H  

 จำกผลกำรศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์

และแก้ปัญหำ เรื่องกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

ห้อง 1 จ ำนวน 35 คน โรงเรยีนภูเวียงวิทยำคม ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ำมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำ ผู้เรียนสำมำรถตอบค ำถำมในหัวข้อ  

1.1) What) วิเครำะห์ว่ำ เกิดอะไรขึ้น สำเหตุที่ท ำให้เกิดเหตุกำรณ์คืออะไร พบว่ำนักเรียนตอบค ำถำม

หวัข้อWhat ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 

1.2) When วิเครำะห์ว่ำ เหตุกำรณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เวลำใดบ้ำงที่สถำนกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้น พบว่ำ

นักเรียนตอบค ำถำมหัวข้อ When ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 

1.3) Who วิเครำะห์ว่ำ ใครได้รับผลกระทบ ใครเก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์นี้บ้ำง ใครท ำให้เกิดเหตุกำรณ์

นี้บ้ำง พบว่ำนักเรียนตอบค ำถำมในหัวข้อ Who ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 
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1.4) Where วิเครำะห์ว่ำ เรื่องนี้เกิดข้ึนที่ไหน เหตุกำรณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่ีใดมำกท่ีสุด พบว่ำนักเรียน

ตอบค ำถำมในหัวข้อ Where ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 

1.5) Why วิเครำะห์ว่ำ สำเหตุที่ท ำให้เกิด เหตุใดต้องเป็นคนนี้ เป็นเวลำนี้ สถำนที่นี้ พบว่ำนักเรียน

ตอบค ำถำมในหัวข้อ Why ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 

1.6) How วิเครำะห์ว่ำ รำยละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือก ำลังจะเกิด มีควำมเป็นไปได้ในลักษณะใด 

พบว่ำนักเรียนตอบค ำถำมในหัวข้อ How ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 

สรุปเมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมในกำรศึกษำประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ใน

กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่อ

อันตรำย นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำอยู่ในระดับดี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่

เรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H มีผลคะแนนวัดทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่สูงขึ้นกว่ำก่อนเรียนรู้แบบ

เทคนิค 5W1H อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในกำรพัฒนำทักษะกำร

คิดเครำะห์และแก้ปัญหำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ซึ่งมีข้อค ำถำม

ทั้งหมด 10 ข้อ คือ 1.) นักเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงอันตรำยโดยกำรคิดวิเครำะห์แบบ 5W1H  2.) นักเรียนรู้ว่ำควร

แก้ปัญหำอย่ำงไรเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย 3.) นักเรียนมีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบมำก

ขึ้น ด้ำนสื่อกำรสอน คือ 4.) กำรใช้เทคนิค 5W1H ในชั้นเรียนมีควำมเข้ำใจง่ำย 5.) แบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบ มีควำมเหมำะสม 6.) กำรจัดกิจกรรมกำรคิดแบบ 5W1H มีควำมน่ำสนใจ 7.) สื่อกำรสอนช่วย

ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  ด้ำนเจตคติ คือ 8.) นักเรียนชอบเรียนแบบใช้เทคนิค 5W1H 9.)  

นักเรียนสำมำรถน ำเทคนิค 5W1H ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  10.) กำรใช้เทคนิค 5w1H ท ำให้

นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม 

ด้ำนควำมรู้ คือ 

1.) นักเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงอันตรำยโดยกำรคิดวิเครำะห์แบบ 5W1H  พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก 

2.) นักเรียนรู้ว่ำควรแก้ปัญหำอย่ำงไรเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก 

3.) นักเรียนมีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบมำกข้ึน พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก 

ด้ำนสื่อกำรสอน คือ  

4.) กำรใช้เทคนิค 5W1H ในชั้นเรียนมีควำมเข้ำใจง่ำย พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก 

 5.) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ มีควำมเหมำะสม พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

6.) กำรจัดกิจกรรมกำรคิดแบบ 5W1H มีควำมน่ำสนใจ พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
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7.) สื่อกำรสอนช่วยส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก 

ด้ำนเจตคติ คือ  

8.) นักเรียนชอบเรียนแบบใช้เทคนิค 5W1H พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

 9.)  นักเรียนสำมำรถน ำเทคนิค 5W1H ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก 

10.) กำรใช้เทคนิค 5w1H ท ำให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก 

สรุปเมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ในกำร

พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ทั้ง 

10 ข้อ อยู่ในระดับมำก ซึ่งเป็นระดับสูงสุด 

อภิปรายผล 

จำกผลกำรศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ผู้วิจัยมี

ประเด็นที่น ำมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ในกำรสร้ำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และปัญหำ เป็น

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำของนักเรียนที่เกิดจำกประสบกำรณ์ตรง

ในกำรตั้งค ำถำมที่เป็นเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่เกิดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถสื่อควำมหมำยในกำรรับรู้ จดจ ำ

สิ่งที่เรียนไว้ได้ เกิดทักษะกำรคิด กำรสังเกต กำรเปรียบเทียบ กำรตีควำม กำรขยำยควำม และสรุปอ้ำงถึงได้

เป็นอย่ำงดี ทุกองค์ประกอบในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรกำรคิดวิเครำะห์ซึ่งประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ ขั้นที่ 2 ก ำหนดปัญหำ ขั้นที่ 3 ก ำหนดหลักกำร ขั้นที่ 4 

พิจำรณำแยกแยะ ขั้นที่ 5 สรุปค ำตอบ ดังที่สุวิทย์ มูลค ำ (2550,19) ได้กล่ำวถึงกำรคิดวิเครำะห์ เป็นกำรคิด

ลึกซึ้ง คิดอย่ำงละเอียดจำกเหตุไปสู่ผล ตลอดจนกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล และควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่มีกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์จำก

เรื่องรำวที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ชีวิตประจ ำวัน ในกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H 

เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำเนื้อหำ

จำกเรื่องที่เรียน เลือกกิจกรรมที่เหมำะสมกับเนื้อหำท ำให้นักเรียนเข้ำใจ และจดจ ำเนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น โดย

นักเรียนมีโอกำสฝึกคิด ฝึกตั้งค ำถำม ฝึกตอบค ำถำม รวมทั้งได้ฝึกกำรให้เหตุผล กำรคิดวิเครำะห์ และกำร

สังเกตให้นักเรียนได้ฝึกค้นหำค ำตอบจำกเรื่องที่เรียน ผลกำรจัดกำรรู้แบบ 5W1H เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำยหลังจำกนักเรียนได้

เรียนโดยใช้เทคนิค 5W1H พบว่ำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ .05 
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สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญญำภัส ภัคนิรชำกุล (2553) พบว่ำกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิด

วิเครำะห์หลังเรียนด้วยเทคนิค 5W1H สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ ภคณัฐ เกษมสุข (2553) ศึกษำกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ด้วยเทคนิคหมวกหกใบและเทคนิค 

5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อ 1 กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H สำมำรถ

พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 1 ได้ ซึ่งเป็นจริงตำม

สมมติฐำนที่ตั้งไว้ และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมำก ซึ่งเป็น

ระดับสูงสุด  ซึ่งตรงกับสมมติฐำนข้อ 2 กล่ำวว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบเทคนิค 5W1H มี

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H  
 

ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้  ท ำให้ทรำบถึงประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยเทคนิค 5W1H ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

วิจัยและกระบวนกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 

 1. ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำแบบ 5W1H ควรเพ่ิม

ระยะเวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรวิจัย เนื่องจำกข้อมูล

ที่ได้จะมีรำยละเอียดข้อมูลครบถ้วน ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 

 2. ในกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละครั้งควรมีกำรบันทึกผลกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล ควำมคืบหน้ำ และ

ควำมต่อเนื่องในกำรเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละครั้ง ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะสำมำรถน ำมำพัฒนำวิเครำะห์และ

ประเมินผลในกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรใช้รูปแบบ Two Group Pretest Posttest Desing (สองกลุ่มสอบก่อน-หลัง) เพ่ือเป็นกำร

เพ่ิมข้อมูล ท ำให้วิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงหลำกหลำย มีควำมน่ำเชื่อถือ ท ำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพกำรจัดกำร

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ได้อย่ำงมำกยิ่งขึ้น 

 2. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5W1H ควรมีกำรเพ่ิมกิจกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือ

ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ และได้เห็นควำมแตกต่ำงของผลกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 

 

1. ดร.คมสันต์  ชุมอภัย (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม)   

2. นำงเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ (รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม)  

3. นำยกุศล  ประเสริฐไทย (รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม) 

4. นำยยรรยง  ชำญวิรัตน์ (หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ)  
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ภาคผนวก ข 

แผนการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา  

เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 

โดยวิธีการสอนแบบ 5W1H 
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แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W 1H 

ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง

ต่ออันตราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภเูวียงวิทยคม 

 

 
ครั้งที ่

 
ชื่อกิจกรรม 

 
ลักษณะกิจกรรม 

.  

 
เนื้อหาสาระ 

แนวคิดทฤษฎี 
กระบวนการ 

5W1H 

แนวคิดทฤษฎี 
การศึกษา 

KAP 

จุดมุ่งหมาย
ทางการ
ศึกษา 

Bloom’s 
Taxonomy 

1 “Share”เรื่อง
เสี่ยงๆ 

1.ศึกษำข้อมูลที่ต้องกำร
วิเครำะห์ 2. ระบุปัญหำ  
3. ก ำหนดหลักกำร 
4. แยกแยะรำยละเอียดที่
วิเครำะห์ 5. สรุปค ำตอบ โดย
ใช้เทคนิค 5W1H 
 

รูปแบบของ
สถำนกำรณ์
เสี่ยง 

What 
When 
Who 
Where 
Why 
how 

K=knowledge 
A=attitude 
 

ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
คิดวิเครำะห์ 
ประเมินค่ำ 

2 “รู้เขำรู้เรำ 
รู้เท่ำทัน ชีวิต

ไม่เสี่ยง” 

1.วิเครำะห์จำกหัวข้อใหญ่ไป
หัวข้อย่อย ให้ครอบคลุมตำม
เทคนิค 5W1H 
2. นักเรียนชมหนังสั้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงอันตรำย 
3. ฝึกวิเครำะห์ตำมรูปแบบ 
5W1H จำกแบบฝึกหัด 
 

กำรคิด
วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ 
พฤติกรรมกำร
หลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์
เสี่ยง 

What 
When 
Who 
Where 
Why 
how 

K=knowledge 
A=attitude 
P = practice 

ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
คิดวิเครำะห์ 
ประเมินค่ำ 

3 “อวสำนโลก
เสี่ยง” 

1.น ำเสนอข้อมูลกำรคิด
วิเครำะห์เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
เสี่ยงอันตรำย 
2. น ำผลกำรคิดวิเครำะห์ไปใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยง
อันตรำย 

กำรหลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์
เสี่ยงด้วย
ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำ 

What 
When 
Who 
Where 
Why 
How 

K=knowledge 
A=attitude 
P = practice 

ควำมเข้ำใจ 
คิดวิเครำะห์ 
น ำไปใช้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  

แผนที่ 1 “Share”เรื่องเสี่ยงๆ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 
             รายวิชา สุขศึกษา         รหัสวิชา พ 22102         ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

   หัวข้อ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย        เวลา  50 นาที 

 
1. สาระการเรียนรู้ที่ 5 : ควำมปลอดภัยในชีวิต 
2. มาตรฐาน พ 5.1  

3. พ 5.1 ม.2/2 อธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 

    พ 5.1 ม. 2/3 ใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจน ำไปสู่อันตรำย 
 

4. สมรรถนะของผู้เรียน 

     1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

    2. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 

5. สาระส าคัญ (Concept)  

 ปัจจุบันมีเยำวชนจ ำนวนมำกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือน ำตนเองไปอยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงที่เป็นอันตรำย
ต่อตนเองทั้งกำรมั่วสุม กำรทะเลำะวิวำท กำรเข้ำไปเที่ยวในแหล่งอบำยมุข กำรแข่งขันรถจักรยำนยนต์บนท้อง
ถนน และยังมีเรื่องของกำรอยำกเด่นอยำกดัง เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ซึ่งท ำให้วัยรุ่นท ำพฤติกรรมที่พลิกแพลง
ไปจำกเดิม เพื่อเรียกควำมสนใจ โดยไม่รู้ว่ำพฤติกรรมเหล่ำนั้นอำจท ำให้ตนเองเสี่ยงต่ออันตรำย 
 กำรเรียนในหน่วยนี้ จะช่วยให้เรำทรำบวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ำงๆ ให้
นักเรียนใช้กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ มำพิจำรณำในกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยง โดยใช้
เทคนิคค ำถำม 5W1H ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีกรอบในกำรคิดท่ีชัดเจน เป็นล ำดับขั้นตอน 
น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถใช้ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์
เสี่ยงต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถใช้ทักษะชีวิต 
 

6.จุดประสงค์การเรียนรู้  
ด้านความรู้ (K) 

1. นักเรียนอธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
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          2. แสดงทักษะในกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงของตนเองและผู้อื่นอย่ำงถูกต้อง  
ด้านจิตพิสัย (A) 

3. นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.มีวินัย  

2.ใฝ่เรียนรู้ 

3.มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 

8. สาระการเรียนรู้ (Content) 

1. กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 
1.1 ควำมหมำยของค ำท่ีเกี่ยวข้อง 

       1.2 แนวทำงในกำรปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นศึกษาข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

1. ให้นักเรียนออกมำเล่ำประสบกำรณ์กำรเสี่ยงอันตรำยของตนเองหรือคนใกล้ตัว ผลัดกันออกมำเล่ำ โดยให้

เพ่ือนที่นั่งฟังช่วยกันตั้งค ำถำมเก่ียวกับเรื่องที่เพ่ือนเล่ำ โดยผู้สอนไม่ก ำหนดขอบเขตของค ำถำม 

2. นักเรียนที่ออกมำเล่ำประสบกำรณ์เสี่ยงต้องตอบค ำถำมของเพ่ือน  และร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น 

 ขั้นระบุปัญหา  

3. นักเรียนช่วยกันวิเครำะห์โดยระบุปัญหำของสถำนกำรณ์ท่ีเพ่ือนๆเล่ำ ไม่มีขอบเขตของกำรตอบ ให้นักเรียน

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ 

ขั้นก าหนดหลักการ 

4. ครูอธิบำยหลักกำรในกำรคิดวิเครำะห์แบบเทคนิค 5W1H อย่ำงละเอียด และให้นักเรียนลองวิเครำะห์เรื่อง

ที่เพ่ือนเล่ำอีกครั้ง ครูสังเกตพัฒนำกำรกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 

 ขั้นแยกแยะรายละเอียดที่วิเคราะห์  

5. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมำวิเครำะห์เรื่องที่เพ่ือนเล่ำหน้ำชั้นเรียน  โดยใช้เทคนิค 5W1H ตอบค ำถำมทุก

ประเด็นอย่ำงชัดเจน 
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 สรุปค าตอบ โดยใช้เทคนิค 5W1H 

6. ครูให้นักเรียนวิเครำะห์ถึงควำมแตกต่ำงของกำรเรียนโดยใช้เทคนิค 5W1H กับกำรเรียนปกติ ว่ำท ำให้

นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร 

7. ครูและนักเรียนสรุปผลกำรเรียนรู้ด้วยกำรอภิปรำย ถำม-ตอบ 

10. การเตรียมตัวของผู้สอน 

1. ศึกษำตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และ

ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

2. ศึกษำเนื้อหำสำระ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

3. วำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. เตรียมรูปภำพที่น่ำสนใจ ตรงตำมหัวข้อที่สอน มีควำมเหมำะสมกับวัยในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

ตั้งค ำถำมที่สำมำรถวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรียนได้ตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

11. สื่อ/แหลง่การเรียนรู้ 

ขั้นตอนกำรสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H 

12. ภาระ/ชิ้นงาน 

- กำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H 
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13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ด้านความรู้ (K) 

 

1. นักเรียนอธิบำยวิธีกำร

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ

สถำนกำรณ์เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  2. แสดงทักษะในกำรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์
เสี่ยงของตนเองและผู้อ่ืนอย่ำง
ถูกต้อง  
 

ด้านจิตพิสัย (A) 

3. นักเรียนตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมและสถำนกำรณ์

เสี่ยงต่ออันตรำย 

 

  

สังเกตจำกกำรตอบ
ค ำถำม 

 

 

สังเกตจำกกำร
น ำเสนอหน้ำชั้น
เรียน 

 

 

สังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนรวมใน
ชั้นเรียน  

 

แบบประเมิน

ควำมถูกต้องจำก

ตอบค ำถำม 

 

แบบประเมินกำร

น ำเสนอหน้ำชั้น

เรียน 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรมกำรมี

ส่วนร่วมในชั้น

เรียน 

 

นักเรียนสำมำรถตอบค ำถำม

ได้ถูกตอ้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ90 

ของจ ำนวนนักเรียนทั้งห้อง 

 

นักเรียนสำมำรถตอบค ำถำม

จำกกำรน ำเสนอได้ ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ90 ของจ ำนวน

นักเรียนทั้งห้อง 

 

นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ

จ ำนวนนักเรียนทั้งห้อง 
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14. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 

1.มีวินัย นักเรียนเข้ำห้องเรียนตรง

เวลำ แต่งกำยถูกระเบียบ

เรียบร้อยและเคำรพกฎ

กติกำของครู 

นักเรียนเข้ำห้องเรียนตรง

เวลำ แต่งกำยถูกระเบียบ

เรียบร้อย 

นักเรียนเข้ำเรียนไม่ตรง

เวลำแต่งกำยไม่เรียบร้อย

หรือไม่เคำรพกฎกติกำ 

ของครู 

2. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนท ำงำนเรียบร้อย

เสร็จตำมเวลำที่ครู

มอบหมำย มีกำรซักถำม

และแสดงควำมคิดเห็น 

นักเรียนท ำงำนเสร็จตำม

เวลำที่ครูมอบหมำย มี

กำรซักถำมและแสดง

ควำมคิดเห็น 

นักเรียนท ำงำนเสร็จ มีกำร

ซักถำมและแสดงควำม

คิดเห็นเพียงเล็กน้อย 

3. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน นักเรียนตั้งใจท ำงำนที่

ได้รับมอบหมำย ส่ง

ทันเวลำ และงำนมี

คุณภำพที่ดี 

นักเรียนตั้งใจท ำงำนที่

ได้รับมอบหมำย  

ส่งทันเวลำ 

นักเรียนไม่ตั้งใจท ำงำนที่

ได้รับมอบหมำย และไม่ส่ง

งำนตำมเวลำที่ก ำหนด 

 

 

เกณฑ์ในกำรประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เกณฑ์ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ระดับคะแนน 9-7 6-4 3-1 
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15. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

สมรรถนะส ำคัญ 

ของผู้เรียน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 

1. ควำมสำมำรถใน 

กำรคิด 

นักเรียนคิดวิเครำะห์ได้

อย่ำงมีเหตุผล 

นักเรียนคิดวิเครำะห์ได้

อย่ำงมีเหตุผล แต่ตรง

ประเด็นเพียงบำงส่วน 

นักเรียนไม่สำมำรถคิด

วิเครำะห์ได้อย่ำงมีเหตุผล 

2. ควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ 

นักเรียนใช้ค ำพูดที่

เหมำะสม และสื่อสำรใน

สถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ 

นักเรียนใช้ค ำพูดที่

เหมำะสมบำงส่วน ใน

สถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ 

นักเรียนไม่สำมำรถ

แก้ปัญหำได้เลย 

3.ควำมสำมำรถในกำร

ใช้ทักษะชีวิต 

นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

อย่ำงถูกต้อง 

นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้

บำงส่วนไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิต 

นักเรียนไม่น ำควำมรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน 

 

 

เกณฑ์ในกำรประเมินผลสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 เกณฑ์  ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ระดับคะแนน 9-7 6-4 3-1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 
 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  

แผนที่ 2 “รู้เขารู้เรา รู้เท่าทนั ชีวิตไม่เสี่ยง” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 
             รายวิชา สุขศึกษา         รหัสวิชา พ 22102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   หัวข้อ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย        เวลา  50 นาที 

 
1. สาระการเรียนรู้ที่ 5 : ควำมปลอดภัยในชีวิต 
2. มาตรฐาน พ 5.1  

3. พ 5.1 ม.2/2 อธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 

    พ 5.1 ม. 2/3 ใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจน ำไปสู่อันตรำย 
 

4. สมรรถนะของผู้เรียน 

     1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

    2. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 

5. สาระส าคัญ (Concept)  

 ปัจจุบันมีเยำวชนจ ำนวนมำกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือน ำตนเองไปอยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงที่เป็นอันตรำย
ต่อตนเองทั้งกำรมั่วสุม กำรทะเลำะวิวำท กำรเข้ำไปเที่ยวในแหล่งอบำยมุข กำรแข่งขันรถจักรยำนยนต์บนท้อง
ถนน และยังมีเรื่องของกำรอยำกเด่นอยำกดัง เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ซึ่งท ำให้วัยรุ่นท ำพฤติกรรมที่พลิกแพลง
ไปจำกเดิม เพื่อเรียกควำมสนใจ โดยไม่รู้ว่ำพฤติกรรมเหล่ำนั้นอำจท ำให้ตนเองเสี่ยงต่ออันตรำย 
 กำรเรียนในหน่วยนี้ จะช่วยให้เรำทรำบวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ำงๆ ให้
นักเรียนใช้กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ มำพิจำรณำในกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยง โดยใช้
เทคนิคค ำถำม 5W1H ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีกรอบในกำรคิดท่ีชัดเจน เป็นล ำดับขั้นตอน 
น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถใช้ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์
เสี่ยงต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถใช้ทักษะชีวิต 
 
6.จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 

1. นักเรียนอธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
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          2. แสดงทักษะในกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงของตนเองและผู้อื่นอย่ำงถูกต้อง  
ด้านจิตพิสัย (A) 

3. นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.มีวินัย  

2.ใฝ่เรียนรู้ 

3.มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

8. สาระการเรียนรู้ (Content) 

1. กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 
1.1 ควำมหมำยของค ำท่ีเกี่ยวข้อง 

       1.2 แนวทำงในกำรปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 
  2. ทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยอันตรำยและสถำนกำรณ์ท่ีคับขัน 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิเคราะห์จากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อย ให้ครอบคลุมตามเทคนิค 5W1H 
1. ชี้แจงให้นักเรียนเข้ำใจเทคนิค 5W1H เพ่ิมมำกยิ่งข้ึน โดยให้นักเรียนฝึกวิเครำะห์จำกกำรชมหนังสั้น 
 นักเรียนชมหนังสั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย 
2. ให้นักเรียนชมหนังสั้น และฝึกวิเครำะห์ตำมขั้นตอนของเทคนิค 5W1H 
 ฝึกวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H จากแบบฝึกหัด 
3. ให้นักเรียนฝึกวิเครำะห์ตำมรูปแบบของ 5W1H จำกแบบฝึกหัด 
 

10. การเตรียมตัวของผู้สอน 

1. ศึกษำตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และ

ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

2. ศึกษำเนื้อหำสำระ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

3. วำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. เตรียมรูปภำพที่น่ำสนใจ ตรงตำมหัวข้อที่สอน มีควำมเหมำะสมกับวัยในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

ตั้งค ำถำมที่สำมำรถวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรียนได้ตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

- ขั้นตอนกำรสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H 

- วิดีโอหนังสั้น พฤติกรรมเสี่ยงอันตรำย 
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12. ภาระ/ชิน้งาน 

- แบบฝึกหัดกำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H 

13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ด้านความรู้ (K) 

 

1. นักเรียนอธิบำยวิธีกำร

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ

สถำนกำรณ์เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  2. แสดงทักษะในกำรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์
เสี่ยงของตนเองและผู้อ่ืนอย่ำง
ถูกต้อง  
 

ด้านจิตพิสัย (A) 

3. นักเรียนตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมและสถำนกำรณ์

เสี่ยงต่ออันตรำย 

 

  

สังเกตจำกกำรตอบ
ค ำถำม 

 

 

สังเกตจำกกำร
น ำเสนอหน้ำชั้น
เรียน 

 

 

สังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนรวมใน
ชั้นเรียน  

 

แบบประเมิน

ควำมถูกต้องจำก

ตอบค ำถำม 

 

แบบประเมินกำร

น ำเสนอหน้ำชั้น

เรียน 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรมกำรมี

ส่วนร่วมในชั้น

เรียน 

 

นักเรียนสำมำรถตอบค ำถำม

ได้ถูกตอ้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ90 

ของจ ำนวนนักเรียนทั้งห้อง 

 

นักเรียนสำมำรถตอบค ำถำม

จำกกำรน ำเสนอได้ ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ90 ของจ ำนวน

นักเรียนทั้งห้อง 

 

นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ

จ ำนวนนักเรียนทั้งห้อง 
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ชื่อ............................................................................. ......................        ชั้น.....................     เลขที่.......... 
แบบฝึกหัด วิชา สุขศึกษา3 พ22102  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนก ำหนดสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอันตรำยที่เคยเกิดข้ึนกับตนเองหรือคนรอบข้ำง เขียนเล่ำ
เรื่องรำวอย่ำงละเอียด และตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ถ้ำนักเรียนเป็นผู้เสียหำย ในกรณีดังกล่ำว นักเรียนควรท ำอย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. นักเรียนคดิว่ำใครจะได้รับผลกระทบจำกกรณีดังกล่ำวบ้ำง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สมมติเรำสำมำรถกลับไปแก้ไขเหตุกำรณ์นี้ได้ นักเรียนจะเริ่มแก้ปัญหำที่ใคร อย่ำงไร เพ่ือให้เหตุกำรณ์นี้ไม่มี
ใครได้รับผลกระทบที่ร้ำยแรง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นสถำนกำรณ์เสี่ยงแบบใด………………………………………………………………………………… 
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หนูนำเดินทำงกลับบ้ำนโดยบีทเีอสทุกวัน ซึ่งตอนเย็นๆบนบีทีเอสคนเยอะมำกต้องยืนเบียดกัน เย็นวนัหนึ่งหนูนำเดินทำงกลับ

บ้ำนตำมปกติ แต่วันนี้คนบนบีทีเอสเยอะเป็นพิเศษ หนูนำก็ต้องยืนเบียดกับคนอื่น สักพักหนึ่งหนูนำรูส้ึกว่ำเหมือนมีอะไรมำถู

บริเวณหลังของตนเอง แต่ก็คิดว่ำคงไม่มีอะไร คนคงเบยีดกันมำโดนหนูนำ แล้วหนูนำก็พยำยำมขยับตวัออกมำ แต่ก็ยังรู้สึก

เหมือนมีมือมำโดนก้นของหนูนำ หนูนำจึงหันไปดู พบว่ำคนที่ยืนหลงัหนูนำเป็นผู้ชำยวัยกลำงคนหน้ำตำไม่นำ่ไว้วำงใจ ยืนชิดตัว

หนูนำมำก หลังจำกนั้น… 

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

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

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

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

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

ชื่อ............................................................................. ......................        ชั้น.....................     เลขที่.......... 
ใบงานที่ 4 วิชา สุขศึกษา3 พ22102  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 
1. ให้นักเรียนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ และตอบค ำถำมให้ตรงประเด็น 

1.1 นักเรียนจะท ำอย่ำงไร ถ้ำเหตุกำรณ์นี้เกิดข้ึนกับนักเรียน
............................................................................................................................. ................................................. 
1.2 เหตุกำรณ์ดังกล่ำว อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงอันตรำยอย่ำงไรได้บ้ำง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3 วิธีกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงในกรณีเรื่องของหนูนำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 นักเรียนจะใช้ทักษะชีวิตใด เพื่อป้องกันตนเองในกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ให้นักเรียนเขียนเล่ำประสบกำรณ์เสี่ยงอันตรำยที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง และตอบค ำถำมให้ตรงประเด็น 

2.1 ให้นักเรียนอธิบำยแนวทำงกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำยดังกล่ำว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  

แผนที่ 3 “อวสานโลกเสี่ยง” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 
             รายวิชา สุขศึกษา         รหัสวิชา พ 22102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   หัวข้อ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย        เวลา  50 นาที 

 
1. สาระการเรียนรู้ที่ 5 : ควำมปลอดภัยในชีวิต 
2. มาตรฐาน พ 5.1  

3. พ 5.1 ม.2/2 อธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 

    พ 5.1 ม. 2/3 ใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจน ำไปสู่อันตรำย 
 

4. สมรรถนะของผู้เรียน 

     1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

    2. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 

5. สาระส าคัญ (Concept)  

 ปัจจุบันมีเยำวชนจ ำนวนมำกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือน ำตนเองไปอยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงที่เป็นอันตรำย
ต่อตนเองทั้งกำรมั่วสุม กำรทะเลำะวิวำท กำรเข้ำไปเที่ยวในแหล่งอบำยมุข กำรแข่งขันรถจักรยำนยนต์บนท้อง
ถนน และยังมีเรื่องของกำรอยำกเด่นอยำกดัง เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ซึ่งท ำให้วัยรุ่นท ำพฤติกรรมที่พลิกแพลง
ไปจำกเดิม เพื่อเรียกควำมสนใจ โดยไม่รู้ว่ำพฤติกรรมเหล่ำนั้นอำจท ำให้ตนเองเสี่ยงต่ออันตรำย 
 กำรเรียนในหน่วยนี้ จะช่วยให้เรำทรำบวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ำงๆ ให้
นักเรียนใช้กำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ มำพิจำรณำในกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยง โดยใช้
เทคนิคค ำถำม 5W1H ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีกรอบในกำรคิดท่ีชัดเจน เป็นล ำดับขั้นตอน 
น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถใช้ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์
เสี่ยงต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถใช้ทักษะชีวิต 
6.จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 

1. นักเรียนอธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
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          2. แสดงทักษะในกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยงของตนเองและผู้อื่นอย่ำงถูกต้อง  
ด้านจิตพิสัย (A) 

3. นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.มีวินัย  

2.ใฝ่เรียนรู้ 

3.มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

8. สาระการเรียนรู้ (Content) 

1. กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 
1.1 ควำมหมำยของค ำท่ีเกี่ยวข้อง 

       1.2 แนวทำงในกำรปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง 
  2. ทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยอันตรำยและสถำนกำรณ์ท่ีคับขัน 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

. ขั้นศึกษาข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 
1. ให้นักเรียนคิดสถำนกำรณ์เสี่ยงขึ้นมำและจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แสดงบทบำทสมมติ  
2. ให้เพ่ือนที่ไม่ใช่กลุ่มแสดง วิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำมเทคนิค 5W1H  
 ขั้นระบุปัญหา  
3. ให้นักเรียนระบุปัญหำจำกกำรแสดงบทบำทสมมติของเพ่ือนทุกกลุ่ม 
ขั้นก าหนดหลักการ 

4. ให้นักเรียนคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำตำมหลักกำร 5W1H ที่ครูก ำหนดให้ 

 ขั้นแยกแยะรายละเอียดที่วิเคราะห์  

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์ตำมเทคนิค 5W1H 

 สรุปค าตอบ โดยใช้เทคนิค 5W1H 

6.  ครูและนักเรียนสรุปผลกำรเรียนรู้ด้วยกำรอภิปรำย ถำม-ตอบ 

7. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
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10. การเตรียมตัวของผู้สอน 

1. ศึกษำตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และ

ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

2. ศึกษำเนื้อหำสำระ เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำย 

3. วำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. เตรียมรูปภำพที่น่ำสนใจ ตรงตำมหัวข้อที่สอน มีควำมเหมำะสมกับวัยในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

ตั้งค ำถำมที่สำมำรถวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรียนได้ตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

- ขั้นตอนกำรสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H 

12. ภาระ/ชิ้นงาน 

- กำรแสดงบทบำทสมมติ 
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13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ด้านความรู้ (K) 

 

1. นักเรียนอธิบำยวิธีกำร

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ

สถำนกำรณ์เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  2. แสดงทักษะในกำรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์
เสี่ยงของตนเองและผู้อ่ืนอย่ำง
ถูกต้อง  
 

ด้านจิตพิสัย (A) 

3. นักเรียนตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมและสถำนกำรณ์

เสี่ยงต่ออันตรำย 

 

  

สังเกตจำกกำรตอบ
ค ำถำม 

 

 

สังเกตจำกกำร
น ำเสนอหน้ำชั้น
เรียน 

 

 

สังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนรวมใน
ชั้นเรียน  

 

แบบประเมิน

ควำมถูกต้องจำก

ตอบค ำถำม 

 

แบบประเมินกำร

น ำเสนอหน้ำชั้น

เรียน 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรมกำรมี

ส่วนร่วมในชั้น

เรียน 

 

นักเรียนสำมำรถตอบค ำถำม

ได้ถูกตอ้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ90 

ของจ ำนวนนักเรียนทั้งห้อง 

 

นักเรียนสำมำรถตอบค ำถำม

จำกกำรน ำเสนอได้ ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ90 ของจ ำนวน

นักเรียนทั้งห้อง 

 

นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ

จ ำนวนนักเรียนทั้งห้อง 
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14. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 

1.มีวินัย นักเรียนเข้ำห้องเรียนตรง

เวลำ แต่งกำยถูกระเบียบ

เรียบร้อยและเคำรพกฎ

กติกำของครู 

นักเรียนเข้ำห้องเรียนตรง

เวลำ แต่งกำยถูกระเบียบ

เรียบร้อย 

นักเรียนเข้ำเรียนไม่ตรง

เวลำแต่งกำยไม่เรียบร้อย

หรือไม่เคำรพกฎกติกำ 

ของครู 

2. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนท ำงำนเรียบร้อย

เสร็จตำมเวลำที่ครู

มอบหมำย มีกำรซักถำม

และแสดงควำมคิดเห็น 

นักเรียนท ำงำนเสร็จตำม

เวลำที่ครูมอบหมำย มี

กำรซักถำมและแสดง

ควำมคิดเห็น 

นักเรียนท ำงำนเสร็จ มีกำร

ซักถำมและแสดงควำม

คิดเห็นเพียงเล็กน้อย 

3. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน นักเรียนตั้งใจท ำงำนที่

ได้รับมอบหมำย ส่ง

ทันเวลำ และงำนมี

คุณภำพที่ดี 

นักเรียนตั้งใจท ำงำนที่

ได้รับมอบหมำย  

ส่งทันเวลำ 

นักเรียนไม่ตั้งใจท ำงำนที่

ได้รับมอบหมำย และไม่ส่ง

งำนตำมเวลำที่ก ำหนด 

เกณฑ์ในกำรประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เกณฑ์ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ระดับคะแนน 9-7 6-4 3-1 
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15. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

สมรรถนะส ำคัญ 

ของผู้เรียน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 

1. ควำมสำมำรถใน 

กำรคิด 

นักเรียนคิดวิเครำะห์ได้

อย่ำงมีเหตุผล 

นักเรียนคิดวิเครำะห์ได้

อย่ำงมีเหตุผล แต่ตรง

ประเด็นเพียงบำงส่วน 

นักเรียนไม่สำมำรถคิด

วิเครำะห์ได้อย่ำงมีเหตุผล 

2. ควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ 

นักเรียนใช้ค ำพูดที่

เหมำะสม และสื่อสำรใน

สถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ 

นักเรียนใช้ค ำพูดที่

เหมำะสมบำงส่วน ใน

สถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ 

นักเรียนไม่สำมำรถ

แก้ปัญหำได้เลย 

3.ควำมสำมำรถในกำร

ใช้ทักษะชีวิต 

นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

อย่ำงถูกต้อง 

นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้

บำงส่วนไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิต 

นักเรียนไม่น ำควำมรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน 

เกณฑ์ในกำรประเมินผลสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 เกณฑ์  ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ระดับคะแนน 9-7 6-4 3-1 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหา 

เกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบ 
แบบวัดความพึงพอใจ 
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ชื่อ…………………………………………………………………………. ห้อง…….…… เลขที่……… 

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

เรื่อง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือสถำนกำรณ์เสี่ยงต่ออันตรำยวิชำสุขศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

1. ให้นักเรียนอ่ำนสถำนกำรณ์ต่อไปนี้และตอบค ำถำมให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 สำเหตุของเหตุกำรณ์นี้คืออะไร? 

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

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

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

1.2 เกิดข้ึนเมื่อใด? 

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

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

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

1.3 บุคคลที่ได้รับผล? 

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

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

 

 เอแคร์ เป็นเน็ตไอดอลวัยมัธยม ที่โด่งดังจากการถ่ายรูปและวิดีโอแชร์ลง 

facebookinstargramและโซเชียลทางช่องทางอ่ืนๆ ไม่ว่าเอแคร์จะไปไหน ท าอะไร หรืออยู่กับใคร เธอ

จะแชร์ให้คนในโซเชียลรับรู้ ท ากิจกรรมน่ารักๆอยู่บ่อยๆเพื่อเพิ่มยอดฟอลยอดไลค์ให้ตัวเอง และก็จะมี

เหล่าบรรดาแฟนคลับท่ีชื่นชอบ  ติดตามเอแคร์ มาตามขอถ่ายรูป น าของมาให้ และขอลายเซ็นต์  เอ

แคร์ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งเทอมีความสุขมากที่ได้เป็นไอดอลของแฟนคลับมากมาย ไม่ว่าจะท าอะไร

ก็มีคนให้ความสนใจเสมอ โดยท่ีเธอไม่เคยรู้เลยว่าไม่ได้มีแต่คนที่รักและช่ืนชอบเธอ มีรุ่นพี่คนหนึ่ง ชื่อ

เกรซซ่ึงเคยเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังเหมือนกับเอแคร์ในตอนนี้ แต่เม่ือมีกระแสความน่ารัก สดใสของเอ

แคร์มาแทน ก็ท าให้คนเริ่มลืมเกรซ  และเกรซก็เกิดความรู้สึกคิดริษยา เกรซจึงวางแผนกับแจ๊ค หนุ่มโรค

จิตสุดหื่นซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของเอแคร์  โดยจับเอแคร์มากักขัง ทรมาน ท าให้เสียโฉม และถูกแจ๊ค

แฟนคลับสุดห่ืนข่มขืน ท าร้ายจิตใจจนเอแคร์ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้ 
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1.4 เกิดข้ึนที่ไหน? 

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

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

1.5 ใครท ำให้เกิดเหตุกำรณ์นี้? 

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

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

1.6 ท ำอย่ำงไรเหตุกำรณ์นี้จึงไม่เกิดขึ้น? 

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

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

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

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

 

2. ให้นักเรียนอ่ำนสถำนกำรณ์ต่อไปนี้และตอบค ำถำมให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 สำเหตุของเหตุกำรณ์นี้คืออะไร? 

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

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

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

 ของขวัญเป็นคนเรียนเก่ง สอบได้ที่หนึ่งทุกภาคเรียนมีพฤติกรรมเรียบร้อย เป็นที่รักของ

เพื่อนๆ และเป็นคนที่มีเพื่อนหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กเรียน กลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็ก

กิจกรรม แม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนที่เป็นพวกชอบหาเรื่องชกต่อยจนต้องเข้าห้องปกครองบ่อยๆ หลังจากที่

ของขวัญเรียนจบ เธอขออนุญาตคุณแม่ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆที่โรงเรียน คุณแม่อนุญาตให้ของขวัญ

ไปได้ แต่ต้องสัญญากับคุณแม่ว่าจะไม่ท าอะไรเสี่ยงอันตราย ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และห้าม

โกหกคุณแม่ ของขวัญให้สัญญา จึงสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้ พอไปถึงท่ีทะเล เพื่อนก็ตั้งวง

สังสรรค์กันริมหาด และดื่มเหล้ากัน ของขวัญก็ไม่ดื่มเพราะไม่อยากผิดค าสัญญาจากแม่ แต่เพื่อนๆก็

บอกของขวัญว่าถ้าไม่บอกคุณแม่ก็ไม่มีทางรู้ จนของขวัญใจอ่อนยอมดื่มเหล้าตาที่เพื่อนเสนอ 

ของขวัญไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อน ท าให้มีอาการมึนเมาแบบไม่รู้ตัว ขาดสติ เพื่อนจึงพาของขวัญไป

นอน เช้าวันรุ่งขึ้นพอของขวัญได้สติ จ าอะไรไม่ได้เลย แต่ปวดหัวมาก ของขวัญรู้สึกผิดมากที่ผิด

สัญญากับคุณแม่ จึงโทรไปสารภาพกับคุณแม่ว่าเธอผิดค าสัญญา 
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2.2 เกิดข้ึนเมื่อใด? 

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

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

2.3 บุคคลที่ได้รับผล? 

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

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

 

2.4 เกิดข้ึนที่ไหน? 

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

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

2.5 ใครท ำให้เกิดเหตุกำรณ์นี้? 

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

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

2.6 ท ำอย่ำงไรเหตุกำรณ์นี้จึงไม่เกิดขึ้น? 

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

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

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

 

3. ให้นักเรียนอ่ำนสถำนกำรณ์ต่อไปนี้และตอบค ำถำมให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

3.1 สำเหตุของเหตุกำรณ์นี้คืออะไร? 

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

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

พีพีเป็นเด็กร่าเริง เรียนเก่ง และจริงจังกับทุกๆเรื่อง เธอมักจะเป็นที่รักของเพื่อนอยู่
เสมอ วันหนึ่งขณะเรียนหนังสือ พีพีเห็นซันเพื่อนในห้องนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือขณะเรียน พีพีจึง
เตือนซันให้เลิกเล่น แต่ซันกลับหันมาท าหน้าไม่พอใจและยังคงเล่นต่อไป พีพีรู้สึกโกรธแต่เก็บ
ความไม่พอใจเอาไว้จนเลิกเรียน เมื่อกลับถึงบ้านพีพีได้พิมพ์ข้อความในเชิงว่าเหน็บซันถึง
พฤติกรรมที่ซันท า แต่ไม่ได้เอ่ยช่ือซันลงในกรุ๊ปไลน์ของห้องเรียน ซึ่งมีเพื่อนๆในห้องคนอ่ืนเห็น
ด้วย ซึ่งเมื่อซันได้มาเห็นข้อความก็เกิดอาการร้อนรนเพราะรู้ดีว่าตนเป็นคนที่พีพีกล่าวถึง ซันจึง
ตั้งว่าพีพีในfacebookของตน จึงท าให้เรื่องราวบานปลายจนทั้งคู่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน นัด
ตกลงกัน และชกต่อยกันจนโดนเรียกเข้าห้องปกครอง ซึ่งทั้งคู่ต่างโยนความผิดให้กันจนครูต้อง
ท าโทษทั้งคู่ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 เกิดข้ึนเมื่อใด? 

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

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

3.3 บุคคลที่ได้รับผล? 

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

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

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

3.4 เกิดข้ึนที่ไหน? 

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

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

3.5 ใครท ำให้เกิดเหตุกำรณ์นี้? 

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

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

3.6 ท ำอย่ำงไรเหตุกำรณ์นี้จึงไม่เกิดขึ้น? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
3 2 1 

1. สำเหตุของ
เหตุกำรณ์นี้คือ
อะไร(what) 

- ระบุสำเหตุของ
สถำนกำรณ์ได้ 3 ข้อ 
หรือมำกกว่ำ 
- ระบุสำเหตุได้อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 
 

-ระบุสำเหตุของ
สถำนกำรณ์ได้ 2-3 ข้อ 
-ระบสุำเหตุได้อย่ำงตรง
ประเด็น 

-ระบุสำเหตุของ
สถำนกำรณ์ได้1ข้อ หรือ
ไม่ได้เลย 
 

2. เกิดข้ึนเมื่อใด
(when) 

-ระบุว่ำสถำนกำรณ์
เกิดข้ึนเมื่อใด  
- อธิบำยได้ตรงประเด็น 
และครบถ้วน 

-ระบุได้ว่ำสถำนกำรณ์
เกิดข้ึนเมื่อใด 
-อธิบำยได้ตรงประเด็น 

- ระบุไม่ได้ว่ำสถำนกำรณ์
เกิดข้ึนเมื่อใด 
 

3. บุคคลใดบ้ำง
ได้รับผล(who) 

-แยกแยะได้ว่ำคนใด
ได้รับผลทำงด้ำนบวก
หรือด้ำนลบ 
- สำมำรถอธิบำยได้อย่ำง
ตรงประเด็น และ
ครบถ้วน 

-แยกแยะได้ว่ำคนใด
ได้รับผลทำงด้ำนบวก
หรือด้ำนลบ 
- สำมำรถอธิบำยได้อย่ำง
ตรงประเด็น 

- แยกแยะไม่ได้ว่ำใครมี
ผลทำงด้ำนบวกด้ำนลบ
อย่ำงไร 

4. เกิดข้ึนที่ไหน 
(where) 

-ระบุได้ว่ำเหตุกำรณ์
เกิดข้ึนที่ใดบ้ำง 
-อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

- ระบุได้ว่ำเหตุกำรณ์
เกิดข้ึนที่ใดบ้ำง 
- อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น 

- ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำ
เหตุกำรณ์เกิดข้ึนที่ใด 

5. ใครท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์นี้
(why) 

-ระบุได้ว่ำใครบ้ำงเป็น
สำเหตุท ำให้เกิด 
- อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

- ระบุได้ว่ำใครเป็น
สำเหตุท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์นี้ 
-อธิบำยได้อย่ำงตรง
ประเด็น 

- ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำใคร
เป็นสำเหตุท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์นี้ 

6. ท ำอย่ำงไร
เหตุกำรณ์นี้จึง
ไม่เกิดขึ้น 
(how) 

-อธิบำยกำรแก้ปัญหำ
ของสถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดให้ได้ อย่ำงตรง
ประเด็น และครบถ้วน 

- อธิบำยกำรแก้ปัญหำ
ของสถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดให้ได้ อย่ำงตรง
ประเด็น 

- ไม่สำมำรถอธิบำยกำร
แก้ปัญหำของ
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
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ระดับคะแนนการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

55-72 37-54 19-36 1-18 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H  
เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงอันตราย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชา สุขศึกษา 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่ำนข้อค ำถำมและท ำเครื่องหมำย √ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจ 

 
ข้อค ำถำม 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 

ด้ำนควำมรู้    

1. นักเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงอันตรำยโดยกำรคิดวิเครำะห์แบบ 5W1H    

2. นักเรียนรู้ว่ำควรแก้ปัญหำอย่ำงไรเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงอันตรำย    
3. นักเรียนมีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบมำกข้ึน    

ด้ำนสื่อกำรสอน     

4. กำรใช้เทคนิค 5W1H ในชั้นเรียนมีควำมเข้ำใจง่ำย    
5. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ มีควำมเหมำะสม    

6. กำรจัดกิจกรรมกำรคิดแบบ 5W1H มีควำมน่ำสนใจ    

7. สื่อกำรสอนช่วยส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ    
ด้ำนเจตคติ    

8. นักเรียนชอบเรียนแบบใช้เทคนิค 5W1H     
9. นักเรียนสำมำรถน ำเทคนิค 5W1H ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้    

10. กำรใช้เทคนิค 5w1H ท ำให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม    
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ภาคผนวก ง 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 

 

 
  



73 
 

 

 

เลขท่ี What Pre What Post 
When 

Pre 
When 
Post 

Who 
Pre 

Who 
Post 

Where 
Pre 

Where 
Post 

Why 
Pre 

Why 
Post 

How 
Pre 

How 
Post 

1 3 5 5 8 6 9 5 9 3 6 3 6 

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

3 7 7 8 9 4 9 7 9 7 7 4 8 

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

5 4 6 5 8 6 9 6 9 3 8 4 6 

6 7 8 4 9 8 9 7 8 4 7 3 7 

7 8 9 9 9 9 9 9 9 6 8 8 9 

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

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

10 8 9 6 9 9 8 9 9 5 8 6 8 

11 4 7 3 6 4 6 5 8 4 7 3 6 

12 3 5 5 5 6 8 6 9 5 8 3 7 

13 6 9 7 9 9 9 9 9 5 8 5 9 

14 6 6 7 9 5 9 9 9 6 6 6 8 

15 5 7 4 7 7 9 9 9 5 8 3 8 

16 3 9 4 9 5 9 5 8 3 6 3 5 

17 3 6 3 8 4 6 3 9 3 5 3 4 

18 5 7 5 9 8 8 7 9 9 8 4 8 

19 8 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 7 

20 4 6 5 7 8 9 6 9 5 8 4 6 

21 5 8 5 9 5 9 8 9 4 5 6 9 

22 8 9 7 9 7 9 9 9 6 9 8 9 

23 4 7 6 6 8 9 9 9 3 5 4 6 

24 7 7 8 9 6 9 8 8 6 8 6 9 

25 8 9 8 9 9 9 9 9 8 9 6 9 

26 3 5 6 8 5 8 4 7 3 6 4 6 

27 7 8 5 9 5 9 7 8 5 6 6 9 

28 3 4 3 4 3 5 3 8 3 5 3 5 

29 5 9 6 9 6 8 8 9 4 6 4 5 

30 8 9 7 9 8 9 9 9 6 6 7 8 

31 8 9 6 9 8 9 8 9 5 7 5 6 

32 4 8 7 8 8 9 9 9 5 6 6 6 

33 6 9 5 9 9 9 7 8 4 7 5 8 

34 7 8 8 9 8 9 9 9 3 4 3 5 

35 3 5 8 9 6 6 6 9 3 7 4 5 

           4 8 

           3 7 

           3 7 

           6 9 
           8 9 
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เลขที ่ Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.0 2.0 2.0 

2 1 2.0 2.0 4.0 

3 1 2.0 2.0 6.0 

4 1 2.0 2.0 8.0 

5 1 2.0 2.0 10.0 

6 1 2.0 2.0 12.0 

7 1 2.0 2.0 14.0 

8 1 2.0 2.0 16.0 

9 1 2.0 2.0 18.0 

10 1 2.0 2.0 20.0 

11 1 2.0 2.0 22.0 

12 1 2.0 2.0 24.0 

13 1 2.0 2.0 26.0 

14 1 2.0 2.0 28.0 

15 1 2.0 2.0 30.0 

16 1 2.0 2.0 32.0 

17 1 2.0 2.0 34.0 

18 1 2.0 2.0 36.0 

19 1 2.0 2.0 38.0 

20 1 2.0 2.0 40.0 

21 1 2.0 2.0 42.0 

22 1 2.0 2.0 44.0 

23 1 2.0 2.0 46.0 

24 1 2.0 2.0 48.0 

25 1 2.0 2.0 50.0 

26 1 2.0 2.0 52.0 

27 1 2.0 2.0 54.0 

28 1 2.0 2.0 56.0 

29 1 2.0 2.0 58.0 

30 1 2.0 2.0 60.0 

31 1 2.0 2.0 62.0 

32 1 2.0 2.0 64.0 

33 1 2.0 2.0 66.0 

34 1 2.0 2.0 68.0 

35 1 2.0 2.0 70.0 
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Total 35 100.0 100.0  

 

 

what-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 20.0 20.0 20.0 

4 5 14.0 14.0 34.0 

5 9 22.0 22.0 56.0 

6 2 10.0 10.0 66.0 

7 4 16.0 16.0 82.0 

8 5 18.0 18.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

what-post 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 2.0 2.0 2.0 

5 3 12.0 12.0 14.0 

6 4 14.0 14.0 28.0 

7 5 16.0 16.0 44.0 

8 7 18.0 18.0 62.0 

9 15 38.0 38.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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when-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 8.0 8.0 8.0 

4 3 14.0 14.0 22.0 

5 5 22.0 22.0 44.0 

6 6 18.0 18.0 62.0 

7 5 

4 
12.0 12.0 74.0 

8 6 

 
16.0 16.0 90.0 

9 4 

 
10.0 10.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

when-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 2.0 2.0 2.0 

5 1 2.0 2.0 4.0 

6 2 8.0 8.0 12.0 

7 2 8.0 8.0 20.0 

8 5 18.0 18.0 38.0 

9 26 62.0 62.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

who-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 6.0 6.0 6.0 

4 2 8.0 8.0 14.0 

5 4 12.0 12.0 26.0 

6 6 18.0 18.0 44.0 

7 2 8.0 8.0 52.0 

8 10 24.0 24.0 76.0 

9 10 24.0 24.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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who-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 2 4.0 4.0 4.0 

6 3 6.0 6.0 10.0 

7 1 2.0 2.0 12.0 

8 6 20.0 20.0 32.0 

9 23 68.0 68.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

where-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 10.0 10.0 10.0 

4 1 2.0 2.0 12.0 

5 5 14.0 14.0 26.0 

6 3 12.0 12.0 38.0 

7 5 14.0 14.0 52.0 

8 6 16.0 16.0 68.0 

9 13 32.0 32.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

where-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 2.0 2.0 2.0 

5 1 2.0 2.0 4.0 

6 1 2.0 2.0 6.0 

7 2 6.0 6.0 12.0 

8 6 20.0 20.0 32.0 

9 24 68.0 68.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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why-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 28.0 28.0 28.0 

4 5 20.0 20.0 48.0 

5 9 22.0 22.0 70.0 

6 5 20.0 20.0 90.0 

7 4 6.0 6.0 96.0 

8 1 2.0 2.0 98.0 

9 1 2.0 2.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

why-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 2.0 2.0 2.0 

5 5 20.0 20.0 22.0 

6 9 22.0 22.0 44.0 

7 5 20.0 20.0 64.0 

8 9 22.0 22.0 86.0 

9 6 14.0 14.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

 

how-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 11 30.0 30.0 30.0 

4 9 24.0 24.0 54.0 

5 6 14.0 14.0 68.0 

6 5 20.0 20.0 88.0 

7 1 2.0 2.0 90.0 

8 3 10.0 10.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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how-pre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 4.0 4.0 4.0 

5 4 16.0 16.0 20.0 

6 6 20.0 20.0 40.0 

7 5 14.0 14.0 54.0 

8 10 26.0 26.0 80.0 

9 9 20.0 20.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

totalpre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 2 4.0 4.0 4.0 

19 1 2.0 2.0 6.0 

20 1 2.0 2.0 8.0 

21 1 2.0 2.0 10.0 

23 2 4.0 4.0 14.0 

25 2 4.0 4.0 18.0 

28 2 4.0 4.0 22.0 

30 3 10.0 10.0 32.0 

32 2 4.0 4.0 36.0 

33 3 10.0 10.0 46.0 

34 1 2.0 2.0 48.0 

35 2 4.0 4.0 52.0 

36 2 4.0 4.0 56.0 

37                   1 4.0 4.0 60.0 

38 1 4.0 4.0 64.0 

39 1 4.0 4.0 68.0 

40 4 8.0 8.0 76.0 

41 2 4.0 4.0 80.0 

42 2 4.0 4.0 84.0 

43 1 2.0 2.0 86.0 

45 2 4.0 4.0 90.0 

46 1 2.0 2.0 92.0 

48 3 6.0 6.0 98.0 

49 1 2.0 2.0 100.0 

Total                 35 100.0 100.0  
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totalpost 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31 1 2.0 2.0 2.0 

34 1 2.0 2.0 4.0 

37 1 2.0 2.0 6.0 

38 1 2.0 2.0 8.0 

39 1 2.0 2.0 10.0 

40 2 4.0 4.0 14.0 

41 1 2.0 2.0 16.0 

42 2 4.0 4.0 20.0 

43 3 6.0 6.0 26.0 

44 3 6.0 6.0 32.0 

45 2 4.0 4.0 36.0 

46 6 12.0 12.0 48.0 

47 1 2.0 2.0 50.0 

48 3 6.0 6.0 56.0 

49 6 12.0 12.0 68.0 

50 4 8.0 8.0 76.0 

51 5 10.0 10.0 86.0 

52 2 4.0 4.0 90.0 

53 3 6.0 6.0 96.0 

54 2 4.0 4.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

rangpre 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ดี 16 44.0 44.0 44.0 

พอใช ้ 18 52.0 52.0 96.0 

ปรับปรุง 1 4.0 4.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

rangpost 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ดี 34 96.0 96.0 96.0 

พอใช ้ 1 4.0 4.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 


