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 แกว้ใจ สุวรรณเวช: การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสงัคมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูสงัคมศึกษา ดงัน้ี 2.1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 2.2) ศึกษาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ดา้นการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 2.3) ศึกษาเจตคติทางภูมิศาสตร์หลงัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 2.4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 3)  ศึกษาการ
ขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  จ านวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
คู่มือการใชรู้ปแบบ  แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  แบบประเมินความสามารถ
ในการสอนภูมิศาสตร์  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยั  พบวา่   

 1.  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เรียกว่า
PLPCPA  Model เนน้การเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  การเรียนรู้สู่การปฏิบติั  และการสร้างกระบวนการเรียนรู้  มีองคป์ระกอบ คือ 
หลกัการ วตัถุประสงค์  กระบวนการจดัการเรียนการสอน  และปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  6  
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 3 
การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 5 การ
น าเสนอและการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 6 การประยุกตใ์ชแ้ละสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์ 

 2.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา พบว่า  2.1) ผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05       
2.2) ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ พบว่า สามารถเขียนไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั และการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  ดา้นการใชเ้คร่ืองมือภูมิศาสตร์ และดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดบัสูง 2.3) นักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภูมิศาสตร์ ตระหนกัถึงความส าคญั และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  2.4) ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสงัคมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก     

 3.  ผลการขยายผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา  พบวา่ 3.1) ผลการเรียนรู้วิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครูหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  3.2) ความสามารถ
ในการสอนภูมิศาสตร์  ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ พบว่า สามารถเขียนไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นการ
ใชเ้คร่ืองมือภูมิศาสตร์ และดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง 3.3) นกัศึกษาวิชาชีพครูสงัคมศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภูมิศาสตร์ ตระหนกัถึงความส าคญั และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 3.4)  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสงัคมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   
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 The research aimed to: 1) develop the instructional model to enhance Geography teaching competency for undergraduates 
in Social Studies; 2) study the effectiveness of the instructional model including 2.1) comparing the learning outcomes in Analytical 
Thailand Geography  subject, before and after implementing the instructional model, 2.2) studying the Geography teaching competency of  the 
undergraduates in Social Studies, in terms of making Geography lessons plan, managing Geography teaching and learning activities, using 
geographical instruments and working in group for geographical study, 2.3) studying attitudes of the undergraduates in Social Studies towards 
Geography after implementing the instructional model, 2.4) studying satisfaction of the undergraduates in Social Studies towards the 
instructional model; and 3) study the dissemination of the instructional model. The sample were the third year 40 undergraduates in Social 
Studies, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, in first semester of academic year 2014. The research instruments were the 
instructional model to enhance Geography teaching competency for undergraduates in Social Studies, the model’s handbook consisting of the 
lesson plans, the learning outcomes in Analytical Thailand Geography subject test, an assessment form the Geography teaching competency, 
an analyzed form the attitudes towards Geography, and an assessment form satisfaction of the undergraduates in Social Studies towards the 
instructional model. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test for dependent and content analysis.     
 The results of this research were as follows: 

1. The instructional model to enhance Geography teaching competency for undergraduates in Social Studies derived from 
this study was named “PLPCPA Model”, focusing on teaching Geography systematically, putting learning in to practice, and creating learning 
process. The major components of the model included principles, objectives, instructional process, and the factors facilitating learning. The 
instructional process were comprised of 6 steps: step 1 preparing to Geography learning, step 2 learning from real situation or Geography 
instructional media, step 3 planning to practice and using geographical instruments, step 4 collecting the information or geographical survey, 
step 5 presenting and sharing geographical knowledge, and step 6 applying and creating geographical knowledge. 

 2. In terms of the effectiveness of the model, it was found that: 2.1) the learning outcomes in Analytical 
Thailand Geography subject after implementing the model were higher than before the implementation at the significant level of .05; 2.2) for 
the Geography teaching competency, they could make effective lesson plans in accordance with learning  standards with the emphasis on 
learning by doing. For teaching and learning activities management, it was at a moderate level. The use of geographical instruments and 
working in group for geographical study was at a high level; 2.3) they had positive attitude toward Geography especially realizing the 
importance and changes of natural environment; and 2.4) their satisfaction toward the instructional model was at a high level.    
 3. The dissemination of the instructional model, it was found that: 3.1) the learning outcomes in Geo- Informatics for 
Teacher subject after implementing the model were higher than before the implementation at the significant level of .05; 3.2) for the 
Geography teaching competency, they could make effective lesson plans in accordance with learning  standards with the emphasis on learning 
by doing. For teaching and learning activities management, it was at a moderate level. The use of geographical instruments and working in 
group for geographical study was at a high levels; 3.3) they had positive attitude toward Geography especially realizing the importance and 
changes of natural environment; and 3.4) their satisfaction toward the instructional model was at a high level.   
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ท าให้เกิดการร่วมมือ  และ         

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้ งการเป็นสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  นานาประเทศจึงมีการปรับเปล่ียน
การพฒันาคุณภาพของประชากรให้มีความรู้ความสามารถท่ีเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง  และการ
แข่งขนัในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงการพฒันาคุณภาพของประชากรนั้นมาจากคุณภาพของการจดั
การศึกษาทั้งส้ิน  จากนโยบายการจดัการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 
ท่ีเน้นผูเ้รียนให้เกิดทกัษะ  และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้งเป็นพลเมืองของชาติ  และพลเมือง
โลก คือ Learn to know, Learn to be, Learn to do, and Learn to live together. ซ่ึงการจดัการเรียน  
การสอนจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความรู้  ทกัษะชีวิต  และการเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของ
ประเทศ  และของโลกท่ีสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2540)  สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) วา่ดว้ยเร่ือง
การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ท่ีสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร คิด
วิเคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ท างานเป็น กลุ่มไดอ้ยา่งเป็น
กลัยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข  และสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 13-14)  ในระบบการศึกษาครู
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งจดัเน้ือหา  และกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ได ้
รวมทั้งพฒันาและส่งเสริมเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรม ครูสังคมศึกษาจึงเป็นครูผูส้อนท่ี
สังคมคาดหวงัในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างและพฒันาคนของชาติให้มีทกัษะชีวิต  และ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัเยาวชนของชาติ  ดงัท่ี วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 5-6)  กล่าว
ว่า  การเรียนการสอนสังคมศึกษาคือการวางพื้นฐานในการเป็นสมาชิกในสังคม ผูเ้รียนตอ้งมีทั้ง
ความรู้ทางวชิาการ  และทกัษะ คือ ทกัษะการคิด ทกัษะการเรียนรู้  และทกัษะทางสังคม นอกจากน้ี
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ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ความสามารถดา้นการประยุกต์ใช้  และมีทกัษะสังคมท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  แต่การจดัการการเรียนการสอนสังคมศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร  ซ่ึงส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 21)  พบวา่ในทุกสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  ความสามารถทางวิชาการอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
ผา่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  มีคะแนนเลล่ียไม่ถึงร้อยละ 50  เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนท่ีเน้น  การสอนให้ผูเ้รียนท่องจ า  เน้ือหาหรือการยกตวัอย่างท่ีไกลตวัผูเ้รียนท าให้ไม่
สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบั อุทยั ดุลยเกษม (2543: 15)  กล่าว
ว่า การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเน้นการสอบเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการสอบเล่ือนชั้นหรือ
การสอบเรียนต่อ  ดงันั้น วธีิการท่ีดีท่ีสุดคือ การท่องจ า  ฝึกท าขอ้สอบเก่า ๆ การส่งเสริมการคิด การ
วเิคราะห์ จึงถูก ละเลยไป จึงส่งผลใหผู้เ้รียนไม่มีความตระหนกัในตวัเอง เพราะขาดการเรียนรู้  เห็น
คุณค่าของตวัเอง  และชุมชน   

 นอกจากน้ี พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2557: 157)  ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมของครูในปัจจุบนัวา่
ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนออกแบบการเรียนการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
ตลอดจนขาดการคดักรองเน้ือหา  องคค์วามรู้ท่ีจะสร้างให้ผูเ้รียนมีความรู้อยา่งชดัเจน และเช่ือมโยง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาจึงมีความจ าเป็นมาก  โดย
จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่สถาบนัผลิตครู  ดงัท่ี จนัทร์ชลี มาพุทธ (2546: 2-3) ไดก้ล่าวถึงการปรับวิถีคิด  และ
พฤติกรรมของครูส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไวว้า่พฤติกรรมการสอนของครูแบบเดิมท่ียึด
ครูเป็นส าคญัเนน้วธีิการสอนแบบบรรยายสอนตามต าราเนน้การท่องจ าไปสอบ  การเรียนรู้ท่ีฝึกให้
ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์จึงมีน้อย  อาจเป็นเพราะครูมีประสบการณ์เดิมท่ีเรียนแบบท่องจ ามาก่อน  การ
ปรับวิถีคิดของครูจากการสอนแบบบอกเล่ามาเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  และ
การสอนวิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู ้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ  และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การพฒันาครูจึงจะตอ้งใชว้ิธีการอบรม  มีการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ 
จะท าให้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูได้ สอดคลอ้งกบัพิมพนัธ์ 
เดชะคุปต ์(2557: 157) ท่ีไดเ้สนอแนวทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนของครูในปัจจุบนั
วา่ ตอ้งเร่ิมท่ีครูใหค้รูมีองคค์วามรู้ในเน้ือหา  ก่อนท่ีจะออกแบบการเรียนการสอน  โดยจะตอ้งมีการ
เลือกรูปแบบ  วิธีสอนให้เหมาะสมกบัประเภทของเน้ือหา  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ลักษณะของผู ้เรียน  ตลอดจนการเตรียมส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเน้ือหา             
การปรับเปล่ียนเจตคติของครูจึงจะสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอน  ดงันั้นการ
พฒันาสมรรถนะการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา  จึงจ าเป็นจะตอ้งฝึก  และสร้างประสบการณ์
ใหก้บันกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ตั้งแต่ขั้นเรียนรู้ในสถาบนัผลิตครู  เพื่อใหน้กัศึกษาวิชาชีพครู
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สังคมศึกษามีสมรรถนะการสอนสังคมศึกษา  ทั้งในเน้ือหา  ทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  
รวมทั้งการสอนให้ผูเ้รียนรู้สึกและเห็นคุณค่าความส าคญัของการเรียนรู้วิชาสังคมในเน้ือหาสาระ
ต่าง ๆ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  เป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีผลิต  จึงมีความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาวิชาชีพครู  ในดา้น
การจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะครุศาสตร์ นโยบายการศึกษาของชาติ  
และระดบัสากล   

 ในดา้นเน้ือหาการจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา  นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
ตอ้งมีความรู้ให้ครอบคลุมเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจการ
อยูร่่วมกนัในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของ
ศาสนา  การเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  ความรักชาติ  และความภูมิใจใน
ความเป็นไทย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 132)   
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขในสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ทั้งทางสังคมและธรรมชาติ  ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหา มีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง  รวมทั้ งมีความ
ตระหนกัในความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางสังคม และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพธรรมชาติ  มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวมี
ความเก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระท่ี 5 สาระภูมิศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีต้องทนัสมยัต่อการ
เปล่ียนแปลง การเขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคม  เพราะเป็น
สาระท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะกายภาพของโลก ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศของประเทศไทย 
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กันของระบบต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม  การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 
133) ซ่ึงเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์จะมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 
21  ท่ีมีความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางสังคม  และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  โดยเลพาะการเกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบเช่ือมโยงกนัทั้งระบบในพื้นท่ี  ส่งผลต่อวิถีการด าเนิน
ชีวติของมนุษยม์ากข้ึนตลอดเวลา  แต่เน่ืองจากการผูส้อนมีความคุน้เคยในการจดัการเรียนการสอน
สังคมศึกษาท่ีเน้นแต่เน้ือหานั้น  จึงมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา  รวมทั้งสาระ
ภูมิศาสตร์ 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูส้อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช จึงไดศึ้กษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนวิชากลุ่ม
ภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  โดยเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 (2555: 12-21) พบวา่ การจดัรายวิชาของหลกัสูตร
เป็นการแยกรายวิชาเลพาะวิชาเอก  และรายวิชาเลพาะวิชาชีพครู เช่น  การจดัการเรียนรู้  การวดั
และการประเมินผลการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะการสอนทัว่ไป  ไม่เนน้ลกัษณะเลพาะของวิชาเอก  
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหา  
และทกัษะทางภูมิศาสตร์  และการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  ในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา  ด้านการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่า การจดัการเรียนการสอนเป็นการบรรยาย  
และให้ผูเ้รียนปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์โดยการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่างง่าย  เช่น  แผนท่ี  
เข็มทิศ  เป็นตน้  แต่เป็นการสอนท่ีเน้นเน้ือหา  และทกัษะทางภูมิศาสตร์  ไม่มีการสอดแทรกดา้น
การสอนภูมิศาสตร์  ในด้านผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาท่ีเรียนภูมิศาสตร์  
พบว่า  นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาขาดความเขา้ใจในเน้ือหาภูมิศาสตร์  จึงไม่สามารถอธิบาย
หรือยกตวัอย่างความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของความรู้ภูมิศาสตร์กบัพื้นท่ีต่าง ๆ ได ้ ขาดความรู้  และ
ทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง  นอกจากน้ีในการปฏิบติัการค้นควา้ทาง
ภูมิศาสตร์นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาจะใช้การสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสารเพียงอย่างเดียวโดย    
ไม่ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการศึกษาคน้ควา้  ท าให้ไม่สามารถอธิบายสาเหตุ  และ
ผลกระทบของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีได้  นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาสภาพปัญหา      
การจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาท่ีไปฝึกปฏิบติัการสอนในโรงเรียน  จากการสัมภาษณ์ครูพี่
เล้ียงนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในด้านการจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบว่า  
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เนน้การสอนแบบบรรยาย   การ
สอนเน้ือหาเน้นข้อมูลในหนังสือเรียนท่ีใช้หนังสือเรียนเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน           
ไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้  การใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  ไม่ยกตวัอย่างเหตุการณ์ในพื้นท่ี  และขาดการสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของ
วิชาภูมิศาสตร์ให้กับผู ้เรียน  จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของ
ภูมิศาสตร์ต่อการด าเนินชีวิต  นอกจากน้ีจากการออกนิเทศการสอนของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษาในโรงเรียน  ผูว้จิยัไดส้ังเกตการจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาสังคม
ศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การบรรยาย  เนน้ส่ือภาพจากหนงัสือเรียนประกอบ
เป็นส่วนใหญ่  โดยมีการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นส่วนนอ้ย 
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 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การพฒันา  และส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ให้มีความเขา้ใจในเน้ือหาภูมิศาสตร์
อยา่งเช่ือมโยงสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี  รวมทั้งทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เพื่อท่ีจะสามารถน า
ความรู้ภูมิศาสตร์สู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี      
ไดก้  าหนดไว ้ ดงัท่ี ทวี ทองสวา่ง (2520: 23-24)  สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109)  และสมจิตร 
วฒันคุลงั (2555: 2-3) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสอนภูมิศาสตร์ไว ้ ดงัน้ี 1) เพื่อใหผู้เ้รียนมี 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาภูมิศาสตร์  รวมทั้ งความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของมนุษย์  และ
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติในพื้นท่ี  2) เพื่อใหผู้เ้รียนมีการสร้างทกัษะทางภูมิศาสตร์ การใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์เสาะหาคน้ควา้ขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ  และแกปั้ญหาทางภูมิศาสตร์  
และ 3) เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  จากการมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์ และ
ให้ผูเ้รียนตระหนกั  เห็นคุณค่าของสภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ความเขา้ใจแตกต่างของความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละพื้นท่ี  และสามารถอยู่ร่วมกันกบัสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ อย่างมี
ความสุข ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีประสบความส าเ ร็จ  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้         
มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  และมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  แต่ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษานั้นจะตอ้งสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะภูมิศาสตร์  และเจตคติ
ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลดว้ย   

 จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครู     
สังคมศึกษา  ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในปัจจุบนัไม่บรรลุเป้าหมาย  เน่ืองจากครู
สังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์ขาดความรู้  ความเขา้ใจเน้ือหา  และธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์  และ
การขาดทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เป็นส่ือการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้  และเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการศึกษาเพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในระบบพื้นท่ี (Space)  ดงัท่ี Strahler (1969: 3) Pepper 
(1985: 108) Lambert and Morgan (2010: 78-79) สวาท เสนาณรงค ์(2536: 103) และสมจิตร วฒันคุลงั 
(2555: 2-3) ได้กล่าวว่าภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ในพื้นท่ี (Space) ท่ีแสดงความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ  และส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคมมีผลต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ เป็นศาสตร์ท่ีโยงไปเกิดความสัมพันธ์ด้านผู ้คน  และส่ิงแวดล้อม ประเด็นของ
ส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีทัว่โลกต่างให้ความสนใจ  และมองว่ากลุ่มวิชาภูมิศาสตร์เป็นกลุ่มวิชาท่ี
ส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนการเรียนการสอนเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพื้นท่ีลกัษณะ ทางกายภาพ  
และส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเป็นส าคญั  ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์พลวตัตอ้งใช้สติปัญญาใคร่ครวญ  
เพื่อให้รู้จักน าไปสู่การปฏิบัติ  และการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์  
นอกจากน้ีทักษะทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยทกัษะการใช้เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยีทาง
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ภูมิศาสตร์  และกระบวนการคิดทางภูมิศาสตร์  เป็นส่วนประกอบส าคญัในการส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ดังท่ี ประนอม เดชชัย (2536: 32) กล่าวไวว้่า ทกัษะทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Skill) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งถือเป็นวตัถุประสงค์ส าคญั  เพราะทกัษะ
ภูมิศาสตร์ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ และมีความรู้ในวิชาภูมิศาสตร์มากยิ่งข้ึน และสามารถน าเอาทกัษะ
ดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัอีกด้วย ทกัษะภูมิศาสตร์ท่ีผูเ้รียนควรได้รับการฝึกฝน 
ไดแ้ก่ ทกัษะการใช้แผนท่ี  และลูกโลก  ผูเ้รียนตอ้งสามารถอ่าน  และตีความเก่ียวกบัสัญลกัษณ์   
ในแผนท่ี และลูกโลกได้ถูกตอ้ง  เขา้ใจเร่ืองระยะทาง  มาตราส่วน  การหาต าแหน่งท่ีตั้งสถานท่ี  
ต่าง ๆ  ตลอดจนทราบถึงอิทธิพล และความสัมพนัธ์ระหวา่งท่ีตั้ง  และมาตราส่วน ละติจูด  ลองจิจูด 
อนัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติมนุษย ์เป็นตน้ ดงัท่ี Yusuf Kilinc (2013: 20) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมรรถนะ
ของนกัศึกษาครูภูมิศาสตร์ในการใชเ้ทคนิค  และวิธีสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาครูภูมิศาสตร์ชั้นปี 
4 และชั้นปี 5 พบว่าควรใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน  หรือครูควรใชแ้ผนท่ีหรือวาดแผนท่ีบนกระดานด า  การสอนเน้ือหาควรเช่ือมโยงถึง
ผลของภูมิศาสตร์จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาชดัเจนมากข้ึน และจากการวิจยัของ Wathore (2012: 
115-116) ไดท้  าการศึกษาประโยชน์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอนภูมิศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  พบว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอนภูมิศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อครู  และผูเ้รียน  ไดแ้ก่ ลูกโลก 
แผนท่ีภูมิประเทศ หนงัสือแผนท่ีโลก  เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์  แบบจ าลองต่าง ๆ  ภาพถ่าย  และ
ภาพยนตร์  เป็นต้น  กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้        
ดึงความสนใจ และช่วยส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 

 นอกจากเทคโนโลยี  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใน
การสอนภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนแลว้  ยงัช่วยท าให้กระบวนการเรียนการสอนไดผ้ลดี
ยิ่งข้ึน  เพราะในขณะท่ีสอนผูส้อนไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ควบคู่กบักิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิเคราะห์  และการเช่ือมโยงอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  ดงัท่ี กุลยา วิวิตเสวี (2548: 190)  ไดก้ล่าว
ว่าการคิดอย่างภูมิศาสตร์ (Thinking Geographically)  หรือมุมมองของภูมิศาสตร์ (Geography’s 
Perspective) มี 3 ดา้น คือ ดา้นวธีิการของภูมิศาสตร์ท่ีมองโลก ไดแ้ก่ พื้นท่ี (Space) สถานท่ี (Place)  
และล าดับขนาด (Scale) ด้านขอบเขตการสังเคราะห์ของภูมิศาสตร์ คือ เน้ือหาเก่ียวกับพลวตั
ส่ิงแวดลอ้มกบัสังคม  และเน้ือหาเก่ียวกบัพลวตัมนุษยก์บัสังคม  และดา้นการแสดงความหมายใน
พื้นท่ีโดยการน าเสนอผลความรู้ท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้  การศึกษาส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์   
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการปฏิบติัการศึกษาส ารวจ  และเม่ือไดข้อ้มูลต่าง ๆ 
แลว้  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้เช่ือมโยงขอ้มูลลงสู่แต่ละพื้นท่ี  จึงมีความส าคญัอย่างมากเช่นกนั  
ทั้งน้ีครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียน     
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การสอนท่ีหลากหลาย  เนน้ทกัษะการคิดโดยให้ผูเ้รียนปฏิบติัการสืบเสาะหาขอ้มูล  และการศึกษา
ส ารวจต่าง ๆ  เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน  และนอกห้องเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้  ดงัท่ี สวาท เสนาณรงค ์(2536: 112-114)  กล่าววา่  วิธีการทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง คือ วิธีการทางดา้นวิทยาศาสตร์ คือ 1) การสังเกตพิจารณา การจดบนัทึก  
และการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ  และวิธีการด้านอ่ืน ๆ เช่น การจ าลองสถานการณ์ การส ารวจ      
การฝึกเขียนแผนท่ีอยา่งง่าย  การอ่านแผนท่ีแบบต่าง ๆ  และวธีิปริมาณวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ และ
2) วิธีการทางสังคมศาสตร์ คือ การใชก้รณีศึกษา ทั้งดา้นภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Stoltman (1991: 443)  ไดท้  าการสังเคราะห์งานวิจยัทางภูมิศาสตร์  และ
ไดส้รุปผลว่าวิธีการสอนภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้ไดรั้บความรู้  และกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
ชัดเจน คือ การศึกษาจากประสบการณ์  การส ารวจ  หรือวิธีการประวติัศาสตร์  นอกจากน้ีการ
สอดแทรกวิธีการสอน  เทคนิค  กลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  และการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะต้องท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหา  และสามารถ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้นั้นได ้ คือ  การปฏิบติัจริงของผูเ้รียน  การสังเกตในพื้นท่ีจริง  ดว้ยวิธีสัมภาษณ์  
การจดบนัทึก จากการส ารวจ  และการสัมภาษณ์ โดยผูเ้รียนน าเสนอจากเร่ืองราวหรือสถานการณ์  
และมีการถาม  การแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตร์  โดยมุ่งเน้นความคิดรวบยอดทาง
ภูมิศาสตร์  และกระบวนการคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์ความถ่ี   ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบัติจริงในพื้นท่ี  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภูมิศาสตร์  ท าให้เข้าใจเน้ือหา
ภูมิศาสตร์ทั้ งข้อเท็จจริง  และหลักการจากการค้นพบ  รวมทั้ งส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  และการท างานร่วมกนัอีกดว้ย     

 ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทั้งด้านความเขา้ใจในเน้ือหา 
เชิงพื้นท่ี และทกัษะด้านต่าง ๆ ท่ีส าคญักบัผูเ้รียนโดยเลพาะทกัษะด้านการคิด การจดัการเรียน     
การสอนภูมิศาสตร์จึงควรเป็นลักษณะของการปฏิบติัการศึกษาในพื้นท่ีควบคู่กับการศึกษาใน      
ชั้นเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั National Council for Geographic Education (NCGE: 2012) ท่ีไดเ้สนอ
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีสอดแทรกทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  และการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) นั้น  คือ  การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั  ศึกษา  และหาขอ้มูลในทอ้งถ่ินท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เช่น 1) การแสดงความเป็นเหตุเป็นผล 2) การสร้างทางเลือก  และ
การตดัสินใจ 3) การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ  4) การแยกแยะ  การตั้งค  าถามท่ีตรง
ประเด็น และ 5) การวิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูล  การแก้ปัญหา  และการหาค าตอบหลาย ๆ วิธี
ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-
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Information Technology) คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และรีโมทเซนซิง (GIS: Geographic 
Information System, RS: Remote Sensing)  ในการสืบคน้ขอ้มูล  และน าเสนอขอ้มูลอย่าง
สร้างสรรคเ์พื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตดัสินใจ  และการเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ  ดงันั้น  การ
สอนภูมิศาสตร์จึงตอ้งเน้นการจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการสร้างความรู้  การเรียนรู้ด้วยการ
ร่วมมือ  และเน้นการศึกษาในพื้นท่ีหรือการศึกษาในทอ้งถ่ินเนน้การศึกษาแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในวธีิการเรียนรู้  และพฒันาทกัษะสังคมดา้นอ่ืน ๆ  สอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2543: 124) ท่ีกล่าว
วา่หากกระบวนการเรียนรู้ไม่เขา้ไปเช่ือมโยงกบัสภาพสังคมจริง  ส่งผลให้นกัศึกษาขาดการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรมท่ีอยู่ในวิถีชีวิต  ดังนั้ น  เพื่อต้องการให้ผู ้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์            
การแกปั้ญหา  การร่วมมือกนัเรียนรู้  รวมทั้งผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  จากการศึกษา
ขอ้มูล  และมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน  จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ทั้งทาง
วชิาการ  และทกัษะทางสังคม  คุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูใ่นวิถีชีวิต รวมทั้งมีทกัษะการคิดสร้างสรรค์
ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนเอง  และสังคม  ให้เจริญกา้วหน้าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพสังคม  นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาท่ีจะต้องสอนภูมิศาสตร์  จึงจ าเป็นต้องได้รับ
ประสบการณ์การเรียนการสอนภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบตั้ งแต่ในสถาบันการศึกษา  เพื่อ
เปล่ียนแปลงเจตคติในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของครูสังคมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ   

 การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์   เป็นการจัดการเ รียนรู้ท่ี ให้ผู ้เ รียนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  และทกัษะชีวิต  โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
ปฏิบติัการทั้งใน  และนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลลงสู่พื้นท่ี  และตระหนกัเห็น
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเองสอดคล้องกับสันต์ ธรรมบ ารุง 
(ม.ป.ป., อา้งถึงใน กิตติคุณ รุ่งเรือง, 2555: 124-133)  ท่ีกล่าวว่าในการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  ครูผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่  
พุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย  ซ่ึงจะมีวิธีการสอนท่ีแตกต่างกนั  การพฒันาทกัษะทางปัญญา
ควรเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดมโนทศัน์  เพื่อสามารถแปลความหมายส่ิงท่ีสังเกต  และสรุปเป็นหลกัการทาง
ภูมิศาสตร์ได ้ และเพื่อพฒันาไปสู่กระบวนการคิด  การพฒันาทกัษะกระบวนการเน้นการสอนท่ี
เนน้กระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  การบูรณาการ  และวิธีการสืบสวนสอบสวน  การใชค้  าถามจะ
ช่วยพฒันาการตีความ  การจดัประเภท  กระบวนการคิด  เพราะเม่ือนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
มีความรู้ในเน้ือหาภูมิศาสตร์  ทกัษะภูมิศาสตร์  และเจตคติท่ีดีต่อวิชาภูมิศาสตร์แลว้  ก็จะน าไปสู่   
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  
ประกอบกบัทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และมีการสอดแทรกทกัษะสังคม  ทกัษะการคิด
วิเคราะห์  การคิดแกปั้ญหา  การตดัสินใจ  และการคิดสร้างสรรค ์ โดยการใช้กระบวนการท างาน
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กลุ่ม  นอกจากน้ี  จรัส สุวรรณเวลา (2538: 38, อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2553: 6) กล่าวว่า  
การศึกษาตอ้งไม่เป็นการให ้ การรับ  ตอ้งเนน้การวเิคราะห์  มีการอภิปรายซกัถาม  และตอบค าถาม
ดว้ยเหตุผล  แยกแยะตรรกะจริงตรรกะลวง  จึงตอ้งเป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็ก  ท่ีผูส้อน  ผูเ้รียนต่าง
ช่วยกนัหาความจริง  และครูมีหนา้ท่ีช้ีแนะ   

 ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ให้ครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์  จึงต้องส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ท่ีครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย  ตั้ งแต่
กระบวนการผลิตครู  โดยยึดหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตามแนวคิด
ทฤษฏีการสร้างความรู้  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลยุทธ์การเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้แบบสืบเสาะ และการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์  โดยน ามาจดัระบบการเรียน  
การสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีสามารถสร้างเสริม  และ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ได ้  เพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท าให้เกิด
ความรู้  และทกัษะจะตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จกัการสังเกต  การศึกษาขอ้มูล  การคิดเช่ือมโยง  และการคิด
วเิคราะห์กบัวถีิชีวติของคนในพื้นท่ีต่าง ๆ  รวมทั้งการแกปั้ญหา  การตดัสินใจ  และการสร้างสรรค์
การน าเสนอผลงานท่ีมาจากกระบวนการท างานเป็นทีมในการคน้หาค าตอบ   การลงมือศึกษา
คน้ควา้หรือการใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นประสบการณ์ตรงให้กับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัการสอนในโรงเรียนท่ีผูเ้รียน
จะไดรั้บความรู้  และทกัษะเช่นเดียวกบัท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครูไดรั้บมาจากการเรียนภูมิศาสตร์  ดงัท่ี
โอฬาร ไชยประวติั (2547, อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2553: 13)  วา่การผลิตบณัฑิตในระดบั 
อุดมศึกษา  ควรจดัการเรียนการสอนให้มีบริบทคลา้ยกบัการท างานจริงให้ได้เรียนรู้  และฝึกฝน
ตั้งแต่ยงัอยูใ่นสถานศึกษาท าใหผู้เ้รียนจบไปแลว้ปฏิบติัจริงได ้

 การพฒันาและฝึกฝนครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์ให้มีการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการสอนภูมิศาสตร์  มีทกัษะสังคม  และการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  จะตอ้งเร่ิมท่ีสถาบนัผลิตครูท่ีตอ้งพฒันานักศึกษาครูสังคมศึกษายุคใหม่ให้มี
ความรู้  และเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การหาแหล่งเรียนรู้  
และการเป็นตน้แบบให้กบัผูเ้รียนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงัท่ี สุเมธ แยม้นุ่น (2547: 9) กล่าวว่า 
การผลิตครู  เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรียนรู้เพื่อชีวติ  การเรียนรู้เพื่อรู้  การเรียนรู้เพื่อปฏิบติั
ไดจ้ริง  การเรียนรู้เพื่ออยูร่่วมกนั  เพื่อให้ไดค้นยุคใหม่ท่ีมีคุณลกัษณะใฝ่รู้  คิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ความสามารถ
ในการคิด  และทักษะการคิดมีความส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน              
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เพราะความสามารถ  และทกัษะในการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การด ารงชีวิต  
และการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายต่อเน่ือง  และประสบผลส าเร็จ  โดยเลพาะในยุคข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  
การผลิตบัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การผลิตครูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 
Education, TQF: HEd.) ท่ีแสดงถึงกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
ประเทศท่ีประกอบด้วยระดบัคุณวุฒิ  การแบ่งสายวิชา  ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบั
หน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุ  ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัเวลาท่ีต้องการใช้  การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้ งระบบ  และกลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสามารถให้
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) ดา้นความรู้  
3) ดา้นทกัษะทางปัญญา  4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  และความรับผิดชอบ  5) ดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 6) ดา้นทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  สอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
(2553: 21)  ท่ีกล่าววา่  วตัถุประสงคห์ลกัของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  คือ  เป็นระบบการพฒันาคุณภาพของบณัฑิต ท่ีมีหลกัส าคญัคือเนน้การพฒันาหลกัสูตร เนน้
การพฒันาการเรียนการสอน  และการบริหารจดัการเพื่อท่ีจะให้หลกัสูตรนั้นไดคุ้ณภาพท่ีแทจ้ริง    
ดงันั้นการพฒันาบณัฑิตครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์จึงตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้บณัฑิตครูท่ีจบออกไปบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดว้ย และนโยบายการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏันครศรีธรรมราช ท่ีมีจุดเนน้คือ ให้รู้วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์วิชาชีพครู 
และมีคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์คือ  วิชาการครบครัน ยึดมัน่คุณธรรม ช้ีน าสังคม  
(มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์, 2555)   
   จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนภูมิศาสตร์ และแนวทางการปรับเปล่ียน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
ท าให้ผูว้ิจยัซ่ึงสอนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  จึงมีความสนใจในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  โดยการน า
รูปแบบการสอนไปใช้ทดลองในวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thailand 
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Geography) ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช  ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีเ น้ือหาเก่ียวกับศึกษาวิเคราะห์  การเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์  และความแตกต่างของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ี  โดยการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
หาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาดงักล่าว  เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ท่ีผา่น
การศึกษาในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  วิชาท่ีเก่ียวข้องกบัศาสตร์การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพครู 
ดงันั้นนกัศึกษาจึงมีความรู้  และทกัษะภูมิศาสตร์  รวมทั้งความรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอน  อยา่ง
เพียงพอท่ีจะน าความรู้จากศาสตร์เลพาะทางภูมิศาสตร์  และความรู้ความสามารถดา้นเทคนิควิธี
สอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  มาสู่การประยุกต์สู่การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมดา้นเจตคติทางภูมิศาสตร์ให้กบันกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษาให้เห็นประโยชน์ความส าคญัของวิชาภูมิศาสตร์  และการสอนภูมิศาสตร์  เพื่อปรับเปล่ียน
แนวคิด  และพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษา  ให้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
เน้นการปฏิบติักลุ่มในการศึกษาค้นควา้ภูมิศาสตร์  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้  
เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง  ร่วมกบัการทบทวนและสอดแทรกเทคนิควิธีสอนท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  เพื่อเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา  และเป็นแนวทางใน
การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ให้ไดผ้ล
การเรียนรู้ดงัเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีแทจ้ริง  เพื่อการพฒันาผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพครูไดต่้อไป 

 

แนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  

ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง   
เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  หลกัการ แนวคิด  และทฤษฏีการวิจยัและพฒันา  และการออกแบบระบบการเรียน
การสอน 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ใช้วิธีการวิจัยประเภทการวิจัยและพฒันา (Research and  
Development) ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Methodology) การผสมผสานขอ้มูล
ใชว้ธีิ Embedded โดยใชว้ธีิการเชิงปริมาณเป็นวธีิหลกั  และวธีิการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell  
and Clark, 2011: 67) การวิจยัคร้ังน้ีประยุกตใ์ช้แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of  Florida (Kruse, 2009: 1) โดย
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ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัและพฒันา (Research  and  Development) 4 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research-R1: Analysis) ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Developent-D1: Design  and  
Development) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research-R2: Implementation) และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา 
(Development-D2: Evaluation)  และรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and 
Weil, 2009: 9) ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบไว ้3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) ประกอบดว้ย กระบวนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
การเรียนการสอน (Syntax or Phase) ระบบสังคม (Social System)  หลกัการตอบสนอง (Principle 
of Reaction)  และส่ิงสนบัสนุน (Support System)  ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
(Application)  และส่วนท่ี 3 สาระหลกั  และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant 
Effects)  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนตามเน้ือหาภูมิศาสตร์  ทกัษะ
ภูมิศาสตร์  และส่งเสริมเจตคติทางภูมิศาสตร์  ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  เป็นรูปแบบ  
การสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ  ตามเป้าหมายคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  และให้สอดคล้องกบับริบททางภูมิศาสตร์ในแต่ละทอ้งถ่ิน  ดงัท่ี วลยั   
อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 11-7)  กล่าวว่ารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพคือการให้ผูเ้รียนได้
บรรลุจุดประสงคต์ามท่ีก าหนด  ดงันั้น จะตอ้งเป็นรูปแบบการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัหรือ
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  รูปแบบจะตอ้งมีล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  และจะต้อง
สะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมไปพร้อมกนั 
 2.   หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีการเรียนรู้ 
  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฏีการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน    
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เป็นแนวคิด
ทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  รู้จักวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัการสอนของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ดงัน้ี  
  2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
   การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  มุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีเรียนรู้  และ
มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ถือว่าสมองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ท่ีสุด  ท่ีสามารถใชใ้นการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกน้ี  โดยจะเป็น
เร่ืองเลพาะบุคคล  เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัการรับรู้  ประสบการณ์   
ความเช่ือ  ภูมิหลังของแต่ละบุคคล  ซ่ึงมีความแตกต่างกันเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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(Constructivism)ตามแนวคิดพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget (1972: 1-12) ท่ีเนน้พฒันาการทาง
ปัญญาของแต่ละบุคคล  โดยเน้นการคิดเชิงเหตุผล  และพฒันาการตามวยั  โดยพฒันาการทาง
ปัญญามาจากองคป์ระกอบ 4 อยา่ง  คือ  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางสังคม วุฒิ
ภาวะ  และการสร้างสมดุลของประสบการณ์  ส่วนแนวคิดของ Vygotsky (1978: 84-91)  ให้
ความส าคญักบัสังคมวฒันธรรมมาก  เพราะมนุษยจ์ะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ  
และวฒันธรรม จึงเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  การให้การช่วยเหลือในการเรียนรู้  และ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านพุทธิปัญญา  รวมทั้งทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner (1966: 66-68, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 66-67) เช่ือวา่
มนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจ  และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง 
(Discovery Learning) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือ
สามารถจดัประเภทของส่ิงต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  แบ่งเป็น     
3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ 1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า  2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด และ 3) ขั้นการ
เรียนรู้สัญลกัษณ์  และนามธรรม ซ่ึงน ามาเป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ  ทั้งดา้นความรู้  และกระบวนการคิดจากการไดรั้บประสบการณ์จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งใน และนอกหอ้งเรียน สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้  และทกัษะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
สู่สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ   
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers  
   Rogers (1969, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 70-71) เช่ือวา่มนุษยจ์ะสามารถ
พฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีผอ่นคลายเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศท่ีผอ่นคลาย  และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยครูใชว้ิธีการสอนแบบช้ีแนะ  อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน  
และการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ  ดังนั้ น การจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภูมิศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนปฏิบติัการศึกษาค้นควา้  ครูผูส้อน
จะตอ้งเป็นผูแ้นะน าช้ีแนะ  ทั้งการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  
การสร้างบรรยากาศใหผ้อ่นคลายเป็นกนัเอง  เนน้การท าความเขา้ใจในความหลากหลายของผูเ้รียน     
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถน าแนวคิดไปประยุกต์ในการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการปฏิบติั  
การเรียนรู้  และการร่วมมือระหวา่งกลุ่มเพื่อน (Peer Collaboration)  ไดต่้อไป 
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  2.3 ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning)  
   การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เน้นการปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าทาง
ภูมิศาสตร์  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการสืบคน้  และไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  เพื่อสร้างความ
เขา้ใจในเน้ือหาอย่างชัดเจน  กระบวนการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์จึงเน้นการท างานกลุ่ม  โดย
เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียนรู้  และเพิ่มความมัน่ใจในการเรียนรู้  ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) 
ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้แบบช่วยกนัเป็นกลุ่มเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 
เนน้ท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมากกวา่ครูกบัผูเ้รียน นอกจากน้ี Johnson and Johnson (1994: 31-
37)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่จะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี คือ การพึ่งพา  
และเก้ือกูลกนั  การปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละ
คน  การใช้ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่มย่อย  การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม  ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
เพื่อให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั  และมีการแสวงหาความรู้  หาค าตอบของปัญหาให้ได้  เพราะการ
ปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์นั้น  การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมจะช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้า
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  รวมทั้งการให้คนเรียนเก่งช่วยเหลือคน
เรียนอ่อนเพื่อใหเ้กิดความผอ่นคลายในการเรียนมากข้ึน  จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
  2.4 ทฤษฏีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)  
   Bloom (1959)  ได้กล่าวว่าเม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง       
3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ  และความคิด (Cognitive Domain) 2) ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
เจตคติ ค่านิยม (Affective Domain)  และ 3) ดา้นความช านาญ (Psychomotor Domain)  ซ่ึงต่อมา 
Anderson and Krathwohl (2001)  และทีมงานได้ปรับปรุงแนวคิดของบลูม  และไดน้ าเสนอ 
Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบ่งระดบัของการคิดหรือสติปัญญาเป็น 2 ระดบั และปรับปรุง
ตามล าดบัขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย ท่ีปรับปรุงใหม่มี
ล าดบั 6 ขั้น ดงัน้ี คือ 1) จ  า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการได ้ 
บอกได้  ระบุบอกช่ือได้ เช่น ผู ้เ รียนสามารถบอกความหมายของทฤษฏีได้   2) เข้าใจ 
(Understanding) หมายถึง  ความสามารถในการแปลความหมาย  ยกตวัอย่าง  สรุป  อา้งอิง  เช่น  
ผูเ้รียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฏีได้  3) ประยุกตใ์ช ้(Applying) หมายถึง ความสามารถใน
การน าไปประยุกตใ์ช ้ แกปั้ญหา เช่น ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาได ้ 4) วิเคราะห์ 
(Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ  อธิบายลกัษณะการจดัการตวัอย่างเช่น  
ผูเ้รียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฏีได้  5) ประเมินค่า (Evaluating)  หมายถึง  
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ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  ตดัสิน  เช่น  ผูเ้รียนสามารถตดัสินคุณค่าของทฤษฏีได ้ 
และ  6) สร้างสรรค์ (Creating)  หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design)  วางแผนผลิต  
เช่น  ผูเ้รียนสามารถน าเสนอทฤษฏีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฏีเดิม  เน่ืองจากการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยัหลกัการการเช่ือมโยงเน้ือหา  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงควร
เป็นเน้ือหาพื้นฐานอยา่งง่าย  เพื่อน าเน้ือหาแต่ละส่วนลงสู่การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  
การใช้ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ทั้งทกัษะทางปัญญา  ทกัษะการใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การพฒันาทางเจตคติ  และการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนจากการ
สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 3.   หลกัการ  แนวคิดการจดัการเรียนรู้ 
  แนวคิดดา้นการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ยดึหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตามแนวคิดทฤษฏีการ
สร้างความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ซ่ึงเนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการ
จดัการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์  ดงัน้ี   

  การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  (Case-based Learning)  วิธีการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา เป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์          
ท่ีก าหนดโดยใช้ทกัษะการคิด  การวิเคราะห์  โดยให้ผูเ้รียนก าหนดปัญหาข้ึนจากความเป็นจริง  
และหาค าตอบจากเร่ืองนั้น ๆ โดยน าค าตอบ  และเหตุผลท่ีมาของค าตอบนั้นมาเป็นขอ้มูลในการ
อภิปราย  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Easton (1992: 
89) ว่าวิธีการสอนท่ีใช้กรณีศึกษาจะเป็นวิธีกระตุ้นให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้  โดยการวิเคราะห์
กรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่ออภิปรายเหตุผล  ฝึกการใชค้วามรู้ หลกัการ ทฤษฏี  และกระบวนการแกปั้ญหา  
น ามาใช้ตดัสินใจตามกรณีศึกษานั้น  จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท่ีมีการท างานร่วมกนั
ภายในกลุ่ม  โดยมีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ซ่ึงการ
จดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์โดยการให้ผูเ้รียนศึกษาจากกรณีศึกษาปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
หรือสภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์  จะท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้  การคิด
วเิคราะห์เพื่อน าขอ้สงสัยไปสู่การหาค าตอบ  และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ใน
ทอ้งถ่ินของตนเองได ้
  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  Norman (1992: 
56-57)  กล่าววา่  การเรียนรู้โดยอาศยัปัญหาเป็นฐาน  เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดปัญหา
หรือส่ิงท่ีสงสัยหรือเป็นปัญหาท่ีผูส้อนไดย้กตวัอย่างให้ผูเ้รียนไดท้  าการศึกษา  และคน้หาค าตอบ  
ผูเ้รียนจึงต้องวางแผนไตร่ตรอง  คิดค้น  ด าเนินการเรียนรู้  และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง       
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เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  เข้าใจเน้ือหา  มีทกัษะ  และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
มากกว่าจดจ าเน้ือหา  เป็นการเรียนการสอนโดยมีปัญหาจริงท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย  
ตอ้งการแสวงหาค าตอบเพื่อขจดัความสงสัย  การให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาต่าง ๆ และร่วมกนัคิด
แกปั้ญหา  จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  และสามารถพฒันาทกัษะการคิดตาม
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีหาค าตอบดว้ยการคน้พบ  และการตั้งค  าถาม  ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดปัญหาขอ้สงสัยในกระบวนการศึกษาปัญหาทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี  จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นความเขา้ใจมากกว่าความจ า  และสร้าง
ทกัษะการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
  การจดัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ (Inquiry-based Learning)  เป็นการจดัการเรียน   
การสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม  เกิดความคิด  และลงมือปฏิบติัเพื่อสืบเสาะหาหาความรู้ 
การศึกษาขอ้มูล  มีการวิเคราะห์  การตดัสินใจในการสรุปขอ้มูล  และน าขอ้มูลมาประมวลหรือหา
ขอ้สรุปเพื่อให้ไดค้  าตอบ Bruner (1966: 89) ไดเ้สนอกระบวนการสืบสวนสอบสวนไวเ้ป็น 4 ขั้น 
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักันในช่ือ OEPC Techniques ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี คือ 1) ขั้นสังเกต (Observation)           
2) ขั้นอธิบาย(Explanation)  3) ขั้นท านายหรือคาดคะเน (Prediction)  และ 4) ขั้นน าไปใชป้ระโยชน์  
และสร้างสรรค ์(Control and Creativity) 

  การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีมา
จากประสบการณ์ท าให้เกิดการเรียนรู้  การเกิดความคิด  การสังเกตทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน  และสร้าง
ความรู้น ามาประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่  ดงัท่ี Johnson and Johnson (1994: 7)  และมนตช์ยั 
เทียนทอง (2556: 162-163)  กล่าววา่  การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เดิม  และประสบการณ์ใหม่เกิด   
การคิดทบทวนเพื่อเกิดการเรียนรู้  ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดช้ดัเจนมากข้ึน  สามารถประยุกต์ไปสู่การ
เรียนรู้อ่ืน ๆ การท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง  และคน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะช่วยให้การ
เรียนรู้นั้นมีความส าคญั  ท าให้ผูเ้รียนเกิดความผูกพนั  และตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ต่อไป ซ่ึงในการ
จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะภูมิศาสตร์นั้น  การใช้
ความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียนทั้งด้านเน้ือหา  และทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  รวมทั้ง
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ท่ีผูเ้รียนเคยประสบ  มาสู่การคน้หาสาเหตุ  
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  และแนวทางการแก้ปัญหา  เม่ือผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา
ภูมิศาสตร์  และไดรั้บประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ  เพื่อน าไปสู่การประยุกตใ์ช้
ในการเขียนแผนการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  
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 4.   หลกัการ  และแนวคิดทางภูมิศาสตร์ 
  วิชาภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกบัโลก  และความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ

ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย ์ ภูมิศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล  จากการสังเคราะห์ความรู้
ทางภูมิศาสตร์  และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน  ดงันั้น
ในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหาภูมิศาสตร์แบบ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงทฤษฎีกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี  และการอยู่
ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีความสุข  ดงัท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ในการจดัเรียนการสอนภูมิศาสตร์ไว ้ ดงัน้ี Verma (1975: 4) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจดั     
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ไว ้2 ประการ คือ เพื่อให้เกิดความคิด  ทกัษะ  และเขา้ใจเน้ือหาตาม
เป้าหมายในระยะเวลาอนัสั้ นท่ีสุด  เพื่อให้เกิดความคิด  และการกระท าท่ีถูกต้องอ่ืน ๆ ได้แก่  
ความรู้พื้นฐานของวชิาภูมิศาสตร์  ทกัษะในการสังเกต  เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์กบัสังคม  สอดคลอ้ง
กบัทวี ทองสว่าง (2520: 26)  ท่ีกล่าวถึงความมุ่งหมายในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ไวว้่า  
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจในขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ของมนุษย ์ และธรรมชาติแวดลอ้ม  วา่มี
ความสัมพนัธ์  และความส าคญัต่อกนั  การเกิดทกัษะในการท่ีจะน าความรู้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ในการท าความเขา้ใจ  การตีความหมายเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติ
ความสนใจในคุณค่าของธรรมชาติแวดลอ้ม  คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ สิริวรรณ  ศรีพหล 
(2552: 107-109)  ท่ีกล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารจดัการเรียนการสอน ไว ้3 ประการ คือ  1) พฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์  2) พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางภูมิศาสตร์ และ      
3) พฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จึงตอ้งให้
บรรลุตามเป้าหมายของวชิา   
 ดงันั้น การสร้างสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ให้ครูผูส้อนภูมิศาสตร์  จึงตอ้งส่งเสริม
ในด้านความเขา้ใจเน้ือหา  และกระบวนการสร้างความรู้  ทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาภูมิศาสตร์  และทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถประยุกต์สู่การจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ได ้ จากการสังเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ของนกัการศึกษา ไดแ้ก่  ทวี ทอง
สวา่ง (2520: 96-97), Verma (1975: 20-25) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่  
GENIP (2006), NCGE (2012: 7-10) สรุปไดด้งัน้ี ครูผูส้อนภูมิศาสตร์จะตอ้งมีสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  คือ  1) การมีความรู้ ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์  ความเขา้ใจเน้ือหา ความเขา้ใจ
หลกัสูตร  2) มีความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ คือ การเขียนแผนการเรียนรู้ท่ีครบองคป์ระกอบ  
และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้วิธีสอน  และเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา
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ภูมิศาสตร์  และน าสู่การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย การใช้เทคนิค  วิธีสอน  
และกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  การจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนปฏิบติัการกลุ่ม  มีการใช้ส่ือหรือ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และ  3) มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  คือ  
ความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์จากการเรียนภูมิศาสตร์  และความคิดเห็นท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  และความตระหนกัและเห็นคุณค่าของ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติมากข้ึน  
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ค าถามในการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีค  าถามการวจิยั ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา มีองคป์ระกอบ  และกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร  
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

  2.1 ผลการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ หลังการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
  2.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา      
หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  จากพฤติกรรมของนกัศึกษาวชิาชีพครู 4 ดา้น ดงัน้ี 
   2.2.1  ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นอยา่งไร 
   2.2.2  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เป็นอยา่งไร 
   2.2.3  ดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เป็นอยา่งไร 
   2.2.4  ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์เป็นอยา่งไร 
  2.3  เจตคติทางภูมิศาสตร์ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา เป็นอยา่งไร 

  2.4  ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์เป็นอยา่งไร 

 3.  การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ไปขยายผลไดผ้ลเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี  
 1.  เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ    
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ดงัน้ี    
  2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์   
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ก่อน  และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา   
  2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา ในด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  ดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
  2.3  เพื่อศึกษาเจตคติทางภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา    
    2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ    
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา    
 3.  เพื่อศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ      
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา       
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา   
สูงกวา่ก่อนเรียน   
 

ขอบเขตของกำรวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี  3  ตาม
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวชิา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 
2 หอ้ง จ านวนนกัศึกษา 77 คน 

 1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 3  
ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวชิา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   
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โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือก 1 ห้องเรียน คือ กลุ่มเรียน 02  จ านวน
นกัศึกษา 40 คน เน่ืองจากเป็นกลุ่มเรียนท่ีมีจ านวนนกัศึกษาจ านวนมาก  และผลการเรียนรวมเลล่ีย 
(GPAX)  มีความแตกต่างกนั 
 2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  

  2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   
  2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
   2.2.1 ผลการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
   2.2.2   ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  ประกอบดว้ย 
     2.2.2.1  ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
     2.2.2.2  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

 2.2.2.3  ดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 2.2.2.4  ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 

          2.2.3   เจตคติทางภูมิศาสตร์   
   2.2.4   ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   

 3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั  
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหารายวชิา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง

วิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography)  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ

สอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  คร้ังน้ีใชเ้วลาด าเนินการทั้งส้ิน 16 สัปดาห์  
จดัการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 4 ชัว่โมง  รวม 64 ชัว่โมง  โดยท าการทดลองในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ผูว้จิยันิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 1.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการสร้างรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา        
อยา่งเป็นระบบดว้ยการน ากระบวนการวิจยัและการพฒันา (Research and Development) โดยการ
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ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Methodology) การผสมผสานขอ้มูลใชว้ิธี Embedded  the  
data  โดยด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 4 ขั้นตอน 
คือ  ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research-R1: Analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 
(Developent-D1: Design  and  Development) การออกแบบและพฒันารูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั 
(Research-R2: Implementation) การน ารูปแบบไปใช้ และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development-
D2: Evaluation) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน   

 2.  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  หมายถึง 
กระบวนการของการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ท่ีจดัข้ึนอย่างมีระบบ  มีองคป์ระกอบดงัน้ี  หลกัการ วตัถุประสงค ์
และกระบวนการเรียนการสอน  ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ ขั้นท่ี 3 การ
วางแผนปฏิบติัการสืบคน้ และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ขั้นท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูลหรือการ
ส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ ขั้นท่ี 5 การน าเสนอองค์ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้
ภูมิศาสตร์ และขั้นท่ี 6 การประยกุตใ์ช ้ และสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์  

 3.  สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคม
ศึกษา  ท่ีแสดงออกถึงความรู้ภูมิศาสตร์ ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  และเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์  ซ่ึงประเมินจากดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี   
  3.1 ผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ของ
ผูเ้รียนท่ีวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
โดยแบบทดสอบวดัความรู้ประยุกต์ใช้กระบวนการวดัทกัษะทางปัญญาด้านพุทธิพิสัย ซ่ึงวดัจาก
แบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
  3.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ หมายถึง  พฤติกรรมของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษาในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงประเมินใน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี   

 3.2.1 ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ หมายถึง  ความสามารถ
ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ท่ีถูกตอ้งครบองคป์ระกอบ  มีการก าหนดจุดประสงค์
ไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั  เน้ือหาถูกตอ้ง  ขอ้มูลทนัต่อเหตุการณ์  มีการใช้
เทคนิค  และกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  มีการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน  และมีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีหลากหลาย  ซ่ึงวดั
จากแบบวเิคราะห์การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
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   3.2.2  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ หมายถึง  ความสามารถ
ในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ีไดอ้อกแบบไว ้ สู่การปฏิบติัการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย     
การใช้เทคนิค  วิธีสอน  และกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  การจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนปฏิบติั       
การกลุ่ม  มีการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรม
การวดัและการประเมินผลท่ีหลากหลาย ซ่ึงวดัจากแบบประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
   3.2.3  ด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  การแสดงออกถึง
ความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  การอ่านและการแปล
ความหมายของขอ้มูล  และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงวดัจากแบบประเมินการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

 3.2.4  ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง การแสดงออก
ถึงความสามารถในกิจกรรมการปฏิบติังานกลุ่มเพื่อการศึกษาคน้ควา้ภูมิศาสตร์  โดยมีการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ  การเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสม  และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มในการปฏิบติังาน  ซ่ึงวดัจากแบบประเมินการท างานกลุ่ม
ศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
  3.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  การกระท าท่ีแสดงความรู้สึกออกมาของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีมีต่อวิชาภูมิศาสตร์ เก่ียวกบัการตระหนักถึงความส าคญัของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ต่อวถีิชีวติ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน   

 4. ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ในประเด็นเน้ือหาภูมิศาสตร์  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรม  และการวดัและการประเมินผล  ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

 5.  นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  หมายถึง ผูท่ี้ก าลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 3  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎันครศรีธรรมราช           
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thailand 
Geography)  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  และคู่มือของรูปแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงสามารถน าใช้กับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาของสถาบนัผลิตครูอ่ืน 
 2. เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอน  ในรายวิชาเลพาะเอก  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ในกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง  5 สาระ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
 3. นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ภูมิศาสตร์  ทกัษะภูมิศาสตร์  
และทกัษะการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ รวมทั้งเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บ ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 
  1.  มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2552 
 2. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 3. หลกัการ  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 4. หลกัการ  แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
 5. หลกัการ  แนวคิด และการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 6. สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
 7.  เจตคติทางภูมิศาสตร์ 
 8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

 กรอบคุณวฒิุ (Qualifications  Framework)  คือ  ระบบการศึกษา  ท่ีสามารถส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบ  และนอกระบบ  การพฒันาให้มี
มาตรฐานสากล  เป็นการเช่ือมโยงโครงสร้างของคุณวฒิุในทุกระดบัการศึกษา  
 การผลิตบณัฑิตของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยนั้นไดก้ าหนด
ความคาดหวงัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์วเ้พื่อเป็นมาตรฐานของประเทศ   โดยการใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai  Qualification Framework for 
Higher Education,TQF: HEd)  ซ่ึงกรอบคุณวุฒิ (Qualifications  Framework)  เป็นระบบท่ีเป็น
แนวทางหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาการศึกษาของประเทศในขอบเขตท่ีก าหนด  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัไพฑูรย ์ สินลารัตน์ ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ  และสิริภกัตร์  ศิริโท (2555: 4-6) ได้อธิบาย
ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  หมายถึง  กรอบท่ีอธิบายถึงระดบัคุณวุฒิในระบบการศึกษา
ท่ีอยูบ่นฐานของผลลพัธ์การเรียนรู้  แสดงออกมาซ่ึงคุณลกัษณะการเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จของ
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บุคคล  และประเทศสก็อตแลนด์เป็นประเทศแรกท่ีเร่ิมตน้การพฒันากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปี 
ค.ศ.1984 เร่ิมตน้ใช้ในระบบ Module ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณสมบติัของผูเ้รียน  และผูเ้ขา้อบรม
ในทางวชิาชีพแทนระบบอาชีวศึกษาท่ีมีอยูเ่ดิม  และหลงัจากนั้นก็ไดพ้ฒันามาเป็นกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัชาติในปี ค.ศ.2001  ซ่ึงถือวา่เป็นการพฒันาคุณวุฒิทางอาชีพระดบันานาชาติ (National 
Vocational Qualifications : NVQ) ส าหรับประเทศองักฤษเกิดการเปล่ียนแปลงการศึกษาของ
ประเทศองักฤษในหลายดา้นจนน าไปสู่การพฒันาเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัชาติ (National 
Qualifications Framework)  ในประเทศไทยมีพฒันาการของมาตรฐานคุณวุฒิมาจากต่างประเทศได ้ 
ซ่ึงการพฒันากรอบมาตรฐานคุณวฒิุเร่ิมในระดบัอุดมศึกษาก่อนเป็นอนัดบัแรก  ต่อมาคือการพฒันา
กรอบคุณวุฒิระดบัอาชีวะศึกษา  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเม่ือไดศึ้กษาความส าคญัของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทั้งต่างประเทศ  และของประเทศไทย  พบว่า  การศึกษาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหลกัส าคญัภายใตก้รอบคุณวุฒิ  และเป็นไปเพื่อการมีระบบ
การศึกษาภายในประเทศท่ีมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด  รวมทั้งให้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
การศึกษาทั้งใน  และต่างประเทศ  ส่วนผลท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนภายใตก้รอบคุณวุฒิน้ีคือ
ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
บนพื้นฐานของความรู้  ความเขา้ใจ  และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีศกัยภาพในการท างานหรือมีความสามารถในการสร้างสรรค์  และพฒันาประเทศให้มี
คุณภาพท่ามกลางสังคมโลกท่ีมีแข่งขนักนัในระดบัภูมิภาค  และนานาชาติในปัจจุบนั 
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ตารางท่ี 1  การสรุปสาระส าคญัของกรอบคุณวฒิุ (Qualifications  Framework) ในต่างประเทศ 
 และประเทศไทย 
 

สก็อตแลนด ์ สหภาพยโุรป มาเลเซีย ไทย สรุป 
- เนน้การเรียนรู้
ตลอดชีวติ โดยมี
การวางแผนการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
ภายใตก้รอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งสก็อตแลนด ์
(SCQF) 
- ผลลพัธ์ 
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีจะตอ้ง
เกิดข้ึนในมิติ                    
5 ดา้น  คือ      
1. ความรู้ 
ความเขา้ใจ    
2. การประยกุตใ์ช้
ความรู้ความเขา้ใจ   
3. ทกัษะกระบวน 
การคิดทัว่ไป 
4. ทกัษะ 
การค านวณ   
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5. ทกัษะการ
ปกครองตนเอง      
และการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น             
 

- ส่งเสริมใหเ้กิด
ความสะดวกใน
การโยกยา้ย 
ท่ีเรียนของ
นกัศึกษา  การ
แลกเปล่ียน 
บุคลากรระหวา่ง
ประเทศสมาชิกใน
สหภาพยโุรป  และ
การเรียนรู้ตลอด 
ชีวติ  ภายใตก้รอบ 
มาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งสหภาพยโุรป 
(EQF)   
- ทั้งน้ีเพ่ือให้
เกิดผลลพัธ์ของ
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ในแต่ละ
ระดบัการศึกษาใน
มิติ  3 มิติ  คือ 
1. มิติดา้นความรู้ 
2. มิติดา้นทกัษะ
กระบวนการคิด  
3.มิติดา้น
สมรรถนะ 
 

- ใหค้วามส าคญักบั
การศึกษาตลอดชีวติ   
โดยเนน้เลพาะระดบั
การศึกษาในระดบั
หลงัมธัยมศึกษา 
- ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงัท่ีจะตอ้งให้
เกิดจากการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนภายใต้
กรอบคุณวฒิุของ
มาเลเซีย ก าหนดไว ้
8  ประการ  คือ 
1. ความรู้ 
2. ทกัษะการปฏิบติั
3. ทกัษะดา้นสงัคม  
และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 
4. คุณค่า  ทศันคติ  
จริยธรรม  และความ
เป็นมืออาชีพ 
5. ทกัษะในการ
ส่ือสาร  ภาวะผูน้ า 
และการท างานเป็น
ทีม 
6. ทกัษะในการคิด
วเิคราะห์  และทกัษะ
ทางวทิยาศาสตร์ 
7. การจดัการ
สารสนเทศ  และ
ทกัษะการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมใหบุ้คคล 
สามารถศึกษาได้
ตลอดชีวติ ซ่ึงผูท่ี้
ท างานแลว้สามารถ
เขา้ศึกษาต่อไดโ้ดย
การเทียบโอน
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
คุณภาพ  และ 
มาตรฐานของ
คุณวฒิุท่ีบณัฑิตจะ
ไดรั้บ น าไปสู่การ
ยอมรับ  เขา้ใจใน
ระดบันานาชาติ 
- ทั้งน้ีผลลพัธ์ของ
การเรียนรู้ท่ีจะตอ้ง
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน
อยา่งนอ้ยมี   
5  ดา้น คือ 
1. การพฒันา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทกัษะทางเชาว์
ปัญญา 
4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  และ
ความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการคิด 

- การศึกษามุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
เป็นหลกัส าคญั
ภายใตก้รอบ
คุณวฒิุ  และการมี 
ระบบการศึกษา
ภายในประเทศ    
ท่ีมีมาตรฐาน 
เดียวกนัทั้งหมด  
รวมทั้งใหเ้กิด
ความเช่ือมัน่ใน
คุณภาพการศึกษา
ทั้งใน  และ
ต่างประเทศ   
- ส่วนผลท่ี
คาดหวงัใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูเ้รียน
ภายใตก้รอบ
คุณวฒิุน้ีคือ
ตอ้งการใหผู้เ้รียน
เกิดทกัษะหรือ
กระบวนการ 
ต่าง ๆ ท่ีมีความ
จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติใน 
ศตวรรษท่ี 21 บน
พ้ืนฐานของความรู้  
ความเขา้ใจ  และ
ประสบการณ์ท่ี 
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ตารางท่ี 1  การสรุปสาระส าคญัของกรอบคุณวฒิุ (Qualifications Framework) ในต่างประเทศ 
 และประเทศไทย  (ต่อ) 
 

สก็อตแลนด ์ สหภาพยโุรป มาเลเซีย ไทย สรุป 
 

 
 ตลอดชีวติ 

8. ทกัษะในการ
บริหารจดัการ 

วเิคราะห์  และ
การส่ือสาร 

 

สามารถน าไปสู่การ
พฒันาเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีศกัยภาพ
ในการท างานหรือมี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค ์ และ
พฒันาประเทศใหมี้
คุณภาพท่ามกลาง
สงัคมโลกท่ีมี
แข่งขนักนัในระดบั
ภูมิภาค  และ
นานาชาติในปัจจุบนั 

     

 
 นอกจากน้ี ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553: 21-33) ไดก้ล่าวถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ของประเทศไทยวา่มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นระบบท่ีพยายามพฒันา
คุณภาพของบณัฑิตเป็นหลกัส าคญั  โดยการเนน้การพฒันาหลกัสูตร  การพฒันาการเรียนการสอน  
และการบริหารจดัการเพื่อให้หลกัสูตรนั้นไดคุ้ณภาพอยา่งแทจ้ริง  ส าหรับประเทศไทยส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  ไดก้ าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(Thai  Qualification Framework for Higher Education,TQF: HEd)  โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ข้ึน 5 ดา้น คือ  1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 2) ดา้นความรู้  3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผิดชอบ  และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงในแต่ละสาขาจะตอ้งบ่งบอกทกัษะท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบติั (Psychomotor Skills)  แต่ส าหรับหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  มีการก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ เป็น 6 ดา้น ดงัน้ี  
 1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความกลา้หาญทางจริยธรรม     
มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  สามารถจดัการการคิด
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แกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพทัธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผูอ่ื้น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
 2.  ดา้นความรู้  มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วิชาชีพครู และวิชาท่ีจะสอนอยา่ง
กวา้งขวางลึกซ้ึง  มีความตระหนกัรู้หลกัการ  และทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์  
และการบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง  มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้ในสาขาวิชาท่ี
จะสอนอย่างลึกซ้ึง  ตระหนักถึงความส าคญัของงานวิจยั  และการวิจยัในการต่อยอดความรู้  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวชิาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา  สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ ประเมินขอ้มูล
สารสนเทศ  และแนวคิดจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การแกปั้ญหา การ
วจิยัเพื่อพฒันางาน  และพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ          
มีความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์ มีวิสัยทศัน์ และการพฒันาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพฒันาทางวชิาชีพอยา่งมีนวตักรรม 

 4.  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ  การรับรู้ความรู้สึก
ของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม  มีการช่วยเหลือเอ้ือต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  มีภาวะผู ้น า   และผู ้ตามท่ีดี                    
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด  
และภาษาเขียน สามารถเขา้ใจประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีความสามารถในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างสม ่าเสมอ       
มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอดว้ยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคล  และกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 
 6. ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้  มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย  อยา่งสร้างสรรค ์ ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียน
ท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม   
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 ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษานั้น   ไดก้  าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ไวใ้นด้านดังน้ี  คือ  การมีทักษะทางปัญญามี
ความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาการปฏิบติังานทางภูมิศาสตร์  และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์ และการตดัสินใจ  การมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แปลความหมายขอ้มูลจากจากการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเลือกใช้
ขอ้มูลสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ไดอ้ย่างเหมาะสม การมีความสามารถในการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และการมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  และสามารถ
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย   
 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

 ปัจจุบนัสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง)  พ.ศ. 2555  
โดยมีสาระส าคญัของหลกัสูตรดงัน้ี 
 

พนัธกจิของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาสังคมศึกษา  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิต
ดา้นครูสังคมศึกษาโดยจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลง
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี  และวิทยาการต่าง ๆ โดยมีเจตนาสร้างครูสังคม
ศึกษาท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะการคิด รู้จกัแสวงหาความรู้ มีความเช่ียวชาญในศาสตร์การสอน    
สังคมศึกษาทั้งภาคทฤษฏี  และปฏิบติั  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมให้
ผู ้เ รียนมีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีช่วยสืบสาน                
ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมศาสตร์  และมีความตระหนักต่อ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 

ปรัชญาหลกัสูตร  ปัญญาดี  มีคุณธรรม  กจิกรรมเด่น 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  เม่ือส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรน้ีแลว้  นกัศึกษาจะเป็นผูมี้

ความสามารถ  และคุณสมบติัดงัน้ี 
 1.  มีความรู้  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ทั้งทางด้านทกัษะวิชาการ  และ

ทกัษะทางสังคม   
 2.  ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดา้นเทคนิควธีิในการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา   
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 3.  มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีส่งเสริมทกัษะการมีส่วน
ร่วมในสังคม  และการอนุรักษป์ระเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 4.  มีความสามารถในการศึกษาส ารวจ  และการศึกษาวิจยัขอ้มูลทอ้งถ่ิน  ทางดา้น
การศึกษา  และดา้นสังคมศาสตร์  สามารถประยุกต์ความเขา้ใจจากองค์ความรู้ใหม่  สู่การจดัการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 

 4.  เพื่อสร้างบณัฑิตท่ีมีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะ  และจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู  
 

โครงสร้างหลกัสูตร   
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างของ
หลกัสูตร  ดงัน้ี 

  1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่           36 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                       15 หน่วยกิต 

  1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์               6  หน่วยกิต     
  1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                            6   หน่วยกิต 

  1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยี       9  หน่วยกิต 
 2.  หมวดวชิาเฉพาะ                                                        131 หน่วยกิต  

  2.1 วชิาชีพครู  ไม่นอ้ยกวา่                                               50  หน่วยกิต  
   2.1.1 สาระวชิาชีพครู                         34  หน่วยกิต  

      2.1.2 รายวชิาบงัคบั              29  หน่วยกิต 
              2.1.3 รายวชิาเลือก                                           5  หน่วยกิต 

   2.1.4 กลุ่มประสบการณ์วชิาชีพครู                     16  หน่วยกิต  
  2.2  วชิาเอก  ไม่นอ้ยกวา่                                                 81  หน่วยกิต  

       กลุ่มวชิาเอก                                                69  หน่วยกิต  
             กลุ่มวชิาเลือก                                                 12  หน่วยกิต  

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่            6  หน่วยกิต  
  
 ทั้งน้ีในหมวดวชิาเลพาะ  กลุ่มวชิาเอก  ก าหนดใหน้กัศึกษาเรียน จ านวน  69  หน่วยกิต  
ซ่ึงมีรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography) 3(2-2-5)     
หน่วยกิต  ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 3  โดยมีเน้ือหารายวชิาประกอบดว้ย  “ศึกษา
วิเคราะห์  และแปลความหมายสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ด้านท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่าง  



 

 

33 

อาณาเขต  และลกัษณะแนวพรมแดน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะภูมิประเทศ  
และภูมิอากาศ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด  และการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ  การประกอบ
อาชีพ  ประเพณีวฒันธรรม  และสภาพเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยรวม ทั้ ง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของลกัษณะภูมิประเทศ  และภูมิอากาศประเทศไทย เพื่อ
น าไปสู่การประยกุตใ์ช”้  ทั้งน้ีรายวชิาดงักล่าวน้ีเป็นรายวชิาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมการวจิยัในคร้ังน้ี 
 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตดา้นครูสังคมศึกษา  ให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐ  และเอกชน 
โดยจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบักระแสโลกาววิฒัน์  และการส่งเสริมทกัษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 กระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบติั  การให้ผูเ้รียนได้ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี
หรือการศึกษาภาคสนาม  เพื่อสร้างครูสังคมศึกษาท่ีเป็นผูท้ ั้งมีความรู้  ทกัษะในการคิดวิเคราะห์  
การแกปั้ญหา  การท างานเป็นทีม  และความสามารถในการส่ือสาร  และการใช้แหล่งขอ้มูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นผูรู้้จกัแสวงหาความรู้ในศาสตร์การสอนสังคมศึกษา   
มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทั้งทกัษะวิชาการ  และ
ทกัษะชีวติ  มีความตระหนกัต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีช่วยสืบ
สานศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมศาสตร์     

  

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ไดน้ าหลกัการแนวคิดของการวจิยัและการพฒันา 
(Research and Development) มาออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดเชิง
ระบบ ADDIE  Model  ท่ีปรับปรุงโดย Kruse (2009: 1)  และรูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce 
and Weil (2009: 384-388)  โดยมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  ตามขั้นตอนของการวิจยั
และพฒันา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A): 
การศึกษา ขอ้มูลขั้นพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1)   การออกแบบและพฒันา (Design  and  
Development: D and D): การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 3  การวิจยั (Research: R2) การน าไปใช ้(Implementation: I): การทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการการเรียนการสอน 



 

 

34 

 ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E):           
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน และการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการกระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) แบบการผสมผสานขอ้มูลใชว้ิธี Embedded  the  data  ให้ความส าคญัของขอ้มูล 2 
ประเภทไม่เท่ากนั   ขอ้มูลเชิงคุณภาพมีมากกวา่ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Creswell and Clark, 2011: 67)   
ซ่ึงกระบวนการวจิยัแบบผสมผสานวิธีมีความส าคญั  ในการพฒันาและออกแบบการเรียนการสอน 
ดงัท่ี  องอาจ นยัพฒัน์ (2551: 233-234) และมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2553: 310) กล่าววา่ กระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวธีิเป็นการวจิยัซ่ึงผสานการวิจยัทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามกระบวนทศัน์แบบ
ปฏิบติันิยมหรือประโยชน์นิยม  เช่น  ผสมผสานวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  ได้แก่  การวิจยัส ารวจใน
ขั้นตอนรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการออกแบบการวิจยัทดลองเกิดข้ึนในขั้นตอนของการทดสอบ
คุณภาพ เพื่อใหก้ารวจิยัเพื่อคน้หาความรู้ ความจริง สมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัทั้งงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีจะ
ช่วยใหค้วามหมาย  เกิดความกระจ่างเก่ียวกบัเหตุการณ์ในสังคม  และการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อเสนอ
วธีิการตดัสินขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพวา่ถูกตอ้ง
มากนอ้ยเพียงใด  และสามารถน าไปใชอ้า้งอิงในกรณีอ่ืน ๆ ได ้ 

 การวิจยัท่ีมีการผสมผสานขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจึงท าให้งานวิจยั   
มีความสมบูรณ์มากข้ึน  สอดคลอ้งกบั Creswell and  Clark (2011: 67)  ไดก้ล่าวถึงการผสมผสาน
ขอ้มูลเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพจะท าให้นกัวิจยัเขา้ใจปัญหามากข้ึน  การผสมผสานวิธีมี 3 วิธี 
คือ 

 1.  Merge the data  คือวิธีการรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ  และน าผลการ
วเิคราะห์  มาวเิคราะห์ร่วมกนัในขั้นตอนการแปลผล 

 2.  Connect the data  คือวธีิการเช่ือมโยงขอ้มูลเชิงปริมาณ  และคุณภาพเขา้ดว้ยกนัโดย
การเช่ือมโยงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลชุดท่ี 1 น าไปสู่ผลความตอ้งการของขอ้มูลชุดท่ี 2 

 3.  Embedded the data  คือวิธีการตดัสินใจวา่จะให้ขอ้มูลชุดใดเป็นขอ้มูลรองรับอยู่
ภายในระหวา่งขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 ในการวิจยัเพื่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพสังคมศึกษา  ผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพสังคมศึกษา  ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และความตอ้งการ
จ าเป็น  รวมทั้งจากหลกัการ แนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งวิชาภูมิศาสตร์  และ 
การสอนภูมิศาสตร์ มีการตรวจสอบ  และปรับปรุงการด าเนินการด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบ    
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วธีิวจิยัร่วมกบัการใชก้ระบวนการวจิยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)  คือ  วิธีการด าเนิน
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีการด าเนินวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method)         
มาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ค  าตอบการวิจัย ท่ีสมบูรณ์  และการใช้แบบแผนการวิจัย  Pre- 
Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการทดสอบ
ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  The One-Group Posttest Design (Tuckman, 1999: 160) 

 การออกแบบ  และพฒันารูปแบบ  ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) หรือการจดัการเรียน     
การสอนอยา่งเป็นระบบ (System Approach) เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  บรรลุ
เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  และบรรลุตามจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอน  ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการการ  ท่ี ได้ให้ความหมายของค าว่า ระบบ 
(System) ดงัน้ี 

 Gagne and Briggs (1974: 19) กล่าววา่ ระบบ หมายถึง วิธีการท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ  
การจดัการส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งมีล าดบัขั้นตอนเพื่อใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย 

 Banathy (1968: 12) ให้ความหมายไวว้่า  ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กัน  และองค์ประกอบต่าง ๆ จะท างานอย่างมีปฏิสัมพนัธ์กันเพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย   

 ทิศนา แขมมณี (2552: 198)  และสงดั อุทรานนัท์ (2532: 24)   กล่าวว่าระบบมี
ความส าคญัในการด าเนินการต่าง ๆ ให้เกิดผลตามวตัถุประสงค ์ องคป์ระกอบของระบบท่ีส าคญั 5 
ส่วน  คือ  ตวัป้อน  กระบวนการด าเนินงาน  การควบคุม  การผลิต  และขอ้มูลป้อนกลบั  ซ่ึงระบบ
อาจผนัแปรไปตามสภาพแวดลอ้ม  รวมทั้งปัจจยัภายในท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 68) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของระบบ คือ หน่วยท่ีมีองคป์ระกอบ
ยอ่ย ๆ มีความสัมพนัธ์กนั  และท าหนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด 

 จากการศึกษาความหมายของระบบ (System)  จากนักวิชาการสรุปได้ว่า  ระบบ
หมายถึง  การจดัการส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีความสัมพนัธ์กนั  โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ  ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด  และองคป์ระกอบของระบบท่ีส าคญั 5 ส่วน  คือ  ตวั
ป้อน  กระบวนการด าเนินงาน  การควบคุม  การผลิต  และขอ้มูลป้อนกลบั  ซ่ึงระบบอาจผนัแปรไป
ตามสภาพแวดลอ้ม 
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 นอกจากความหมายของระบบ  ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาความหมายของรูปแบบการเรียน       
การสอน หรือรูปแบบการสอน จากนกัวชิาการศึกษาดงัน้ี 

 Saylor, William, and Arthur (1981)  ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการสอน หมายถึง แบบหรือ
แผน (Pattern) ของการสอนท่ีมีการจดัการท าข้ึนจ านวนหน่ึง ซ่ึงมีความแตกต่างกนัเพื่อจุดมุ่งหมาย
หรือจุดเนน้เลพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 Joyce and Weil (2009: 1-2) อธิบายวา่รูปแบบการสอน หมายถึง แผนหรือแบบท่ี
น าไปใชส้อนในห้องเรียนโดยตรงหรือสอนเป็นกลุ่มยอ่ย หรือเพื่อการจดัส่ืออุปกรณ์การสอน เช่น 
หนงัสือ  แบบเรียน  ภาพยนตร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซ่ึงส่ือแต่ละชนิดจะช่วยให้ผูเ้รียนไปสู่
เป้าหมายท่ีเรียนรู้แตกต่างกนั 

 ทิศนา แขมมณี (2552: 3) ไดนิ้ยามวา่รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพลกัษณะ
ของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคญั ซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบตาม
หลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ  แนวคิด  หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการ  วิธีสอน
หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ 
หรือแนวคิดท่ียดึถือ 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 44)  กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอน 
หมายถึง  องคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในการด าเนินการสอนให้บรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงจะ
อยูใ่นรูปของกระบวนการเช่นเดียวกบัวธีิสอน  
 จากความหมายของรูปแบบการสอนท่ีนักวิชาการกล่าวไวน้ั้นสรุปได้ว่า  รูปแบบ    
การสอน  หมายถึง  แบบแผนในการสอนท่ีมีทั้ง  หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฏี  รวมทั้งผลการวิจยั     
ท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลนอกจากน้ีการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งประกอบวิธีสอน  และเทคนิค
การสอนท่ีมีส่ือ  และอุปกรณ์การสอน ท่ีสามารถใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  และพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  
 ดงันั้น เม่ือพิจารณาความหมายของระบบ  และรูปแบบการเรียนการสอนแลว้  ผูว้ิจยัได้
น ามาสู่การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  อย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน  ท าให้สามารถแกไ้ข  และปรับปรุง
รูปกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์  และสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของรูปแบบไดส้มบูรณ์มากข้ึน   
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 การออกแบบ  และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้น  ตอ้งออกแบบแนวคิด  และ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนด้วย  ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ
ดงัต่อไปน้ี 
 Kruse (2009: 1) ไดเ้สนอการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบท่ีเรียกว่า ADDIE 
Model ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  และประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา 
 2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นขั้นการออกแบบวธีิการเรียนการสอนหรือรูปแบบ 
 3. ขั้นพฒันา (Develop Phase)  เป็นขั้นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียน 
การสอน 
 4. ขั้นน าไปใช้ (Implement Phase) เป็นขั้นการน านวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้       
การวางแผนในการบริหารจดัการเรียนรู้ไปใช้  และด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5. ขั้นประเมิน (Evaluation Phase)  ขั้นประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียน  และ
ประเมินประสิทธิผลของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

 Joyce and Weil (2009: 9) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching 
หรือ ID Model) ท่ีเร่ิมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ จากการจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน น าไปสู่องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  3 ส่วน
ดงัน้ี 
 1.   องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching)   คือ 
  1.1 กระบวนการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงการ
ด าเนินการตามล าดบั  มีกิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กนั   
  1.2 ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู  และผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนการสอน   
  1.3  หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นวิธีการท่ีครูจะตอบสนองต่อ
ส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท า  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อยา่งผอ่นคลาย  และอิสระในการคิด  รวมทั้ง
การปฏิบติังานอยา่งอิสระ  โดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิเป็นตน้ 
  1.4  ส่ิงสนบัสนุนหรือระบบสนบัสนุน (Support  System) เป็นการบอกเง่ือนไขใน
การจะน ารูปแบบไปใช้  และการใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล  ตามท่ี
คาดหวงัใหก้บัผูเ้รียน  
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 2.  การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน าการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

 3.  สาระความรู้  ทกัษะในการปฏิบติังาน  และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบการ
เรียนการสอน  จะตอ้งจดัสาระความรู้  การพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน  และส่ิงท่ีจะท าให้การ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูท่ีจดัข้ึน
ตามล าดบัขั้นตอน  และจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้เร่ืองใหม่ให้เกิดความรู้  และสมรรถนะการ
พฒันาผูเ้รียนตลอดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ  ดังนั้ นครูผูส้อนต้องเข้าใจทุกประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งของรูปแบบ  และสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงโดยการฝึกฝนตนเองจะท าให้สามารถใช้
รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวใหเ้กิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  Keeves. (1997: 386-387) กล่าววา่รูปแบบจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี   
 1.  รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย  ผลท่ีตามมาสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ คือ  
สามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้
 2.  โครงสร้างของรูปแบบตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ซ่ึงสามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้นได ้
 3.  รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ  ความคิดรวบยอด  และความสัมพนัธ์  
รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะของความรู้ 
 4.  รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง 

 จากการศึกษาแนวคิด  และองคป์ระกอบในการออกแบบการสอนเชิงระบบ  เพื่อน ามา
เป็นแนวการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบท่ี
เรียกวา่ ADDIE Model ตามแนวคิด Kruse (2009: 1)  และใชอ้งคป์ระกอบรูปแบบการจดัการเรียน
การสอน (Model of Teaching หรือ ID Model)  Joyce and Weil (2009: 9) เป็นแนวคิดท่ีส าคญัใน
การออกแบบ  และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีสามารถสร้าง  และออกแบบองคป์ระกอบของรูปแบบท่ี  
เหมาะสมกบัเน้ือหา  และเป้าหมายการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์  ทั้งดา้นกิจกรรมการเรียน 
การสอน วิธีสอน  เทคนิคการสอน  ส่ือ  และบรรยากาศการจดัการเรียนรู้  ทกัษะในการปฏิบติังาน  
และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  รวมทั้งการน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้  ส าหรับในส่วน
แนวคิดของ  Keeves (1997: 386-387) นั้น ผูว้ิจยัน ามาเป็นวิธีคิดในการศึกษาแนวโน้มผลของ
รูปแบบ  และการศึกษาหรือพฒันารูปแบบในคร้ังต่อไป 
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หลกัการ  แนวคิด และทฤษฏีการเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน 
 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด หลกัการ  และทฤษฏีการเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอน  เพื่อน ามาเป็นหลกัการในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ   
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ดงัน้ี 
 

ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
  นกัวิชาการการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  

ไวด้งัน้ี 
 Jonassen (1992: 138-139) กล่าววา่  ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองถือวา่สมองเป็น

เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการแปลความหมายของปรากฏการณ์  และส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ี ซ่ึงเป็นเร่ือง
เลพาะตัวของแต่ละบุคคล เน่ืองจากการแปลความหมายของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กับการรับรู้ 
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความในใจ และภูมิหลงัของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั  
รวมทั้งกระบวนการท่ีผูเ้รียนไดจ้ดักระท ากบัขอ้มูลไม่ใช่เพียงรับขอ้มูลเขา้มาเท่านั้น   
 Fosnot (1992: 12-15) กล่าววา่  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เป็นทฤษฎีเก่ียวกบั
ความรู้  และการเรียนรู้ โดยอาศยัพื้นฐานทางจิตวิทยา  ปรัชญา  และมานุษยวิทยา  เพื่อใช้อธิบายวา่
ความรู้คืออะไร  ไดค้วามรู้นั้นมาอยา่งไร ซ่ึงความรู้เป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิงมีการเปล่ียนแปลงได ้  มีการ
พฒันาโดยอาศยัสังคม  และวฒันธรรม  ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ย
ตนเองโดยตอ้งเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม  และความรู้ใหม่ เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีแตกต่างกบัความรู้เดิม 
 Glasersfeld (1991: 22-25) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองวา่เป็นทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัความรู้  และการเรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจากปรัชญา  จิตวิทยา และการศึกษา เก่ียวกบัการส่ือ
ความหมาย  และการควบคุม  มีหลกัการส าคญั  คือ  ความรู้ไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว  
แต่เป็นการสร้างข้ึนโดยตวัผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ  และหน้าท่ีของการรับรู้คือการประมวล
ประสบการณ์ทั้งหมด  และใช้ประโยชน์จากการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ บุคคลสามารถเรียนรู้
เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ โดยอาศยัการเพิ่มประสบการณ์จากส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี 
 Perkins (1991)  กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้  
และการเรียนรู้ ท่ีมีพื้นฐานทางจิตวิทยา  ปรัชญา  และมานุษยวิทยา  โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองโดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ และจากการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 สรุปแนวคิด  และความหมายของการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  คือ  กระบวนการทาง
ปัญญา  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมหรือพุทธินิยม (Cognitivism)  เน้นให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง (Construct)  จากความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความ
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เขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม  ประสบการณ์เดิม  ความเช่ือเดิม  โดยใช้กระบวนการทางปัญญา  ท่ีเป็นผลของ
ความพยายามดา้นการคิดท าใหเ้กิดความรู้ใหม่   

นอกจากน้ีสุรางค ์โคว้ตระกูล (2552: 210-211)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคญัของทฤษฏี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองว่าในการเรียนรู้ผูเ้รียนต้องเป็นผูก้ระท า (Active) และสร้างความรู้ 
(Construct)  จึงมีนกัการศึกษาซ่ึงเช่ือวา่ความรู้เป็นส่ิงท่ีสร้างดว้ยตนเองได ้ และแบ่งความเช่ือเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

 1.  ทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต ์(Piaget’s Cognitive Development Theory)   
นักการศึกษาท่ีมีความเช่ือลักษณะน้ี ได้แก่  Dewey (1967) Piaget (1972) และ 

Glasersfeld (1991)  ท่ีมีความคิดเห็นว่าการสร้างความรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้น  จะตอ้งใช้ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกระบวนการทางความคิดกับประสบการณ์เดิมของผู ้เรียนร่วมกัน  เน่ืองจากทฤษฎี
พฒันาการทางปัญญาท่ีเน้นการพฒันาการคิดเชิงเหตุผลตามวยัของบุคคล  ตั้งแต่ทารกจนเป็นผูใ้หญ่  
การพฒันาการทางปัญญามาจากองคป์ระกอบ  4 อยา่ง คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม  วุฒิภาวะ และการสร้างสมดุลของประสบการณ์  ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้เชิงความคิด 
(Cognitive Constructivists)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงพลวตั  การจดัระบบ  และการสร้าง
ความรู้อย่างพิถีพิถนั  ดงันั้น แนวคิดน้ีผูส้อนตอ้งยอมรับว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีตอ้งให้
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองมากกวา่การไดรั้บจากผูส้อน 

 2.  ทฤษฎีการสร้างเชิงสังคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Constructivists)  ของ             
Vygotsky (1978: 84-91) นกัคิดชาวรัสเซีย ซ่ึงมีชีวิตอยูร่ะหวา่งปี ค.ศ. 1896-1934 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม คือ กระบวนการทางสังคม  ซ่ึงครูมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ดว้ยบรรยากาศท่ีเป็นมิตรภายในห้องเรียน  ซ่ึงจะเป็นตวัการเช่ือมความรู้อยา่งผสมผสาน  เน่ืองจาก
บุคคลท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีแตกต่างจะมีอิทธิพลต่อทศันะคติ  และวิธีคิด รวมทั้ง ภาษา 
วฒันธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้  ดงันั้น Vygotsky จึงเนน้ความส าคญัของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และการให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน  เพื่อให้เกิดการพฒันาไปถึงระดบัการ
พฒันาการท่ีเด็กมีศกัยภาพท่ีจะไปถึงได ้ตามแนวคิดเก่ียวกบั “Zone of Proximal Development”  ซ่ึง
เป็นแนวคิดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นการจดัการเรียนการสอน  โดยมีการวดัพฒันาการทาง
เชาวน์ปัญญาของผูเ้รียน แนวคิดน้ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบัการสอน ซ่ึงเคยมี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง (Linear) หรืออยู่ในแนวเดียวกนัเปล่ียนแปลงไปเป็นอยูใ่นลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัเล็กนอ้ยแบบเหล่ือมกนั  โดยการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งน าหนา้ระดบัพฒันาการของผูเ้รียน
เสมอ  รวมทั้งครูผูส้อนตอ้งให้ความช่วยเหลือช้ีแนะแก่ผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก  การน าแนวคิด
พฒันาการทางสติปัญญาของ Vygotsky ไปประยุกต์ในการจดัการเรียนการสอน  จะสามารถ
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ส่งเสริม  และพฒันาทกัษะการคิด  การร่วมมือระหว่างกลุ่มเพื่อน (Peer Collaboration) โดยมีการ
แลกเปล่ียนการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกลุ่มเพื่อน ท่ีท าให้เห็นว่าการร่วมมือในกลุ่มจะมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บมอบหมาย  และการพฒันาสู่ศกัยภาพท่ีเป็นไปได้
โดยใชก้ลุ่มเพื่อนท่ีความสามารถสูงกวา่น้ี น าไปใชก้ารจดักลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถในการ
ร่วมมือแบบเรียนร่วมมือ (Cooperative Learning) ควบคุมกระบวนการเรียนรู้  ความรู้ของบุคคล 
และช่วยใหมี้การคิดเป็นกระบวนการ  ท่ีใชใ้นการวางแผน ติดตาม และประเมินการปฏิบติังาน   

จากแนวคิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ท าให้มีนกัการศึกษาไดน้ ามาเป็นหลกัการการ
จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้  ดงัน้ี 

 Bruner (1966: 66-68) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เป็นกระบวนการท่ีให้ผูเ้รียนสร้างความคิดรวบยอดใหม่  จากความรู้เดิม  
และความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ  โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกรับ  และปรับเปล่ียนขอ้มูล  มีผูส้อนคอยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนคน้พบความรู้ใหม่ ร่วมกบัการเทคนิคการถามตอบ  เพื่อให้ผูเ้รียนได้เขา้ใจภาพรวม  และ
เขา้ใจบริบทในแต่ละส่วน  เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้จากการคน้พบ  จากความเช่ือว่าผูเ้รียน
สามารถคน้พบความรู้ใหม่  และความเช่ือท่ีว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจ  ดงันั้นการ
เรียนรู้จึงเกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนได้
จากการท่ีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสามารถจดัประเภทของส่ิงต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม
โดยหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีส าคญัแบ่งเป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ 
 1. ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือ ขั้นการเรียนรู้จากการใชป้ระสาท
สัมผสัรับรู้ส่ิงต่าง ๆ การลงมือท าช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้  
 2. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจ
ได ้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้
 3. ขั้นการเรียนรู้สัญลกัษณ์  และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นของการเรียนรู้  
ส่ิงท่ีซบัซอ้น  และเป็นนามธรรมได ้

 ทิศนา แขมมณี (2552: 94-96)  ไดก้ล่าวถึงการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองสู่การเรียนการสอน  คือ  ผลของการเรียนรู้มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ และการ
ตระหนกัในกระบวนการ  เป้าหมายการเรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติัจริง  และครูจะตอ้งปฏิบติัเป็น
ตวัอย่างให้ผูเ้รียนเห็น  เป้าหมายการสอนไม่เน้นสาระตายตวั  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีการแปลความท่ี
หลากหลาย  และการเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ส่งเสริมผูเ้รียนมีบทบาทในการปฏิบติั  และจดักระท ากบั
ขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ในบริบทจริงหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ  การลองผิดลองถูก  จน
ได้มาเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  นอกจากน้ีครูจะต้องสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการมี
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ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  การร่วมมือ  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน ครูหรือบุคคลอ่ืน ครูมีบทบาทแค่ให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และจดัเตรียมกิจกรรรมท่ีเหมาะสม น่าสนใจ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
จึงมีผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  การประเมินผลการปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งมีเกณฑ์ท่ี
ใชไ้ดจ้ริง  และตามสภาพจริง 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 71-72) ได้กล่าวว่าหลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้  และสร้าง
ความหมายของความรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้  และมีความกระตือรือร้น
มากกวา่จะเป็นผูท่ี้คอยรับความรู้เพียงอยา่งเดียว 

 Gredler (1997: 267-268)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี   
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

 1.  ผูเ้รียนมีอิสระและสามารถควบคุมการท ากิจกรรม  โดยผูส้อนให้โอกาสผูเ้รียนได้
ตดัสินใจและติดตามส่ิงท่ีสนใจไดด้ว้ยตนเอง 
 2.  ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมใหใ้ชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
 3.  ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูล  แนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาและประเมิน
ขอ้สรุป 
 4. ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริม  และกระตุน้ให้เกิดการไตร่ตรอง  มีการอธิบายเหตุผลใน  
ส่ิงท่ีท า  และรับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น 
 5. เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกันสืบเสาะค้นหา โดยการตั้ งค  าถาม  และข้อ
สมมติฐาน 
 6.  ใหเ้วลาท่ีเพียงพอแก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรม 

 จากหลกัการในการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมาประยุกตใ์นการจดัการเรียน
การสอน  สรุปได้ว่า  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  และเน้นการจดั      
การเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั  โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเองนั้น  

สรุปในดา้นแนวคิดการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองได้
วา่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้  และสร้างความหมายของความรู้ดว้ยตนเอง  
การเรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติัจริง  และครูจะตอ้งปฏิบติัเป็นตวัอยา่งให้ผูเ้รียนเห็น  ผูเ้รียนมีอิสระ
และสามารถควบคุมการท ากิจกรรม  โดยผูส้อนให้โอกาสผูเ้รียนได้ตดัสินใจ  และติดตามส่ิงท่ี
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สนใจไดด้ว้ยตนเอง  การประเมินผลการปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งมีเกณฑ์ท่ีใช้ไดจ้ริง  
และตามสภาพจริง 

  จากหลกัการการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมาประยุกต์ในการจดัการเรียน
การสอน  ท าใหมี้นกัวชิาการเสนอแนวทางดา้นองคป์ระกอบ  และขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ไวด้งัน้ี 

 Driver and Bell (1986)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองว่าผลการเรียนรู้ไม่ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัความรู้  
และประสบการณ์ของผูเ้รียนดว้ย  การเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างมโนทศัน์เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง  
และเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั  ไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

 1.  ขั้นน า  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรู้จุดมุ่งหมาย  และมีแรงจูงใจในการเรียน 
 2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม  เป็นขั้นท่ีผู ้เรียนแสดงความรู้ความเข้าใจเดิมโดยการ

อภิปรายกลุ่มหรือการใหผู้เ้รียนเขียน หรือเสนอความรู้เดิมดว้ยเทคนิคผงักราฟฟิก  เพื่อแสดงความรู้
ความเขา้ใจท่ีเขามีอยู ่ ซ่ึงในขั้นน้ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาหรือเกิดภาวะไม่สมดุล  

 3.  ขั้นปรับเปล่ียนความคิด  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญหรือเป็นหัวใจส าคัญตามแนว        
การสร้างความรู้  
  3.1  ท าความกระจ่างและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ผูเ้รียนจะเขา้ใจดีข้ึนเม่ือได้
พิจารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหวา่งความคิดของตนเองกบัของคนอ่ืน ผูส้อนจะมีหนา้ท่ี
อ านวยความสะดวก  
  3.2  การสร้างความคิดใหม่  จากการอภิปราย  และการสาธิต  ผูเ้รียนจะเห็นแนวทาง
ในการตีความปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์  ซ่ึงจะสามารถก าหนดความคิดหรือความรู้ใหม่ 
  3.3  ประเมินความคิดใหม่  ผูส้อนควรแนะน าให้ผูเ้รียนทดลองหรือการคิดอย่าง
ลึกซ้ึง  เพื่อให้ผูเ้รียนหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความรู้ในขั้นตอนน้ี  ผูเ้รียนอาจจะรู้สึกไม่
พึงพอใจความคิดท่ีมีอยู ่ เน่ืองจากหลกัฐานการทดลองสนบัสนุนแนวคิดใหม่มากกวา่   

 4. ขั้นน าความคิดไปใช้  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสใชค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึน
มาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย   

 5.  ขั้นทบทวน  ผูเ้รียนไดท้บทวนความคิด ความเขา้ใจ โดยการเปรียบเทียบความคิด
เม่ือเร่ิมตน้บทเรียนกบัความคิดเม่ือส้ินสุดบทเรียน  จะท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา  ตลอดจนใช้
เป็นความคิดหรือความรู้พื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่  นอกจากน้ีการทบทวน
จะท าใหท้ราบแนวทางการน าความรู้ไปใช ้ และการหาค าตอบของขอ้สงสัย 
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 วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78)  ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ 
ดงัน้ี  

 1.  การเตรียมความพร้อมผูเ้รียน  จูงใจ  เร้าความสนใจ (Provide Motivational 
Anticipatory Set) ประกอบดว้ย การจูงใจ  เร้าความสนใจของผูเ้รียน  การแจง้จุดประสงค์  และ   
การสร้างความส าคญั 

 2. การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Involve Students in 
Instructional Activities ) ประกอบดว้ย  การร่วมแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายความแตกต่างของ
ขอ้มูล  การร่วมกนันิยามความหมายและความคิดรวบยอด  การอภิปรายร่วมกนัในการระบุรายการ  
และจดักลุ่ม  การท า Concept Map หรือ Mind  Map  เพื่อเสนอแนวคิดหรือขอ้สรุป  การใชกิ้จกรรม
ฝึกการตดัสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จ าลองเหตุการณ์  และการแสดงรูปแบบพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
จากกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.  การตรวจสอบความเขา้ใจ  โดยผูส้อนถามค าถามหลายประเภทท่ีส่งเสริมความคิด  
ค  าถามไม่ควรจ ากดัค าตอบแต่ไม่ควรกวา้งจนไปและไม่มีจุดเน้น  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ความคิดด้วยตนเอง  การถามค าถามท่ีส าคญั  ใช้ค  าถามแบบเจาะลึกโดยยึดหลกัการถาม
ค าถามของ Taba และ Bloom  เช่น ถามเปิดประเด็น  ถามให้จดักลุ่มและอธิบายประกอบ  ถามย  ้า 
จุดเน้น  ถามให้อธิบายให้ชัดเจนและให้สรุป  ถามเปิดประเด็น  ถามให้ตีความ  ถามให้ผูเ้รียน
อธิบายความคิดรวบยอด นิยามคุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ยค าพูดของตนเอง และการส่งเสริมใหผู้เ้รียน   
มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 

 4.  การจดัโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัโดยตรง  เช่น  ให้ฝึกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดแ้สดง
พฤติกรรมท่ีคาดหวงั  การแสดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนปฏิบติัได้  การกระตุน้การตอบสนอง
อยา่งเปิดเผย  การให้โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะจากการปฏิบติักิจกรรมอยา่งเต็มท่ี  และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าผูเ้รียนคนใดเกิดความคิดความเขา้ใจในประเด็นส าคญั และให้
โอกาสใหผู้เ้รียนมีการอธิบายเพิ่มเติม 

 5.  การคิดไตร่ตรอง  และสะทอ้นความคิดเก่ียวกบับทเรียน 1) ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส
รวมสรุปบทเรียน  2) เช่ือมโยงวตัถุประสงค์กบับทสรุปของบทเรียน  3) ใช้ค  าถามระดบัสูงท่ี
ส่งเสริมการคิด  มีการตอบสนองค าตอบผูเ้รียน  4) ใช้ค  าถาม 2 ระดบัเป็นอยา่งนอ้ย  คือ ความรู้ 
ความเขา้ใจและวิเคราะห์ สังเคราะห์  5)  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนม่ีส่วนร่วมอภิปรายให้มากท่ีสุดและ
ทัว่ถึง และ  6) วดัและประเมินผลวา่ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียนหรือไม่  เช่น  การสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบติังาน การถามตอบหรือการทดสอบยอ่ย 
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 6.  การฝึกเพิ่มเติมหรือการให้ท าโดยอิสระ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั
ไดด้ว้ยตนเอง การท าแบบฝึกหัดท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง การใช้ความสามารถ ใช้ความรู้  
และทกัษะในสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีฝึกเพียงเล็กนอ้ย  และการแสดงรูปแบบท่ีสมบูรณ์
ของผลลพัธ์การเรียนรู้  รวมทั้งการระบุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  
 Gagnon and Collary (2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556: 72-73) ได้เสนอ
องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่าประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ คือ 
 1.  การจดัสถานการณ์ (Situation) การจดัสถานการณ์เพื่อการน าเขา้สู่วิธีการเรียนรู้  
ผูส้อนจะตอ้งจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดท้  าความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะเรียน  เช่น ให้ตั้งช่ือสถานการณ์
พร้อมค าอธิบายกระบวนการในการแกปั้ญหา  การตอบค าถาม  สร้างค าพูดเปรียบเทียบ  ตดัสินใจ
หาขอ้สรุป  การก าหนดเป้าหมายควรจะประกอบดว้ยส่ิงท่ีคาดหวงัให้ผูเ้รียนปฏิบติั  และให้ผูเ้รียน
สร้างความหมายดว้ยตนเอง 
 2.  การจดักลุ่มผูเ้รียน (Grouping) การจดักลุ่มแบ่งได้ 2 ประเภท คือ จดักลุ่มผูเ้รียน  
เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือให้ช่วยคิดเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-6 คน หรือมากวา่  และการ
จดัส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนตอ้งใช ้ ผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจอยา่งเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีวาง
ไวแ้ละส่ือท่ีมีอยู ่  
 3.  การเช่ือมโยง (Bridge) เป็นกิจกรรมท่ีใช้เพื่อพิจารณาความรู้เดิมของผูเ้รียน  และ
เช่ือมโยงเร่ืองท่ีผูเ้รียนรู้แลว้กบัส่ิงท่ีจะไดเ้รียนรู้ดว้ยการถามค าถาม  การอธิบายสถานการณ์  ซ่ึงจะมี
กิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้กปั้ญหาง่าย ๆ ให้ผูเ้รียนทั้งชั้นอภิปรายผลร่วมกนั  กระตุน้ให้ผูเ้รียน
คิด  หรือการใหเ้ล่นเกม   
 4.  การถามค าถาม (Questions) ควรจะด าเนินการในทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  เพื่อจดักิจกรรมเช่ือมโยง  สร้างความร่วมมือ  ให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
กระตือรือร้นมีชีวติชีวา  เพื่อกระตุน้  และส่งเสริมการไตร่ตรองสะทอ้นความคิด   
 5. การให้แสดงผลงาน (Exhibit)  เป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนไดบ้นัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึน  และ
แสดงออกซ่ึงความสามารถให้ผูอ่ื้นได้เห็นในเร่ืองท่ีตนเองรู้  และได้ปฏิบติั  ซ่ึงอาจจะแสดงใน
ลกัษณะการเขียนอธิบายสั้น ๆ การน าเสนอ แผนภูมิแบบต่าง ๆ บทบาทสมมติ  วีดีทศัน์ ภาพถ่าย 
หรือเทปบนัทึกเสียง ฯลฯ  
 6.  การสะทอ้นความคิด (Reflections)  ผูเ้รียนจะไตร่ตรอง  และสะทอ้นความคิดของ
ตนเอง โดยการอธิบายสถานการณ์หรือส่ิงท่ีตนเองคิด จากผลของการปฏิบติั  จากการฟัง ส่ิงท่ีจ  าได้
จากกระบวนการคิด ความรู้สึก ภาพจิตนาการ เจตคติ และทกัษะ   
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 Yager (1991: 5) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง ดงัน้ี 

 1.  ขั้นการน าเขา้สู่บทเรียน ไดแ้ก่  ใหผู้เ้รียนสังเกตสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อตั้งค  าถาม    
พิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด  และบนัทึกส่ิงไม่คาดหวงั  รวมทั้งระบุสถานการณ์ท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บรู้แตกต่างกนั   

 2.   ขั้นการด าเนินการในการเรียนการสอน ไดแ้ก่  ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเป็นจุดส าคญั  ระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกหลากหลาย  และเป็นไปได ้ การคน้หา
ขอ้มูล  ท าการทดลองโดยใช้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สังเกตปรากฏการณ์ท่ีมีลกัษณะเลพาะ  รวบรวม  
และจดัระบบขอ้มูล  โดยใช้กลยุทธวิธีการแกปั้ญหา  เลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม  อภิปรายการ
แกปั้ญหาร่วมกบัเพื่อน  ออกแบบและด าเนินการทดลอง  ประเมินผล  และหาทางเลือกต่าง ๆ ระบุ
ปัญหา  และ วเิคราะห์ขอ้มูล   

 3.  ขั้นการเสนอค าอธิบาย  และวิธีการแก้ปัญหา ได้แก่  ให้ผูเ้รียนส่ือสารข้อมูล  
ความคิด  อธิบายรูปแบบ  สร้างค าอธิบายใหม่  ทบทวน  วิเคราะห์ค าตอบ  บูรณาการค าตอบของ
ปัญหาโดยใชป้ระสบการณ์ท่ีผูเ้รียนมีอยู ่  

 4.  ขั้นตอนปฏิบติั  ได้แก่  ให้ผูเ้รียนตดัสินใจ  น าความรู้  และทกัษะไปใช้  ถ่ายโยง
ความรู้  ทกัษะ  แลกเปล่ียนขอ้มูล  ความคิด  ตั้งค  าถามใหม่ ๆ  พฒันาการท่ีเกิดข้ึน  และสนบัสนุน
การคิด  และใชรู้ปแบบและความคิดเพื่อกระตุน้การอภิปรายผลการยอมรับจากผูอ่ื้น 

 การจดัการเรียนการสอนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองนั้น  มีกระบวนการจดัการเรียน  
การสอนท่ีมีขั้นตอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนทบทวนความรู้เดิมท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  และ
สามารถน าความรู้ไปปฏิบติั  คือ  การอภิปราย  การหาบทสรุป  รวมทั้งการท างานเป็นทีม  และ    
การน าเสนอผลความรู้จากการได้ความรู้  ซ่ึงเป็นลักษณะการจดัการเรียนรู้  ท่ีสามารถพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  ทกัษะของผูเ้รียน  รวมทั้งส่งเสริมการประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนไดต่้อไป   

 ดังนั้ น การน าหลักการและแนวคิดของทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมาเป็น
แนวทางในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   
จึงเป็นการพฒันาและส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครู  มีกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ทั้ งด้าน
เน้ือหา  และทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เพื่อน าความรู้มาสู่การวิเคราะห์เช่ือมโยงขอ้มูล
อยา่งมีเหตุผล  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางภูมิศาสตร์ สามารถสร้างสรรคค์วามรู้สู่การน าไปใช ้ ทั้งการ
น าความรู้ภูมิศาสตร์ ประสบการณ์การปฏิบติั รวมทั้งการเกิดเจตคติทางภูมิศาสตร์  การน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาได ้ และจากการ
สรุปแนวทาง  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ           
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การเตรียมการจดัการเรียนการสอนท่ีกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติักิจกรรม  และการอภิปราย  การให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยการท างานเป็นทีมท่ีมีการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ  การให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการตั้งค  าถามจากขอ้สงสัย  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่  การน าเสนอขอ้มูล  และการน าผลสรุปขอ้มูล  
ทกัษะท่ีไดรั้บจากการปฏิบติั  ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการปฏิบติั  น ามาสู่การประยุกต์ใช้ในดา้น 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต่้อไป  ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าขอ้สรุปจากการสังเคราะห์แนวทาง  และขั้นตอนการจดั      
การเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  มาเป็นแนวทางในการจดักระบวนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ของ Rogers  

 Rogers (1969: 8-10)  เป็นนกัคิดกลุ่มมนุษยนิ์ยมท่ีให้ความส าคญัของการเป็นมนุษย ์ 
โดยมองว่ามนุษยทุ์กคนมีคุณค่า  มีความดี  มีความสามารถ  มีความตอ้งการ  และมีแรงจูงใจท่ี
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  มนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ท่ี
ผ่อนคลายเป็นอิสระ  ดังนั้ น การจัดบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย  เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive 
Atmosphere)  และใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered Teaching)  โดยครูใชว้ิธีการสอนแบบ
ช้ีแนะ (Non-directive) ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน (Facilitator) และ
เนน้กระบวนการเรียนรู้ (Process Learning) เป็นส าคญั  โดยมีหลกัการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 

 1.  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้อบอุ่น  ปลอดภัย  น่าไวว้างใจ        
จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

 2.  ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพ  แรงจูงใจ  ครูจึงควรสอนแบบช้ีแนะ (Non-directive)  
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูน้ าทางในการเรียนรู้ของตน  และผูส้อนท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 ดงันั้นในการน าแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers  มาใช้ในการจดัการเรียน 
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษา  คือ การน ามาใช้เป็นแนวทางในดา้นบทบาทของครูผูส้อนท่ีจะตอ้งให้
ความส าคญัของความเป็นมนุษย ์ และศกัยภาพในการอยากเรียนรู้ของผูเ้รียน  คือ บทบาทของ
ผูส้อนในการช้ีแนะ  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกนัเอง  ผูเ้รียนรู้สึกสบายใจ  ปลอดภยั         
มีความมัน่ใจในการกิจกรรมการเรียนรู้  และการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ทฤษฏีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) และแนวคิดของ Anderson and Krathwohl 
(Bloom’s Revised Taxonomy) 

 Bloom (1959)  กล่าววา่เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้  จะเกิดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 1) ดา้น
ความรู้  ความเขา้ใจ  และความคิด (Cognitive Domain) คือ เม่ือมีการเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระ
ใหม่ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มไดม้ากข้ึน  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
สมอง  2) ดา้นอารมณ์  ความรู้สึก ทศันคติ  ค่านิยม (Affective Domain) หมายถึง  เม่ือบุคคลได้
เรียนรู้ส่ิงใหม่  ท  าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ และ 3) ดา้นความ
ช านาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง  การท่ีบุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้ทั้งในดา้นความคิด  ความ
เขา้ใจ  เกิดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ความสนใจ  และน าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติัให้เกิดความ
ช านาญมากข้ึน  

 Bloom จึงไดจ้  าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็น 3 ดา้น  คือ 
 1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัสติปัญญา  ความรู้  ความคิด 

ความเลลียวลลาด  ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา  สามารถแบ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยเป็น  6 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1.1  ความรู้ความจ า  ความสามารถในการจ าและการประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ 
ได ้ และสามารถน ากลบัมาใชเ้ม่ือตอ้งการได ้
  1.2  ความเขา้ใจ  เป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญั  และสามารถแสดง
ออกมาในรูปของการแปลความ  ตีความ  คาดคะเน  และขยายความ   
  1.3 การน าความรู้ไปใช้  เป็นความสามารถน าความรู้  ประสบการณ์ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจ  
  1.4  การวิเคราะห์   เป็นความสามารถในการคิด  การแยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย  และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัได้  สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  ความสามารถในการวเิคราะห์ของบุคคลจะแตกต่างกนัไป 
  1.5 การสังเคราะห์  เป็นความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เขา้เป็น
เร่ืองราวเดียวกนัอยา่งมีระบบ  เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่เดิม  อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมา
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย  การก าหนดวางแผนวธีิการด าเนินงานข้ึนใหม่   
  1.6  การประเมินค่า  เป็นความสามารถในการตดัสินหรือสรุปเก่ียวกบัคุณค่าของ 
ส่ิงต่าง ๆ ออกมาในรูปธรรมอยา่งมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงอาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระในเร่ือง  
นั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑท่ี์สังคมยอมรับก็ได ้
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 2.  จิตพิสัย (Affective Domain)  คือ  ค่านิยม  ความรู้สึก  ความซาบซ้ึง  ทศันคติ   
ความเช่ือ ความสนใจ  และคุณธรรม  พฤติกรรมดา้นน้ีอาจไม่เกิดข้ึนทนัที  ดงันั้นการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนจึงตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  และสอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยู่ตลอดเวลา       
จะท าให้พฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ได้  ประกอบด้วย พฤติกรรม   
ยอ่ย ๆ  5 ระดบั ไดแ้ก่ 
  2.1 การรับรู้เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรากฏการณ์ หรือส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  2.2  ลกัษณะของการแปลความหมายของส่ิงเร้านั้นวา่คืออะไร แลว้จะแสดงออกมา
ในรูปของความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
  2.3  การตอบสนอง  เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ  ยินยอม  
และพอใจต่อส่ิงเร้านั้น  ซ่ึงเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว้ 
  2.4  การเกิดค่านิยม  การเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในสังคม  การยอมรับ
นบัถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบติัตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  จนกลายเป็นความเช่ือ  แล้วจึงเกิด
ทศันคติท่ีดีในส่ิงนั้น 
  2.5 การจัดระบบการสร้างแนวคิด  จัดระบบของค่านิยมท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัย
ความสัมพนัธ์   
  2.6  บุคลิกภาพ  การน าค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ าตวั      
ให้ประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม  พฤติกรรมดา้นน้ีจะเก่ียวกบัความรู้สึก  และจิตใจ  ซ่ึงจะ
เร่ิมจากการไดรั้บรู้จากส่ิงแวดลอ้ม  แลว้จึงเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ  ขยายกลายเป็นความรู้สึกดา้นต่าง ๆ  
จนกลายเป็นค่านิยม  ท่ีจะควบคุมการแสดงพฤติกรรมของคน 

 3. ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)  พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการปฏิบติั 
งานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  ท่ีแสดงออกมาโดยมีเวลา  และคุณภาพของงานเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะ
ประกอบดว้ย พฤติกรรมยอ่ย ๆ  5 ขั้น ดงัน้ี 
  3.1  การรับรู้   เป็นการให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้หลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หรือเป็นการเลือก
หาตวัแบบท่ีสนใจ 
  3.2  กระท าตามแบบ  เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนพยายามฝึกตามแบบท่ีตนสนใจ  และ
สามารถปฏิบติังานไดต้ามขอ้แนะน า 
  3.3 การหาความถูกตอ้ง  พฤติกรรมท่ีสามารถปฏิบติัได้ดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
อาศยัเคร่ืองช้ีแนะ  เม่ือไดก้ระท าซ ้ าแลว้  ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบติั 
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  3.4 การกระท าอย่างต่อเน่ือง  หลังจากตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตวัเอง      
จะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเน่ือง จนปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อนไดอ้ย่างรวดเร็ว เกิดทกัษะ
จากการฝึกฝน  และกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 
   3.5 การกระท าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  พฤติกรรมท่ีไดจ้ากการฝึกอยา่งต่อเน่ืองจน
สามารถปฏิบติั  ไดค้ล่องแคล่วเป็นไปอย่างธรรมชาติ  ซ่ึงถือเป็นความสามารถของการปฏิบติัใน
ระดบัสูง 
 นอกจากน้ี Anderson and Krathwohl (2001: 20)  และทีมงานไดป้รับปรุงแนวคิดของ 
Bloom  โดยไดน้ าเสนอแนวคิด Bloom’s Revised Taxonomy ท่ีแบ่งระดบัของการคิดเป็น 2 ระดบั  
และปรับปรุงค าโดยใชค้  ากริยาแทนค านาม ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2   Bloom’s Revised Taxonomy 
ท่ีมา:  Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., and others, Taxonomy for Learning, Teaching and  
Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives (New York:  
Longman, 2001), 20. 
 

 ล าดบัขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัยของ 
Bloom’s Revised Taxonomy  มีล าดบัขั้น 6 ขั้น อธิบายไดด้งัน้ี 
 1.  จ า  (Remembering)  หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้  แสดงรายการได ้  
บอกได ้และระบุบอกช่ือได ้ 
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 2.  เขา้ใจ (Understanding) หมายถึง ความสมารถในการแปลความหมาย  ยกตวัอยา่ง  
สรุป และอา้งอิง   
 3.  ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสมารถในการน าไปใช้ และประยุกต์ใช้
แกปั้ญหา   
 4.  วิเคราะห์ (Analyzing)  หมายถึง  ความสมารถในการเปรียบเทียบ  และอธิบาย
ลกัษณะการจดัการตวัอยา่ง 
 5.  ประเมินค่า (Evaluating)  หมายถึง ความสมารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  และ
ตดัสิน   
 6.  สร้างสรรค์ (Creating)  หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบ (Design)  และ
วางแผนผลิต  
 จากการปรับล าดบัขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้าน
พุทธิพิสัยของ Bloom’s Revised Taxonomy มีค าส าคญัท่ี Anderson and Krathwohl (2001: 67-68) 
โดยสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2  ค าส าคญัของกระบวนการทางปัญญา  ของ Bloom’s Revised Taxonomy 
 

กระบวนการทางปัญญา ค าส าคญั 
จ า (Remembering) -การจ า (Recognizing) : การระบุ  

-ระลึกได ้(Recalling) : การสืบคน้  
เขา้ใจ (Understanding) -การตีความ  (Interpreting) : การขยายความ  การสรุปความ  การ

น าเสนอ  การแปล 
-การยกตวัอยา่ง (Exemplifying) : การยกตวัอยา่ง  การวาดภาพประกอบ 
-การจดักลุ่ม (Classifying) : การแยกประเภท  การจดัหมวดหมู่ 
-การสรุป (Summarizing) :  การเขียนสรุปยอ่  การเขียนสรุป 
-การเช่ือมโยง (Inferring) : ขอ้สรุป การคาดการณ์  การปรับปรุงแกไ้ข  
การท านาย 
-การเปรียบเทียบ (Comparing) : การเปรียบเทียบ  การท าแผนท่ี  การ
จบัคู่ 
-การอธิบาย (Explaining) : การสร้างรูปแบบ 

ประยกุตใ์ช ้(Applying) -การบริหารจดัการ (Executing) : การด าเนินการ 
-การน าไปใช ้(Implementing) : การใช ้

วเิคราะห์ (Analyzing) -การแยกแยะความต่าง (Differentiating) : การแยกแยะ ความต่าง จุดเนน้  
การเลือก 
-การจดัการ (Organizing) : การหาความสัมพนัธ์  การบูรณาการ  การ
ก าหนดโครงร่าง  การแสดงจุดส าคญั การวิเคราะห์ 
-คุณลกัษณะ (Attributing) : การตีความ   

ประเมินค่า (Evaluating) -การตรวจสอบ (Checking) : ความร่วมมือ  การสืบคน้   การสังเกต  การ
ทดสอบ 

สร้างสรรค ์(Creating) -การสร้าง (Generating) : การตั้งสมมติฐาน 
-การวางแผน (Planning) : การออกแบบ 
-การผลิต (Producing) : การสร้าง 
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 จากแนวคิดของ Anderson and Krathwohl  ในการจดัล าดบัขั้นของกระบวนการทาง
ปัญญา Bloom’s Revised Taxonomy และการก าหนดค าส าคญัสามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดอยา่งเป็นล าดบั  จากทกัษะการคิดขั้นต ่าไป
จนถึงทกัษะการคิดขั้นสูง   

 ดังนั้ น ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีจะตอ้งให้ผูเ้รียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่นั้น  การจดัการเรียนการสอนเน้ือหาง่าย ๆไปยากตามระดบัพฤติกรรม  
โดยผูส้อนท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน  การจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนตามกระบวนการของรูปแบบ  เร่ิมจากเป็นพฤติกรรมตามล าดับขั้นตอน  เพื่อปรับ
กระบวนการทางปัญญาของผูเ้รียน  นอกจากน้ีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจจากการใช้กลยุทธ์การตั้ง
ค  าถามตามระดบัพฤติกรรมตามพุทธิพิสัย  จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัการเช่ือมโยงเน้ือหาจากค าตอบ
ของค าถามและมีความเขา้ใจต่อสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
จะท าให้ผูเ้รียนมีอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติท่ีดีต่อรายวิชาภูมิศาสตร์  รวมทั้งสามารถสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลมาจากเจตคติ หรือค่านิยมท่ีเกิดข้ึนใหม่   

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 

 ทิศนา แขมมณี (2552: 98-99)  กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้
แบบกลุ่มยอ่ยท่ีมีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 3-6 คน   ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม  ซ่ึงมีนกัคิดท่ีส าคญั คือ Slavin David Johnson และ Roger Johnson ท่ีให้ความเห็นว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนท่ีมีต่อตนเอง  โรงเรียน  ครู  และเพื่อนร่วมชั้น  จะมีผลต่อการเรียนรู้  
ดงัท่ี Johnson and Johnson (1994: 31-32)  ไดก้ล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนวา่มี 3 ลกัษณะ  คือ  
ลกัษณะการแข่งขนัในการเรียนรู้  คือ ผูเ้รียนต่างพยายามเรียนเพื่อให้ไดค้ะแนนดีกวา่คนอ่ืน  และ
ไดรั้บการยกยอ่ง ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ ต่างคนต่างรับผดิชอบในงานของตนเองไม่ยุง่เก่ียวกบั
ผูอ่ื้น และลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้  โดยสมาชิกท่ีเก่งกวา่ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน
ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย  ในความสัมพนัธ์ลกัษณะสุดทา้ยจะส่งผลให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสังคม  
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ย  นอกจากน้ี Johnson and Johnson ไดแ้บ่งประเภทความสัมพนัธ์ไว ้ 
5  ดา้น  ดงัน้ี 

 1.  การพึ่งพาเก้ือกลูกนั คือ  สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกนั  ความส าเร็จของสมาชิก
แต่ละคนมาจากความส าเร็จของกลุ่ม ทุกคนจึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในกลุ่ม 
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 2.  การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  จากการช่วยเหลือและพึ่ งพากันในกลุ่มเป็น       
ส่ิงสนบัสนุนใหส้มาชิกมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   

 3.  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน  ส่งเสริมให้สมาชิกท าหนา้ท่ี
ของตนเองอยา่งเตม็ท่ีและมีการช่วยเหลือกนั   

 4.   การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  การเรียนรู้
แบบร่วมมือจะส าเร็จ  สมาชิกจะตอ้งมีทกัษะทางสังคม  ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ทกัษะ     
การท างานกลุ่ม  ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการแกปั้ญหา  รวมทั้งการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั 

 5.  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานกลุ่มเพื่อปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน  รวมทั้งพฤติกรรมของสมาชิก  และผลงานของกลุ่ม   

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 157-158) กล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  ดงัน้ี 

 1. การพึ่ งพาอาศัยกันทางบวก คือ ครูต้องแจ้งวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่ม  
อธิบายวิธีการเรียนรู้  และงานอยา่งชดัเจน  การยอมรับการพึ่งพาอาศยักนัจะช่วยสร้างความผกูพนั
ในภาระหนา้ท่ีต่อความส าเร็จของกลุ่ม 

 2. การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และต่อกลุ่ม คือ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของกลุ่ม  ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติั  และเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัเป้าหมาย
การท างานกลุ่ม  การช่วยเหลือสนับสนุน  การกระตุน้เสริมแรง  เพื่อให้การปฏิบติังานประสบ
ความส าเร็จ 

 3. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  ทุกคนต้องยอมรับกัน สนับสนุน
ช่วยเหลือกนัเพื่อประสบผลส าเร็จในเป้าหมายเดียวกนั  การกระตุน้ชมเชยในความพยายามของกนั
และกนั   

 4.  การสอนทกัษะสังคมในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั  และทกัษะการปฏิบติังาน
กลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งรู้  เขา้ใจ  และมีความสามารถในการใชภ้าวะผูน้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ  
การตดัสินใจ  การสร้างความเช่ือถือ  การส่ือความหมาย  การจดัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่ม  และ
การจูงใจให้ปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ   ดงันั้น ครูจึงตอ้งสอนทกัษะการท างานกลุ่มให้ผูเ้รียนปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 5.  กระบวนการกลุ่ม  เป็นองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กระบวนการจะ
ปรากฏเม่ือสมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายให้สมาชิกเข้าใจในการปฏิบติังานเพื่อให้กลุ่มประสบ
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ความส าเร็จตามเป้าหมาย  กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจากการวิเคราะห์    
อยา่งละเอียดในการปฏิบติังาน 

 จากการสรุปแนวคิดลักษณะองค์ปะกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของ
นกัวิชาการ  ท าให้ไดแ้นวทางในการน าไปใชใ้นการปฏิบติัการกลุ่มทางภูมิศาสตร์  เพื่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่มทั้งดา้นวชิาการ และทกัษะชีวิต เช่น การท างานอยา่งเป็นระบบ  
การท างานเป็นทีม  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  นอกจากท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหา
ภูมิศาสตร์  และวิธีการเรียนรู้ภูมิศาสตร์แลว้  ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกปลอดภยั  และมีความสุขใน
การเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลในดา้นเจตคติต่อการเรียนภูมิศาสตร์ได ้  

 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   

 Johnson, Johnson and Holubec (1994, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 103-104)  
กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัการการเรียนรู้แบบร่วมมือดงัน้ี 

 1.  ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของ
บทเรียนทั้งด้านความรู้และทกัษะกระบวนการ  ก าหนดขนาดของกลุ่มท่ีควรมีกลุ่มขนาดเล็ก          
3-6 คน  การจดักลุ่มโดยใชก้ารเลือกสมาชิกกลุ่มให้เหมาะสมและมีสมาชิกคละกนั  การก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม  การจดับรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเหมาะสมในการท างานกลุ่ม
และการมีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  และการจดัวสัดุหรืออุปกรณ์ให้พอเพียง  เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการช่วยงานกลุ่ม 

 2.  ดา้นการสอน  ผูส้อนจะตอ้งอธิบายช้ีแจง  จุดมุ่งหมาย  เหตุผลในการด าเนินงาน
และขั้นตอนในการท างาน  เกณฑ์การประเมินผลงาน  ความส าคญัของการพึ่ งพากันในกลุ่ม         
การตรวจสอบการท างานและความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม  และช้ีแจงพฤติกรรมท่ีผูส้อน
คาดหวงัต่อผูเ้รียน 

 ดงันั้น การน าหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  ในดา้นการปฏิบติังานกลุ่มทางภูมิศาสตร์  ตามกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ผูว้ิจยั
ได้น าหลักการและแนวทาง มาใช้การจัดการเรียนรู้  เร่ิมจากการวางแผนในการจัดกิจกรรม          
การปฏิบติัตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมาย  ขนาดของกลุ่มท่ีควรมีกลุ่มขนาด  และสมาชิกกลุ่มให ้ 
คละกนั  การก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม  การจดับรรยากาศในห้องเรียน  และการจดัวสัดุ
หรืออุปกรณ์ให้พอเพียง  เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการช่วยงานกลุ่ม  ในการจดัการเรียนการสอน
ผูส้อนตอ้งช้ีแนะ  และอธิบายถึงความส าคญัของการท างานกลุ่ม  เพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือ      
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จะท าให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ทั้งด้านเน้ือหาและทกัษะภูมิศาสตร์  การใช้
ทกัษะการท างานเป็นกลุ่มและการสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกัน      
การร่วมกนัวิเคราะห์กระบวนการท างานจะฝึกทกัษะการท างาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
การช่วยเหลือกนัของสมาชิกจะเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียน และ
จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีไม่เครียดและกดดันเกินไป  จะท าให้ผูท่ี้เรียนอ่อนมี
พฒันาการในการเรียนรู้มากข้ึนและมีความสุขในการเรียน   

 การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (Student Centered Learning-SCL) 
เป็นหวัใจส าคญัในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา  ให้รู้จกัตนเอง  รู้จกัโลก  เรียนรู้ไดต่้อเน่ือง  
สนุกสนานในการเรียนรู้  สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็ม
ศกัยภาพของความเป็นมนุษย์  เนน้กระบวนการคิด  การปฏิบติัไดจ้ริงสอดคลอ้งกบัความถนดัของ
ผูเ้รียน  ดงัท่ี มนตช์ยั เทียนทอง (2556: 4-10) กล่าวถึงการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัวา่เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเนน้กิจกรรมการเรียนรู้ จดัส่ือการเรียนการสอน จดัสภาพแวดลอ้ม จดัสถานการณ์เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ  และเป็นแบบการส่ือสารสองทาง (Two way Communication) 
ทั้งจากผูส้อน  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากการศึกษาดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัผูอ่ื้น  ผูส้อนมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียน  และวิเคราะห์ขอ้มูลวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียน  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชศ้กัยภาพไดเ้ต็มท่ี มนตช์ยั เทียนทอง ไดก้ล่าวถึง
หลกัการการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัได ้6 ประการ ดงัน้ี   

 1.  การสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) โดยให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จาก
การสืบสวนสอบสวน เพื่อสร้างและแปลความหมายให้เกิดความรู้ตามความสนใจและศกัยภาพ    
ของตน   

 2.  การมีส่วนร่วม (Participation) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู ้เรียนในกิจกรรม      
การเรียนการสอน (Active Learning) ท่ีผูส้อนไดจ้ดัเตรียมไวอ้ยา่งมีความสุข ผูเ้รียนเป็นผูน้ าตนเอง 
(Student Led Learning) เพื่อจดัการรับผดิชอบตนเอง 

 3. การร่วมมือกัน (Collaboration) โดยให้ผู ้เรียนเรียนรู้ร่วมกันกับผู ้อ่ืนท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเกิดความรู้ท่ีหลากหลายของแต่ละคน
เพื่อสร้างความเขา้ใจเชิงลึก   

 4.  การใช้กระบวนการทางสมอง (Cognitive Process) เป็นการใช้ความสามารถเชิง
สติปัญญาประสานสัมพันธ์กันระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาสร้างและแปลความหมาย           
การเช่ือมโยงขอ้มูลกบัประสบการณ์เดิม สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเป็นมิตรเพื่อให้ผูเ้รียน
จิตใตส้ านึกในการเรียนรู้ 
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 5.  การประเมินผลในสภาพจริง (Authentic Evaluation) เป็นการประเมินจากสภาพ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่ไดพ้ิจารณาตามเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยอาจ
ใชแ้ฟ้มสะสมงาน การท าโครงงาน การประเมินผลความกา้วหนา้ 

 6.  การน าความรู้ไปใชแ้ละการประยุกต์ใช ้(Application) มุ่งเน้นการน าไปใชจ้ริงเพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  นอกจากน้ี วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 10-13) ได้เสนอบทบาทของครูท่ีควรส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไวด้งัน้ี   

 1.  ครูจะตอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการเรียนรู้ใหม่  เปล่ียนความคิดและความ
เช่ือแบบเดิม ๆ ท่ีครูจะต้องเป็นบอกความรู้แก่ผูเ้รียน มาคิดในแนวใหม่ท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ไดแ้ละมีวธีิการเรียนท่ีแตกต่างกนั และใชเ้วลาในการรับรู้ไม่เท่ากนั   

 2.  ครูควรมีความเช่ือว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและเกิดข้ึนใหม่ได้ตลอดเวลา  
กิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้จากสภาพจริงเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างโอกาสการเติบโตทุกดา้นอยา่งเตม็ท่ี   

 3.  ครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ปฏิบัติอย่างอิสระ  เช่น         
การสืบเสาะคน้หา  การแกปั้ญหา  การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  และการเรียนรู้ท่ีเนน้ประสบการณ์   

 4. ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการมากกว่าเน้ือหา  และ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน   

 5.  การพฒันาผูเ้รียนตามลกัษณะธรรมชาติของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย  การพฒันา
ศกัยภาพจึงควรใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนทุกคนและทุกดา้น  

 6.  ครูควรออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ ทนัสมยั หลากหลาย  การเน้นการให้ผูเ้รียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  
และน าไปสู่การคิดสร้างสรรค ์ การสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้พบตวัเอง  เรียนรู้วธีิการแกปั้ญหา   

 7.  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้จะตอ้งปรับปรุงอยู่เสมอ ตามสภาพจริง  และไม่มี
กฎเกณฑท่ี์แน่นอน 

 ดงันั้น แนวคิดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  จึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญัในการน ามา
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษา  เพราะเป็นรูปแบบท่ีเนน้หลกัการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็น
การทา้ทายและการกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน  การมีส่วนร่วมจะท าให้ผูเ้รียนมีความสนุกใน     
การร่วมกิจกรรม เช่น การซกัถาม การคน้ควา้ การสืบคน้ขอ้มูลจากการใชเ้ทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือ
ท่ีเป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ การให้ความอิสระในการคิด การวางแผนในการท างาน หรือการ
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ปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  จะช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งสามารถสร้าง
ความรู้ใหม่  ประสบการณ์ใหม่จากการปฏิบติั  โดยครูผูส้อนตอ้งเปล่ียนมาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แทน  และครูผูส้อนตอ้งปรับปรุงการประเมินให้ทนัสมยั  และ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

หลกัการ  แนวคิด  และการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 

 วชิาภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัความความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งกนั เพื่อน า 
มาใช้อธิบายถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งธรรมชาติ มนุษย ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดงัท่ี สมจิตร วฒันคุลงั (2555: 2-3) กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556: 2-3) และทว ี     
ทองสวา่ง (2520: 20)  ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัแนวคิดทางภูมิศาสตร์วา่ ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโลก พื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ ของโลก มีการศึกษารวมไปถึงปรากฏการณ์ทางกายภาพและมนุษย ์ 
และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว  มีการศึกษาสังเคราะห์ความรู้ท่ีมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์  การศึกษาภูมิศาสตร์มีทั้งในระดับพื้นท่ี และระดับภูมิภาค  โดยการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือประกอบการเก็บขอ้มูล  และการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใช้
วิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์  และสังคมศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาข้อเท็จจริง  ดังนั้ น
การศึกษาภูมิศาสตร์จึงตอ้งอาศยัการน าความรู้เดิม  ประสบการณ์เดิม  มาประกอบการศึกษากบั
ความรู้ใหม่  เพือ่สร้างเหตุและผลในการสร้างค าตอบทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ นอกจากน้ี
ปัญญา จารุศิริ และคณะ (2557) ได้กล่าวไวต้  าราภูมิศาสตร์  โครงการต าราวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระ
อุปถมัภ์สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
กล่าวถึงองคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์  ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น  3  แขนง  คือ  1) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(Physical Geography)  ศึกษาส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  2) ภูมิศาสตร์มนุษย ์(Human Geography) 
ศึกษาปรากฏการณ์เก่ียวกับมนุษย์หรือกิจกรรมของมนุษย์  3) ภูมิศาสตร์เทคนิค (Geographic 
Techniques)  ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์     

 ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์  จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ  ท าให้ได้
ความหมายของวชิาภูมิศาสตร์  ดงัน้ี   

 กิตติคุณ รุ่งเรือง (2555: 23) กวี วรกวิน (2551: 31) สวาท เสนาณรงค ์(2536: 103) ธวชั  
บุรีรักษ์ (2520: 6) และพจนานุกรมลบบัราชบณัฑิตยสถาน  ศพัท์ภูมิศาสตร์ (2549: 258)               
ไดก้ล่าวถึงความหมายของภูมิศาสตร์  ไวว้่า  ภูมิศาสตร์ คือ วิชาท่ีเราศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
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ชีวิตกับสภาพแวดล้อมทั้ งด้านกายภาพและด้านสังคม  ตลอดจนกระบวนการเปล่ียนแปลง  
ววิฒันาการความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่อดีตและปัจจุบนั   

 Strahler (1969: 3) Lambert and Morgan (2010: 78-79) and Pepper (1985: 108)    
กล่าวว่า  ภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ในพื้นท่ี (Space)  ท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย ์ ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์พลวตัรตอ้งใชส้ติปัญญาใคร่ครวญ เพื่อหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
ระหว่างมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการศึกษาการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีลกัษณะทางกายภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

 ดังนั้ น วิชาภูมิศาสตร์  หมายถึง  วิชาท่ีเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับ
สภาพแวดลอ้มทั้งดา้นกายภาพและดา้นสังคม  การศึกษาความสัมพนัธ์ในพื้นท่ี (Space)  ท่ีมีผลต่อ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์พลวตัรตอ้งใช้สติปัญญาใคร่ครวญเพื่อหา
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนกระบวนการเปล่ียนแปลง  
ววิฒันาการความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่อดีตและปัจจุบนั   
 นอกจากน้ี ทวี ทองสวา่ง  และอมราพร สุวรรณโชติ (2526: 5)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของวชิาภูมิศาสตร์ (The Functional Value of Geography) ไวด้งัน้ี 
 1. ดา้นอาชีพ ช่วยใหม้นุษยใ์นภูมิภาคต่าง ๆ เขา้ใจในเร่ืองการประกอบอาชีพดีข้ึน  
 2. ด้านการพฒันาสติปัญญา ช่วยให้เกิดความเลลียวลลาดในการพิจารณา และ
ตีความหมายส่ิงต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
 3. ดา้นการเป็นพลเมืองดีมีความเลลียวลลาด ช่วยให้เกิดการคิดในการน าหลกัสูตร
วชิาภูมิศาสตร์ มาปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์แก่ชาติบา้นเมือง 
 4. ดา้นการส่งเสริมความรู้วชิาแขนงอ่ืน ๆ ช่วยใชว้ชิาอ่ืน ๆ มีความหมายยิง่ข้ึน 
 5. ดา้นการส่งเสริมประสบการณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว ช่วยให้การศึกษานอกสถานท่ี 
การท่องเท่ียว และการส ารวจมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
 6. ดา้นการส่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างชาติ ช่วยให้เช้าใจในสภาพ
ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฐานะทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเกิดผลดี
ทางดา้นการทูต และการอยูร่่วมโลกเดียวกนั 

 ในการน าวชิาภูมิศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ควรมีจุดมุ่งหมายท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดท้ั้งความรู้ภูมิศาสตร์และเขา้ใจธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์  ทกัษะทางภูมิศาสตร์  และ
เจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  ดังท่ี นักวิชาการได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์มีนกัวชิาการไดเ้สนอไวด้งัน้ี  
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 Verma (1975: 4) จุดมุ่งหมายในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ (Aims and Objects of 
Geography Teaching) ไดก้ล่าวไว ้2 ประการใหญ่ ๆ คือ  เพื่อให้เกิดความคิด  ทกัษะและความรู้ใน
ระยะเวลาอนัสั้ นท่ีสุด หรือบรรลุเน้ือหาตามเป้าหมายและเพื่อให้เกิดความคิดและการกระท าท่ี
ถูกตอ้งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัความรู้พื้นฐานของวชิาภูมิศาสตร์ 
 2.   เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการสังเกตพิจารณา 

 3.   เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ทางธรรมชาติกบัสังคม 
 4.   เพื่อใหผู้เ้รียนซาบซ้ึงถึงความเขา้ใจของความคิดรวบยอดและทฤษฏี  

 ทวี ทองสว่าง (2520: 26) กล่าวถึง  ความมุ่งหมายของการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (Aim 
and Objectives of Geography Teaching) ไวด้งัน้ี 

 1.  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละธรรมชาติ
แวดลอ้มมนุษยว์า่มีความสัมพนัธ์และความส าคญัต่อกนั  

 2.  เพื่อให้ผูเ้รียนบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  

 3.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการท่ีจะน าความรู้ทางภูมิศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในการ
ท าความเขา้ใจ และตีความหมายเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

 4.  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติความสนใจในคุณค่าของธรรมชาติแวดล้อม คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมนุมชน รู้จกัความเป็นเอกราชของชาติ 

 5.  เพื่อให้รู้จกัโครงสร้างของภูมิศาสตร์ และบอกไดว้่าขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 6.  เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพความเป็นอยูข่องสังคมในอดีตและปัจจุบนั  

 สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109) กล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไว ้3 ประการ คือ   

 1.  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวชิาภูมิศาสตร์แยกออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
  1.1 ขอ้เทจ็จริง (Fact) คือ  ในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ควรเนน้ให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาภูมิศาสตร์  
  1.2 มโนมติทางภูมิศาสตร์ (Geographical Concepts) เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ขอ้เท็จจริง
ทางภูมิศาสตร์แล้ว  ผูเ้รียนจะน าความรู้มาพฒันาให้มีความรู้ความเข้าใจในระดับท่ีสูงข้ึนเป็น
แนวความคิดสรุปรวบยอด 
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  1.3 หลกัการทางภูมิศาสตร์ (Generalizations in Geography) เม่ือผูเ้รียนไดพ้ฒันา
มโนมติทางภูมิศาสตร์แล้ว  ผูเ้รียนเกิดแนวคิดสรุปเป็นหลกัการทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลกัการท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลกนัหรือเป็นเง่ือนไข 
  1.4 ทฤษฏีทางภูมิศาสตร์ (Geographic Theories) ทฤษฏีเป็นความรู้ท่ีได้จากการ
สรุปเป็นหลกัการ  และไดรั้บการทดสอบแลว้  เช่น ทฤษฏีเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐาน ทฤษฏีโครงสร้าง
ทางภูมิภาค 

 2.  การพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางภูมิศาสตร์  เพราะจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์  และสามารถน าทกัษะภูมิศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ า  เช่น  ทกัษะ
การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ทกัษะการสังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ทกัษะการส ารวจ
ภาคสนาม  และทกัษะการใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

 3.  การพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  โดยการน าความรู้ทางภูมิศาสตร์        
มาพฒันาเจตคติท่ีดีเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และเขา้ใจความแตกต่างของพลเมืองในแต่ละภูมิภาค 

 สมจิตร วฒันคุลงั (2555: 14) ไดศึ้กษาทศันะของนกัวิชาการดา้นสังคมศึกษา พบว่า  
วตัถุประสงคข์องการสอนภูมิศาสตร์ มีดงัน้ี   

   1.  ให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีมโนมติ  หลกัการทางภูมิศาสตร์เก่ียวกบัท่ีตั้ ง  
ความแตกต่างดา้นกายภาพและลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์ การเปล่ียนแปลงในแต่ละภูมิภาค 

 2. ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางภูมิศาสตร์  ท่ีสามารถน าไปแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ 
รวมทั้งทกัษะการตั้งค  าถาม  การตั้งสมมติฐาน  การสังเกต  การศึกษาคน้ควา้  การน าเสนอขอ้มูลจาก
การศึกษาคน้ควา้  การส ารวจ  การปฏิบติัการภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

 3. .ให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  จากการท่ีผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจมโนมติ  
หลักการทางภูมิศาสตร์จะเป็นพื้นฐานให้เกิดเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  เพราะท าให้เกิดความ
ตระหนกัถึงความส าคญัในการศึกษาภูมิศาสตร์  รวมทั้งการตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

  ดงันั้น  จากการสรุปวตัถุประสงค์การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของนักวิชาการ  คือ        
1) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  2) ผูเ้รียนมีการสร้างทกัษะทางภูมิศาสตร์   
ทั้งด้านทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  และทกัษะการเสาะหา
ค้นคว้าข้อมูล  จากการศึกษาสังเกต  การส ารวจ  การศึกษาภาคสนาม  การน าเสนอข้อมูล            
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจและแกปั้ญหา   และ 3) ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  ท าให้
ผูเ้รียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของวิชาภูมิศาสตร์  สภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ความเขา้ใจ
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แตกต่างของความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี  และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ซ่ึงจากผลการสรุป
วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ท าให้เป็นแนวทางในการสร้างเป้าหมายของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีไดผ้า่น
การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์แลว้  จะตอ้งได้
ความรู้ภูมิศาสตร์  ทกัษะภูมิศาสตร์  และเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  เพื่อการประยุกต์ไปในดา้นการ
จดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาวชิาชีพครูไดต่้อไป 
 

หลกัการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา (Case-based Learning) 
 วธีิการสอนโดยใชก้รณีศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีผูส้อนจะช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยใช้ทกัษะการคิด  การวิเคราะห์  โดยให้ผูเ้รียนก าหนดเร่ือง
หรือปัญหาข้ึนจากความเป็นจริง  และหาค าตอบจากเร่ืองนั้น ๆ และน าค าตอบและเหตุผลท่ีมาของ
ค าตอบมาเป็นขอ้มูลในการอภิปราย  สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Easton (1992: 89) ท่ีวา่วิธีการสอน
ท่ีใชก้รณีศึกษาจะเป็นวิธีกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยการวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ อภิปรายเหตุ
และผล ฝึกการใช้ความรู้ หลกัการ ทฤษฏีและกระบวนการแก้ปัญหาและน ามาใช้ตดัสินใจตาม
กรณีศึกษานั้น และมีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีการท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม โดยมีผูส้อน
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกและกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาของ Easton (1992: 12-14) ประกอบดว้ยขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 
 1. การท าความเขา้ใจสถานการณ์ 
 2. การวนิิจลยัขอบเขตของปัญหา 
 3. สร้างทางเลือกในวธีิการแกปั้ญหา 
 4. ท านายผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
 5. ประเมินทางเลือก 
 6. วเิคราะห์ผลออกมาชดัเจน 
 7. ส่ือสารผลลพัธ์ท่ีได ้

 การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษา  เป็นการเรียนรู้ดว้ยการศึกษากรณีศึกษา ซ่ึงเป็นแนวคิดของ 
Smith and Ragan (1999, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556: 83) โดยใหผู้เ้รียนไดรั้บสถานการณ์ปัญหา
จริง และผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการแกปั้ญหานั้นไม่มีค  าตอบถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว โดยเลพาะถา้
เป็นปัญหาท่ีซับซ้อนมองได้หลาย ๆ มุม การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา สามารถพฒันาทักษะการ
ตดัสินใจ ดว้ยการพิจารณาการแกปั้ญหาและน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา   
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 การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน        
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ไดน้ าการใช้
กรณีตวัอยา่งเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการวิเคราะห์กรณีศึกษา  การอภิปราย
เหตุและผล  ฝึกการใชค้วามรู้ในกระบวนการแกปั้ญหา  น ามาใชต้ดัสินใจตามกรณีศึกษานั้น  และมี
การท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  เป็นการจัด         
การเรียนรู้ การตดัสินใจ โดยมีปัญหาจริงจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดภาวะสงสัย และตอ้งการแสวงหา
ค าตอบเพื่อขจดัความสงสัย การให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาต่าง ๆ และร่วมกนัคิดแกปั้ญหาจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถพฒันาทกัษะการคิดตามกระบวนการต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับค ากล่าวของ อานุภาพ เลขะกุล 
(2550: 67-68) ท่ีกล่าวถึงการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ  
 1. ท าใหไ้ดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 2. พฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เหตุผลและน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีมี
ประสิทธิผล 
 3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ผูเ้รียนสามารถท างานและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
 6. ความคงอยู ่(Retention) ของความรู้จะนานข้ึน 

 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทกัษะการแกปั้ญหา  ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 111)  ไดส้รุปแนวทางปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ดงัน้ี 

 1.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัปัญหา  และพบปัญหาดว้ยตนเอง 
 2.  จบักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ (3-5 คน) ให้ผูเ้รียนได้ร่วมอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
 3.  ใหผู้เ้รียนถามค าถามในเร่ืองท่ีสงสัยหรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
 4.  ผูเ้รียนร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหา การแก้ปัญหา การระบุส่ือและอุปกรณ์ท่ี     

ตอ้งใช ้
 5.  ผูเ้รียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา 
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 6.  ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา  หาค าตอบของปัญหาและน าเสนอผลการเรียนรู้หรือผล
การแกปั้ญหาในรูปแบบโครงงาน และนิทรรศการ   

 7.  ร่วมกนัประเมินผลการท างานและผลงานกลุ่ม  เสนอแนะในการพฒันาการเรียนรู้
ต่อไป 

 แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา รูปแบบ         
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา คือ การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้พบกบัปัญหาจริงจากการศึกษาคน้ควา้  การศึกษาส ารวจ  
การศึกษาภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ในการสืบคน้ขอ้มูล  จะกระตุน้ให้ผูเ้รียน
คิดหาวิธีในการจดัการกบัปัญหานั้น  ส่งผลให้ผูเ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  และเกิดทกัษะการ
ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) 

 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) เป็นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดจากการตั้งค  าถามและลงมือปฏิบติัเพื่อสืบเสาะหาความรู้  ดงัท่ี วชัรา  
เล่าเรียนดี (2556: 101) กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาจากพื้นฐานปรัชญาการเรียนรู้ดว้ย
การปฏิบติั (Learning by Doing) ของ John Dewey ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  โดยมีองค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้คือการตั้งค  าถามหรือการถามค าถาม
(Asking Questions)  การศึกษาขอ้มูลจะตอ้งมีการวิเคราะห์ การตดัสินใจในการสรุปขอ้มูล และ
น ามาประมวลหรือหาขอ้สรุปเพื่อให้ไดค้  าตอบ  ซ่ึงจะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีทั้งดา้นทกัษะวิชาการ
และทกัษะชีวติ  และมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

 Bruner (1966: 89) ไดเ้สนอกระบวนการสืบสวนสอบสวนไวเ้ป็น 4 ขั้น ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
กนัในช่ือ OEPC Techniques ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ขั้นสังเกต (Observation-O) เป็นขั้นท่ีส าคญัท่ีสุดอบัดับแรกของกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ขั้นสังเกตน้ี ครูจดัสถานการณ์ กิจกรรม หรือสาธิตการทดลองให้ผูเ้รียนสังเกต      
จะท าให้ผูเ้รียนเกิดปัญหาคบัขอ้งใจ (Conflict)  ผูเ้รียนจะถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูล แลว้จดบนัทึกขอ้มูล
เหล่านั้นไวเ้ป็นพื้นฐาน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตั้งสมมติฐานต่อไป 
 2. ขั้นอธิบาย (Explanation-E) เม่ือใชก้ารสังเกต การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นแรกแลว้
ต่อไปจะอธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ ว่ามีอะไรเป็นสาเหตุ เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้นโดยพยายามหาแนวทางในการอธิบายไวห้ลาย ๆ แนวทางตามแบบการตั้งสมมติฐาน 
 3. ขั้นท านายหรือคาดคะเน (Prediction-P) เม่ือทดลองสมมติฐาน เพื่ออธิบายว่า 
ปัญหาเหล่านั้ นมีสาเหตุมาจากอะไร ผู ้เรียนก็พอจับเค้าโครงของปัญหาได้แน่ชัดข้ึน ละนั้ น           
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จะสามารถคาดคะเนไดว้า่ ถา้มีสาเหตุเช่นเดียวกนัอีก จะเกิดอะไรตามมา แมว้า่จะไม่มีสถานการณ์
เช่นนั้นปรากฏใหเ้ห็นจริง ๆ  
 4. ขั้นน าไปใชป้ระโยชน์และสร้างสรรค ์(Control and Creativity-C) คือ ขั้นท่ีสามารถ
น าแนวคิดท่ีไดรั้บไปใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 Joyce and Weil (2009: 80-88)  ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบเสาะและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model)  คือ  มีการพฒันา
แนวคิดเก่ียวกบัการสืบเสาะหาความรู้และแนวคิดเก่ียวกบัความรู้  โดยเน้นจากปัญหาท่ีน่าสนใจท่ี
ท าให้แสวงหาความรู้  ความรู้เป็นส่ิงท่ีไดป้ระสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมมาใช้ในประสบการณ์
ใหม่และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม  ดงันั้นความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการสืบเสาะ โดยอาศยั
ความรู้และประสบการณ์  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา 
 2. ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา 
 3. ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ 
 4. ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการแสวงหาความรู้ 
 5. ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปผล  น าเสนอและอภิปรายผล 
 6. ใหผู้เ้รียนก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อสืบเสาะต่อไป 
 การวจิยัคร้ังน้ีจึงน าการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้มาใชเ้ป็นขั้นตอนในการ
จดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกการปฏิบติัทางภูมิศาสตร์  จาก
การสังเกต  และการตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การรวบรวมขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์ขอ้มูล  
และการสรุปผลขอ้มูลทางภูมิศาสตร์เพื่อเป็นค าตอบของการปฏิบติังาน  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้
 การเรียนรู้เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)  
 การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ หมายถึง  การด าเนินการอนัจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ (Experience) ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้
ก่อน  และให้เรียนสังเกต ทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน  และแนะน าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาคิดพิจารณาไตร่ตรอง
ร่วมกนัจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ  ในเร่ืองท่ีเรียนรู้แลว้
จึงน าความคิด หรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ   ดงัท่ี 
Johnson and Johnson (1994: 7)  กล่าววา่การเรียนรู้โดยการใชป้ระสบการณ์ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้
ชดัเจนมากข้ึนและสามารถส่งไปสู่การเรียนรู้อ่ืน ๆ  และการท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและ
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คน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความส าคญั  ท าให้ผูเ้รียนเกิดความผกูพนัและ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ต่อไป 
 1.  ผูส้อนมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) ท่ีเป็นรูปธรรมใน
เร่ืองท่ีเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดล้งไปประสบดว้ยตนเอง 

 2.  ผูเ้รียนมีการสะท้อนความคิด (Reflect) และอภิปรายร่วมกัน เก่ียวกับส่ิงท่ีได้
ประสบมา หรือเกิดข้ึนในสถานการณ์เรียนรู้นั้น 

 3.  ผูเ้รียนมีการสร้างความคิดรวบยอด  หลกัการ  สมมติฐาน จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
 4.  ผูเ้รียนมีการสร้างความคิดรวบยอด หลกัการ สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนไปทดลอง

หรือประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ใหม่ ๆ 
 5.  ผูส้อนมีการติดตามผลและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนการทดลอง/ประยุกตใ์ช้

ความรู้ เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู้หรือปรับเปล่ียนความคิด  หลกัการ  สมมติฐานต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

 6.  ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลโดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองของ
ผูเ้รียน ประกอบกบัการประเมินผลของผูส้อนดว้ย 

 หลกัการและแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ท่ีกล่าวมานั้นสอดคลอ้ง
กบัหลกัการ  และขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  รวมทั้งเป้าหมายการจดัการเรียน     
การสอนภูมิศาสตร์  ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิม  ประสบการณ์เดิมกบัเน้ือหาใหม่  
เพื่อสร้างความเขา้ใจในเชิงพื้นท่ี (Space)  ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัการการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา  และส่งเสริมทกัษะสังคม คือ สามารถท างานเป็นทีมในการศึกษาส ารวจ มีความสามารถ
ดา้นการใช้เทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีการสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลย ี  
ภูมิสารสนเทศ  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืน  และมีทศันคติทางบวกต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาได ้ 
ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จึงตอ้งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีทั้งความรู้  ทกัษะสังคม  การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเองดว้ยตนเอง (Constructivism)   

 เทคนิค วธีิสอน และกลยุทธ์การสอนภูมิศาสตร์ 
 นอกจากหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เทคนิค วิธีสอน และกลยุทธ์

การสอนภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายจะเป็นส่ิงท่ีผูส้อนภูมิศาสตร์สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดค้วามรู้  ความเขา้ใจและมีประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิศาสตร์อย่างถูกตอ้งชัดเจน  และ
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สามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ได ้ ดงัท่ีนักวิชาการการศึกษาไดก้ล่าวถึงเทคนิค  วิธีสอนและกล
ยทุธ์การสอนท่ีส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
 Frazee and Rudnitski (1995)   ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์การตั้งค  าถามว่า  การถามเป็น       
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสร้างส่ิงท่ีรู้แลว้ และพฒันาความคิดใหม่ การตั้ง
ค าถามเป็นส่วนส าคญัของการคน้ควา้หาค าตอบ  ลกัษณะของค าถามท่ีดี  คือ  เป็นค าถามท่ีผูเ้รียนได้
กระท ามากกวา่การจ าขอ้มูล  ไดเ้รียนรู้ระหวา่งกระบวนการตอบค าถาม  และมีแนวทางในการตอบ
หลายแนวทาง น าไปสู่ค าตอบท่ีหลากหลาย  การตั้งค  าถามในระดบัต่าง ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างการ
เรียนรู้  คือ  การขยายทกัษะการคิด  การท าความเขา้ใจ  การไดข้อ้มูลยอ้นกลบัทั้งดา้นการเรียนรู้  
และการจดัการเรียนรู้  ท าให้เกิดการทบทวน  การเช่ือมโยงระหว่างความคิด  ประเภทของค าถาม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 

 1. ค าถามแบบเลพาะเจาะจง (Convergent Questions) ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีเนน้เน้ือหาเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงโดยเลพาะตอ้งการค าตอบตรง ๆ เช่น ถูก หรือผิด ไม่ตอ้งตีความหมายใหม่มากนัก     
การมีปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัต ่า เป็นค าถามท่ีเหมาะแก่การทดสอบความจ า 

 2. ค าถามไม่เลพาะเจาะจง (Divergent Questions) เป็นค าถามประเภทปลายเปิด 
(Open-ended Questions) เน้นผูเ้รียนสร้างกระบวนการ (Process-oriented) ความคิดสร้างสรรค ์
(Creative) การคิดอยา่งวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสะทอ้นผล (Reflection) การน าไปใช้
ต่อ (Generalization) และการสรุปอา้งอิง (Inferences) ตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียนสูง 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 107)  กล่าววา่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning: PBL) เป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  มีลกัษณะส าคญัคือ 
เป็นการแกปั้ญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ  ตอ้งการแสวงหาค าตอบและหาเหตุผลมา 
 Osborn (1993, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556: 50) กล่าววา่เทคนิคการระดมสมอง
เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมพฒันาการคิดคล่อง คิดได ้เป็นจ านวนมาก ๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเลพาะ
เพื่อให้ทางเลือกท่ีหลากหลาย การประเมินผลจะเนน้ท่ีปริมาณมากกวา่คุณภาพ จึงไม่มีการวิพากษ ์
แนวคิด วิธีการท่ีน าเสนอ เพราะยิ่งเสนอได้มากซ่ึงมีโอกาสมากในการเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ต่อไป  

 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2557: 3-10) กล่าวว่ากลยุทธ์การสอน (Instructional Strategies) 
หมายถึง การออกแบบและสร้างส่ิงแวดล้อมประกอบด้วยวิธีการหรือแผนการท่ีคิดข้ึนอย่าง
รอบคอบเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย มีขั้นตอนสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์เพื่อให้
ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย  และไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้ แบ่งกลยทุธ์การสอนเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 



 

 

68 

 1.  กลยุทธ์การสอนทางตรง (Direct Instructional Strategies) เน้นการให้ขอ้มูลและมี
เวลานอ้ย  ไดแ้ก่ การบรรยาย การสาธิต การฝึกฝนและการปฏิบติั และการสอนแบบวภิาษวธีิ 

 2.  กลยุทธ์การสอนทางออ้ม (Indirect Instructional Strategies) เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เช่น การสืบสอบ (Inquiry) การเรียนแบบคน้พบ (Discovery Learning)    การแกปั้ญหา (Problem 
Solving) การสร้างผงัแนวคิด (Concept Mapping) กรณีศึกษา (Case Studies) การอภิปรายเพื่อ
สะทอ้นความคิด (Reflective Discussion) 

 3. กลยุทธ์การสอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Instructional Strategies)  เนน้การ
อภิปรายแลกเปล่ียนขอ้มูล  เช่น  วธีิสอนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole Class Discussion)  วิธีสอน
แบบอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion)  การระดมความคิด (Brainstorming)  การเรียน
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  การแกปั้ญหาแบบมี     ส่วนร่วม (Cooperative Problem 
Solving) 

 4. กลยุทธ์การสอนเนน้ประสบการณ์ (Experiential Instructional Strategies)  เนน้การ
วางแผน  และน าไปใช้ในบริบทอ่ืน ๆ  เช่น ทัศนศึกษา (Field Studies) สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) เกม (Games) บทบาทสมมติ (Role Play) การบูรณาการ (Integration) และการส ารวจ 
(Survey) 

 5.  กลยุทธ์การสอนแบบอิสระ (Independent Instructional Strategies) เน้นให้ผูเ้รียน
สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไดแ้ก่ การสอนท่ีเนน้วิจยัเป็นฐาน (Research Based Instruction: RBL) 
การบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) และการสอนท่ีเนน้โครงงาน (Project Based Instruction)   

 มนต์ชัย เทียนทอง (2556: 224) กล่าวถึงเทคนิคการจัดข้อมูลผงักราฟิก (Graphic 
Information Organizers) วา่ผงักราฟิก (Graphic Organizers)  เป็นรูปแบบการรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ  และเขา้ใจง่าย  โดยการจดักระท าขอ้มูลไดม้าจากทกัษะการสังเกต  การเปรียบเทียบ               
การแยกแยะ  การจดัประเภท  และการเรียงล าดับ  เป็นตน้  เป็นการพฒันาการคิดในระดับสูง
 ทั้งน้ีจากการศึกษาความหมายและความส าคญัของเทคนิค  วิธีสอน  และกลยุทธ์การ
จดัการเรียนรู้  ท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้มากข้ึน  ท าให้ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากการ
สังเคราะห์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัการและขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความความรู้ของนกัวิชาการ ดงัน้ี Gredler (1997: 267-268)  Driver and Bell (1986)  
Yager, (1991: 5)  และวชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78)  พบวา่  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนปฏิบติั  จึงมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอน  คือ  กระบวนการใน
การแกปั้ญหา  การอภิปรายแลกเปล่ียนขอ้มูล  ท างานเป็นกลุ่ม  การร่วมกนัสืบเสาะคน้หาขอ้มูลโดย
การตั้งค  าถาม  และการตอบค าถาม  การเขียนบนัทึกแสดงความรู้  การฝึกใช้เทคนิคผงักราฟิกการ
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สรุป  และแสดงขอ้มูล  การสาธิต  การไตร่ตรองสะทอ้นความคิด  การให้แสดงผลงาน  และฝึก
ปฏิบติั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดท้ั้งความรู้ภูมิศาสตร์และเขา้ใจธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์  ทกัษะทางภูมิศาสตร์  และ
เจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  จึงเนน้การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  
และการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ดงัท่ีนกัวิชาการศึกษาไดเ้สนอไวด้งัน้ี  Verma (1975: 4)  ทวี ทอง
สวา่ง (2520: 26)   สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109) และสมจิตร  วฒันคุลงั (2555: 14)  เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการสังเกต  การสรุปแนวคิดเป็นหลกัการทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งมีทกัษะดา้นต่าง 
ๆ  คือ  การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  การสังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  การส ารวจภาคสนาม  
การใช้ขอ้มูลจากการวิเคราะห์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  การตั้งค  าถาม  การตั้งสมมติฐาน  การ
น าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้  จากผลการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวจึงน ามา
สู่การศึกษาเทคนิค  วิธีสอน  และกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  ดงัตารางท่ี  3 
 
ตารางท่ี 3 เทคนิค วธีิสอน และกลยทุธ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน 
 ภูมิศาสตร์   
 

เทคนิค  วธีิสอน/ 
กลยทุธ์การเรียนการสอน 

 

บทบาทผูเ้รียน 

1. การบรรยาย (Lecture)   ฟังการบรรยายเ น้ือหาภูมิศาสตร์และจดบันทึกการสรุปเน้ือหา  และ
สาระส าคญั 

2. การสาธิต (Demonstration)   สังเกตและปฏิบัติตามการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีครูสาธิต  และการ
แกปั้ญหาจากการใชเ้คร่ืองมือ 

3. การฝึกฝนและปฏิบติั (Drill 
and Practice) 

ปฏิบติัการการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์บ่อยคร้ังเพ่ือความช านาญ เช่น  การ
อ่าน  และแปลความหมายแผนท่ี  และสรุปความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ 

4. การสืบสอบ (Inquiry)   ศึกษาคน้ควา้เพื่อหาค าตอบในประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์ 
5. การแกปั้ญหา (Problem 
Solving)   

ศึกษาและแกปั้ญหาในกระบวนการหรือกิจกรรมการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ 

6. กรณีศึกษา (Case Studies)   คิดวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์  และอภิปรายเพื่อสร้างความ
เขา้ใจ  และตดัสินแนวทางหรือค าตอบหรือแกปั้ญหา 

7. การอภิปรายสะทอ้น
ความคิด (Reflective 
Discussion)   

แสดงความคิดเห็นในเน้ือหาหรือการน าเสนอประเด็นทางภูมิศาสตร์  มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประสบการณ์แต่ละบุคคล 
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ตารางท่ี 3 เทคนิค วธีิสอน และกลยทุธ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน 
 ภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
 

เทคนิค  วธีิสอน/ 
กลยทุธ์การเรียนการสอน 

 

บทบาทผูเ้รียน 

8. การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)   

ท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ  รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกท่ีดี  รับฟัง
ความคิดเห็นและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน  รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

9. ทศันศึกษา (Field Studies)   ก าหนดโครงการ  วตัถุประสงค์การศึกษาทางภูมิศาสตร์  เพื่อวางแผน
การศึกษาในสถานท่ีจริงหรือพ้ืนท่ี  การร่วมกันรับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการ  และกิจกรรมตามวตัถุประสงคโ์ครงการ  และร่วมกนัสรุปโครงการ 

10. การส ารวจ (Survey) ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี  เพ่ือหาค าตอบหรือสรุป
ความเขา้ใจจากประเด็นปัญหาท่ีไดจ้ากการสงัเกตในพ้ืนท่ี 

11. การบนัทึกการเรียนรู้ 
(Journal)   

การเขียนสรุปความรู้ทางภูมิศาสตร์ท่ีไดเ้รียนรู้  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่ง
สารสนเทศหรือศึกษาส ารวจจากแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ 

 
 ดังนั้ น ครูภูมิศาสตร์จึงต้องมีความสามารถทั้ งด้านความรู้ภูมิศาสตร์  ทักษะทาง

ภูมิศาสตร์ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย และเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์  โดยครูผูส้อนจะต้องสอดแทรกการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีสอดคล้องกบัเน้ือหา  และ
จะตอ้งเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั  การสืบคน้ขอ้มูล
และหาค าตอบทางภูมิศาสตร์ได ้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบในการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างให้ผู ้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการทางปัญญาและ
กระบวนการปฏิบติังานดว้ยความร่วมมือกนั  และเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของวชิาภูมิศาสตร์ 

 

สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
 

 สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ คือ ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ท่ีแสดงออกทั้งดา้นความรู้ภูมิศาสตร์ ความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ และเจตคติทางภูมิศาสตร์   
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สมรรถนะ (Competency) 
 จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะ พบวา่ มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายและค า

นิยามไวด้งัน้ี   
 McClelland (1993: 9) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึงบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใน

ปัจเจกบุคคล  ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้นมีผลงานหรือการปฏิบติังานท่ีดี และสมรรถนะ
มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ความรู้  ทกัษะ  และคุณลกัษณะ 

 Scott Parry (1990) ไดก้ าหนดนิยามสมรรถนะ คือ องคป์ระกอบของความรู้(Knowledge)  
ทกัษะ (Skill)  และทศันคติ (Attitudes) ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลของการท างานเป็น
บทบาทหรือความรับผดิชอบซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลงาน   

 เดชา  เดชะวฒันไพศาล (2543: 7)  กล่าววา่ สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ทกัษะ
ความรู้  และความสามารถหรือพฤติกรรม (Skills, Knowledge and Attributed) ของบุคคลท่ีมีความ
จ าเป็นในการปฏิบติังานเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ  

 พจนานุกรมลบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 1128) ได้ให้ความหมายของค าว่า  
สมรรถนะ  หมายถึง  ความสามารถ  

 สรุปความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ  ความสามารถ  คุณลกัษณะ  หรือ
พฤติกรรม  ท่ีเป็นผลมาจากจากความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  ของแต่ละบุคคล  ท่ีสามารถส่งเสริมให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 สมรรถนะการสอน 
 จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะการสอน พบวา่ มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมาย
และค านิยามไวด้งัน้ี    
 Corcoran and Geortz (1995: 27-31) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะการเรียนการสอน 
ว่าเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  ท่ีมีส่ือหรือวสัดุส่งเสริมสติปัญญา ซ่ึงประกอบด้วย 
สติปัญญา  ความรู้ความสามารถส่วนบุคคล  เป็นส่ิงท่ีก าหนดการเรียนการสอนว่าผูส้อนสามารถ
เขา้ใจ แปลความ ตอบสนองต่อผูเ้รียน และส่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 
 Cohen and Ball (1999: 27-28) กล่าววา่สมรรถนะการเรียนการสอน เป็นความสามารถ
ในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื  เป็นลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนท่ามกลางส่ือ  และ
การเรียนรู้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัขององคป์ระกอบของการเรียนการสอน  
 The College Academic Council (2004, อา้งถึงใน ชารินี  ตรีวรัญญู,2550: 45) ได้
กล่าวถึงสมรรถนะการสอนวา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัของครู และก าหนดสมรรถนะการสอนของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
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 1. ครูจะตอ้งมีความรู้  และความเขา้ใจวา่ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 2. ครูสามารถประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 3. ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงและความตรง 
 4. ครูสามารถท างานอยา่งเป็นอิสระ  และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เพื่อพฒันาความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการช่วยเหลือผูเ้รียน  ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 
 Cellisen Personal Community (2005: 1-3) ไดก้ล่าว่า  สมรรถนะไดน้ ามาก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีการใช้นวตักรรมเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาสมรรถนะ  โดยเน้น
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเรียนรู้  และความสามารถประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้มา 
 พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์ และพเยาว ์ ยินดีสุข (2550: 43)  ไดก้ล่าวถึง  สมรรถนะดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  หมายถึง  ลกัษณะพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีความสามารถ  ความช านาญในดา้นการใช้
ความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  โดยการใชก้ลยุทธ์การสอน
ท่ีหลากหลาย  ตลอดจนการใช้ส่ือ  แหล่งเรียนรู้  และการมีเจตคติเชิงบวกต่อการจดัการเรียนการ
สอน 
 สรุปความหมายของค าว่า สมรรถนะการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถใน    
การจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน  เป็นการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนจาก
การเรียนการสอนและการใชส่ื้อการสอน  โดยครูในยุคศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีทกัษะความสามารถ
ใน  4  ดา้น  คือ  ดา้นความรู้  และความเขา้ใจวา่ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง  ดา้นความสามารถ
ประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   ด้านความสามารถประเมินผลการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย  และเท่ียงตรง  และดา้นความสามารถในการท างานคนเดียว และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
และเพื่อพฒันาความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการช่วยเหลือผูเ้รียน  ให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้  
ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าผลการสังเคราะห์สมรรถนะการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นความสามารถของครูผูส้อนมา
สู่มาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมสมรรถนะภูมิศาสตร์ใหก้บันกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 

 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ภูมิศาสตร์  ครูผูส้อนจะตอ้งมีสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  คือ  ความรู้ภูมิศาสตร์  ความสามารถ
ในการสอนภูมิศาสตร์  และเจตคติทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงสอดคล้องกับนักวิชาการท่ีได้กล่าวถึง
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ไวด้งัน้ี   

 การสังเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ของนกัวิชาการ คือ ทวี ทองสวา่ง (2520: 
96-97) Verma (1975: 20-25) NCGE  (2012) และ GENIP (2006: 76)  สรุปไดด้งัน้ี   
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 1. ด้านความรู้ภูมิศาสตร์ คือ ความเข้าใจเน้ือหา ความเข้าใจหลักสูตร การเรียน       
การสอนภูมิศาสตร์และขอบเขตความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ มีความรู้เน้ือหาท่ีทนัสมยั เขา้ใจ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสังคมและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ มีความรู้เก่ียวกบั
แหล่งเรียนรู้ขอ้มูล ขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 2.  ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
ท่ีใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีเน้นทกัษะการปฏิบติั ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาภูมิศาสตร์  คือ       
การสืบคน้  การส ารวจ  การตั้งค  าถาม  การอภิปราย  การแก้ปัญหา  การปฏิบติัการ  และทกัษะ     
การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือและเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัเน้ือหา  และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนฝึก  
การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  

 3.  เจตคติทางภูมิศาสตร์  คือ  ความรู้สึกหรือความเช่ือ  ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ความรู้ความเขา้ใจในการอยู่ร่วมกันกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อยา่งมีเหตุและผล  ความตระหนกั
และเห็นคุณค่าของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้มีพฤติกรรมในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ
ทางภูมิศาสตร์มากข้ึน 
 

หลกัการและข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
  จากค าจ ากัดความของวิชาภูมิศาสตร์  จะพบว่า มีการเน้นด้านการศึกษาพื้นท่ี            
การวิเคราะห์  และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัสถานท่ีเป็นหลกั  ท าให้ผูส้อนตอ้งมีการจดั   
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้การปฏิบติัทางภูมิศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน  
รวมทั้งการใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งมีความหลากหลาย  ดงัท่ีนกัวิชาการไดก้ล่าวไว ้ 
ดงัน้ี   
  Brooks (2011: 210) กล่าวว่า รูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ให้
ผูส้อนจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีทางเลือกและวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลายกบั
ผูเ้รียน กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ และเขา้ใจปัจจยัต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์   มองหาความสัมพนัธ์
ของเน้ือหาเพื่อประกอบเป็นความใหม่   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัสถานท่ีทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาดา้นการคิด
และการท าความเขา้ใจเก่ียวเน้ือหา  และกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์โลก 

 Verma (1975: 20-25) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ไว  ้5 ประการ  
ดงัน้ี 



 

 

74 

 1. การสอนใหเ้กิดการสังเกต โดยใชว้ธีิปฏิบติั ใชว้ธีิคิดพิจารณาจากประสบการณ์ตรง
สังเกตสภาพแวดลอ้มท่ีพบเห็นและน ามาประกอบกบัเร่ืองท่ีเรียน การสอนแบบน้ีช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกั
สังเกตสภาพทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยูด่ว้ย  
 2. การศึกษานอกสถานท่ี  การสอนโดยพาผูเ้รียนไปศึกษาและดูภูมิประเทศจริงหรือ
แหล่งขอ้มูลท่ีสอนไปแลว้จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความประทบัใจ สามารถจดจ าแม่นย  า  
 3. การปฏิบติัทดลอง  วธีิน้ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการกระท า เรียนโดยสังเกตพิจารณา 
และเรียนโดยการสืบสวนคน้ควา้ 
 4. วิธีสอนแบบโครงการ  โครงการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ ตรงขา้มกบั 
การใช้ต าราซ่ึงป้อนขอ้เท็จจริงและเร่ืองราวให้โครงการนั้นเก่ียวขอ้งกบัสภาพชีวิตจริง มีความคิด
เร่ิมดว้ยตนเอง หาความช านาญดว้ยความอดทน 
 5. ใชว้ธีิภูมิภาค  เป็นการแบ่งโลกออกเป็นส่วน ๆ ตามภูมิภาค 

 ทวี ทองสวา่ง (2520: 41) กล่าวว่า ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั
ความหมาย  และความส าคญัของวิชาภูมิศาสตร์  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ในการสอนมี  3 วธีิดว้ยกนั  ดงัน้ี   

 1.  การสังเกต การส่งเสริมให้ผูเ้รียนช่างสังเกตส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวั เพื่อให้เกิด
ความสงสัยและการคิดคน้ควา้เพื่อหาค าตอบ    

 2.  การคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล การหาแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มูลมาคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ   

 3.  การปฏิบติังานภาคสนาม เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจปรากฏการณ์ในพื้นท่ีอย่าง
ชดัเจนและสามารถคิดเช่ือมโยงในดา้นสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 GENIP (2006) ได้กล่าวถึงความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ว่าครูผูส้อนจะตอ้งมี
ลกัษณะ  ดงัน้ี   
 1. มีความรู้เน้ือหาความสามารถดา้นการวางแผน  และการจดัหน่วยการเรียนรู้ 
 2.การจดัการเรียนการสอนควรการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 3. อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการจดักิจกรรม  และเขา้ใจผูเ้รียน  โดยการมีวธีิการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 4. มีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย  และการประเมินตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 สรุปหลกัการและขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  คือ  เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  เนน้กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์  
ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจปัจจยัต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์  ดว้ยกิจกรรมการสังเกต  
การศึกษานอกสถานท่ี  การปฏิบติั  การทดลอง  การศึกษาส ารวจ  เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาดา้นการคิดและการท าความเขา้ใจเก่ียวเน้ือหาอยา่งชดัเจน 
 

เจตคติทางภูมิศาสตร์ 
 

 ความหมายของเจตคติ  มีท่ีมีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี   
 Newcomb (1854: 128) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า เจตคติ ซ่ึงมีอยู่ในแต่ละคนนั้นข้ึนกบั

ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงท าใหผู้อ่ื้นเกิดความรักใคร่ 
อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้นๆ หรืออีกลกัษณะหน่ึงแสดงออกในรูปความไม่พอใจ  

 Norman L. Munn (1971: 71) กล่าววา่ เจตคติ คือ ความรู้สึก ความคิดเห็น ท่ีบุคคลมีต่อ
ส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนัและขอ้เสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ และแสดง
พฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด 

 Murphy, Murphy, and Newcomb (1973: 887) ให้กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง ความชอบ
หรือไม่ชอบท่ีบุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงต่าง ๆ 

 สุรางค์  โค้วตระกูล. (2552: 397)  ได้กล่าวว่า ทศันคติ หรือ เจตคติ ของผูเ้รียนมี
ความส าคญัมาก หมายถึงแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า ซ่ึง
อาจจะเป็นได้ทั้งคน วตัถุส่ิงของ หรือความคิด ถา้บุคคลมีทศันคติบวกต่อส่ิงใดจะมีพฤติกรรมท่ี
เผชิญกบัส่ิงนั้น ถ้ามีทศันคติลบจะหลีกเล่ียง ทศันคติเป็นส่ิงเรียนรู้และเป็นการแสดงออกของ
ค่านิยม  และความเช่ือของบุคคล  

 ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531: 2) กล่าวถึง  เจตคติเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคล    
ความสลบัซบัซ้อนของความรู้สึกหรือการมีอคติของบุคคล การสร้างความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา  และเป็นความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทาง
ท่ีดีหรือต่อตา้น  

 พจนานุกรมลบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554: 321)  ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ เจตคติ 
(Attitude)  คือ  ส่ิงท่ีคิด  ใจ  ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 ดงันั้น จากการใหค้วามหมายของนกัวชิาการสรุปไดว้า่เจตคติ (Attitude)  คือ  เร่ืองของ
จิตใจ ส่ิงท่ีคิด ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล  ท่ีมีผลมาจากการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร  ประสบการณ์ ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ  และเจตคติจะมีผลให้มีการ
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แสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นด้วย  ดงันั้นเจตคติจึงเป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  เพราะ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้  ท่ีมาจากความรู้สึกท่ีได้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ใน
กิจกรรมการเรียนรู้  
องค์ประกอบของเจตคติ  

 Zimbardo and Ebbesen (1970, อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์, 2531: 49) สามารถแยก
องคป์ระกอบของเจตคติได ้3 ประการ คือ 

 1.  องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ
บุคคล ทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดวา่ส่ิงใดดีมกัจะมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น  

 2.  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อารมณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลกัษณะของแต่ละ
บุคคล 

 3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึงหรือบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึก 

สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2552: 396-397)  ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของทศันคติประกอบดว้ย 3 
อยา่งคือ องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก อารมณ์ (Affective Component) องคป์ระกอบเชิงปัญญาหรือ
การรู้คิด (Cognitive Component) องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) และ
ลกัษณะของทศันคติหรือเจตคติ  มีดงัน้ี  คือ   
 1. เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้   
 2. เป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้บุคคลกล้าเผชิญกับส่ิงเร้าหรือหลีกเล่ียง  ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงได้ง่าย การเปล่ียนแปลงทศันคติอาจเปล่ียนจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวก 
ทศันคติบางอยา่งอาจจะหยดุเลิกไปได ้  
 3. มีการเปล่ียนแปลงหรือแปรตามชุมชนหรือสังคมท่ีบุคลิกนั้นเป็นสมาชิก เน่ืองจาก
ชุมชนหรือสังคมหน่ึงๆ อาจจะมีค่านิยมท่ีเป็นอุดมการณ์พิเศษเลพาะ ดังนั้นค่านิยมเหล่าน้ีจะมี
อิทธิพลต่อทศันคติของบุคคลท่ีเป็นสมาชิก ในกรณีท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงทศันคติ จะตอ้ง
เปล่ียนค่านิยม    

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 64-65) ไดก้ล่าวถึงการเกิดเจตคติว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ (Learning) จากแหล่งเจตคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ท่ีอยูม่ากมายท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1.  ประสบการณ์เลพาะอยา่ง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์เลพาะ
อยา่ง จะท าใหเ้กิดเจตคติต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
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 2.  การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะท าให้เกิดเจตคติ 
จากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ  

 3.  ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้นท าใหเ้กิด  
 4.  ความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั (Institutional Factors) เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือ

หน่วยงาน เป็นตน้  
 ธงชยั สันติวงษ์ (2539: 166-167) กล่าววา่เจตคติก่อตวัเกิดข้ึนมาและเปล่ียนแปลงไป 

เน่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั คือ 
 1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงก าลัง

ด าเนินการตอบสนองตามความตอ้งการหรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคลจะสร้างเจตคติท่ีดีต่อ
บุคคลหรือส่ิงของท่ีสามารถช่วยใหเ้ขามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

 2.  ข่าวสารขอ้มูล (Information) เจตคติมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารท่ี
ไดรั้บรวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาจะท าใหบุ้คคลนั้นเก็บไปคิดและสร้างเป็นเจตคติข้ึนมาได ้

 3.  การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) เจตคติบางอยา่งอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆ
ท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งอยูท่ ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เช่น ครอบครัว วดั กลุ่มเพื่อนร่วมงาน โดยเลพาะ
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุด (Primary Group)  

 4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของเป็นส่วนส าคญั
ในการสร้างเจตคติได ้

 5.  ลกัษณะท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางออ้ม      
ท่ีส าคญัในการสร้าง เจตคติใหก้บัตวับุคคล 

 สรุปองค์ประกอบของเจตคติ  พบว่า  เจตคติเกิดข้ึนจากเกิดจากการเรียนรู้ความจริง
หรือการบอกเล่า การอบรมสั่งสอน จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เกิดจากการเลียนแบบความ
ตอ้งการของตนได ้บุคคลนั้นก็มีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น 

 ดงันั้น การส่งเสริมและการสร้างเจตคติทางภูมิศาสตร์  จึงตอ้งมาจากการเรียนการสอน
ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดรู้้ความจริงอย่างชดัเจน การมีประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การปฏิบติัการกลุ่มซ่ึงสามารถสร้างทั้งความรู้และทกัษะการท างาน รวมทั้งการอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีสามารถลอกเลียนแบบจากเพื่อได ้  

 นอกจากน้ีมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงการวดัและการประเมินดา้นเจตคติไว ้ คือ  ธีรวุฒิ  
เอกะกุล (2549: 19-20) ท่ีกล่าวว่า การวดัเจตคตินั้นวดัยากกว่าดา้นอ่ืน ๆ แต่มีวิธีการวดัและการ
สร้างเคร่ืองมือท่ีจะท าใหท้ราบถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง  สรุปไดด้งัน้ี 
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 1.   การสัมภาษณ์  เป็นวธีิการท่ีง่ายมากท่ีสุด  ซ่ึงจะตอ้งเตรียมประเด็นในการสัมภาษณ์
ใหต้รงเป้าหมาย  แต่อาจจะมีขอ้เสียคือความกลวัต่อการแสดงความคิดเห็น  ผูส้ัมภาษณ์จึงควรสร้าง
บรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองและน่าเช่ือถือ 

 2.  การสังเกต  เป็นวิธีการตรวจสอบจากการเฝ้ามองและจดบนัทึกพฤติกรรมอย่างมี
แบบแผน  เพื่อจะได้ทราบว่าบุคคลนั้นมีความเช่ือและอุปนิสัยเป็นอย่างไร  แต่จะต้องสังเกต     
หลายคร้ังเพราะเจตคติของบุคลมาจากหลายสาเหตุ 

 3.  การรายงานตนเอง  วิธีน้ีต้องการให้ผูถู้กทดสอบแสดงความรู้สึกตามส่ิงท่ีเขา       
ไดรั้บรู้  เป็นขอ้มูลค าถามท่ีใหผู้ต้อบแสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมา  

 4.  เทคนิคจินตนาการ  โดยอาศยัสถานการณ์หลายอย่างไปเร้าผูถู้กทดสอบ  เม่ือผูถู้ก
ทดสอบไดเ้ห็นส่ิงเร้าก็จะจินตนาการออกมา  และน าผลมาตีความจะท าใหท้ราบถึงเจตคติได ้
 ในการท าวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้ใช้การวดัเจตคติโดยให้ผูเ้รียนเขียนรายงานตนเอง
เก่ียวกบัความรู้สึกท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ทั้งดา้นความรู้สึกต่อรายวิชาภูมิศาสตร์  ความรู้สึกต่อ
การพฒันาความสามารถดา้นทกัษะทางภูมิศาสตร์และแนวคิดหรือความตระหนกัต่อสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ  ดังนั้น ในการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์จึงตอ้งสร้างเจตคติท่ีดีท่ีเป็นทางบวกจึงมีความส าคญัในการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์เพราะจะส่งเสริมในพฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ ของผูเ้รียนดว้ย   
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศดงัน้ี 

 ปัญญา ทองนิล (2553: 185-201) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะการสอน
โดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับนกัศึกษาครู  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน พบว่า ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ  พบว่า  นักศึกษาครูควรได้รับการ
พฒันาสมรรถนะการสอน  3  ดา้น  คือ  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  ดา้นปฏิบติัการสอน  และดา้นเจต
คติ   การน ารูปแบบไปใชต้อ้งสร้างความตระหนกัให้กบัครูก่อน  และกิจกรรมควรมุ่งเน้นแนวคิด
ของรูปแบบ  ซ่ึงรูปแบบท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก           
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนส าหรับนักศึกษาครูมีกระบวนการพฒันา
สมรรถภาพการสอน 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 (Acknowledging: A) ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์
วจิารณ์ (Analyzing: A) ขั้นท่ี 3 การก าหนดเป้าหมายในการพฒันา (Defining Goals: D) ขั้นท่ี 4 การ
ฝึกปฏิบติัหรือน าความรู้ไปใช ้(Performing: P) ขั้นท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing: S) และขั้นท่ี 
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6 การประเมินผล (Assessing: A) การใช้รูปแบบ  การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ ค่าเลล่ีย
พฒันาการของสมรรถภาพการสอน ดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นทกัษะปฏิบติั  และดา้นอตัมโนทศัน์
ของนกัศึกษาครู มีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 บณัฑิต ลตัรวิโรจน์ (2550: 155-168)   ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบการจดัการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู ผลการวิจยัพบว่า   
สมรรถนะการสอนประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นการเตรียมการสอน  การวางแผนการสอน ดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และดา้นการวดัและการประเมินผล   รูปแบบการสอน
แบบการจดัการความรู้ท่ีได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในระดบัมากท่ีสุด มีลกัษณะเด่น คือ 
บูรณาการการจัดการความรู้ กระบวนการกลุ่ม  และการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้  แนว
สร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั  และการประเมินผลตามสภาพจริง  ส่วนผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะการสอนของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม  คือ  กลุ่มเรียนโดยใชรู้ปแบบ  และ
กลุ่มท่ีไม่ใชรู้ปแบบ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 วินยัธร  วิชยัดิษฐ์ (2555: 165-180) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์  
สาขาวิชาสังคมศึกษา  พบวา่  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน EPCPAFE Model  มีกระบวนการ
เรียนรู้  7  ขั้นตอน  คือ  1) ขั้นเร้าความสนใจ  2) ขั้นให้ความรู้สึก  และฝึกปฏิบติั  3) ขั้นสร้าง
ความคิดรวบยอด  4) ขั้นด าเนินการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์5) ขั้นประเมินความกา้วหนา้ 
6) ขั้นด าเนินการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์7) ขั้นประเมินผล  และจากการน ารูปแบบการ
เรียนการสอนไปใช้พบว่า   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการมีจิตสาธารณะ  การใช้เทคโนโลย ี 
การน าความรู้สู่การปฏิบติั  ความรับผิดชอบ  และการคิด อยู่ในระดบัสูง  เม่ือศึกษาผลการเรียนรู้
รายวชิาภูมิศาสตร์กายภาพพบวา่มีระดบัคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 สุธาสินี  บุญญาพิทกัษ์ (2545: 294-317)  ไดศึ้กษา  และพฒันาหลกัสูตรครูนกัวิจยัใน
ชั้นเรียน  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสมรรถภาพครูนักวิจัย  พบว่า  
สมรรถภาพครูนกัวจิยัท่ีพึงประสงค ์5 องคป์ระกอบ  คือ  ดา้นจิตวิจยั  ดา้นการแสวงหาความรู้อยา่ง
เป็นระบบ  ด้านการเป็นผูเ้รียนรู้การสอน  ด้านการปฏิบติัเชิงสะทอ้นกลบั  และดา้นคุณลกัษณะ
ความเป็นครู  จากผลการน าหลกัสูตรไปใช้กบักลุ่มทดลองพบว่า  สมรรถภาพครูนกัวิจยัจากการ
ประเมินของครูพี่เล้ียง  และนกัศึกษาประเมินตนเองมีความสอดคลอ้งกนั  คือ  ภายหลงัทดลองใช้
หลกัสูตรมีสมรรถภาพครูนกัวิจยัสูงกวา่ก่อนทดลองใชห้ลกัสูตรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  โดยมีสมรรถภาพในระดบัมาก   



 

 

80 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ และพรทิพย ์แขง็ขนั (2550: 402-407)   ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะครู  
และแนวทางการพฒันาครูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสมรรถนะครู  และ
แนวทางการพฒันาครูของประเทศไทย  ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะครู  และแนวทางการ
พฒันาครูในประเทศไทย  และต่างประเทศโดยรวบรวมจากเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ช่วง
หลงัประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ตั้งแต่  พ.ศ. 2542-2549  และการใช้
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตั้ งแต่ ค.ศ. 2000-2006  ผลการวิจยัพบว่าประเทศไทย  และ
ต่างประเทศก าหนดกรอบสมรรถนะครูสอดคล้องกัน 15 ด้าน ได้แก่  1) ความรู้ในเน้ือหาวิชา          
2) การส่ือสารและการใชภ้าษา  3) การพฒันาหลกัสูตร  4) การจดัการเรียนรู้  5) การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  6) การบริหารการจดัการชั้นเรียน  7) การใช้เทคโนโลยี  8) การวดัและ
ประเมินผล  9) การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  10) จิตวิทยาส าหรับครู  11) การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน  12) คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  13) ภาวะผูน้ า  และ
การท างานเป็นทีม  14) การพฒันาตนเอง  และวิชาชีพ  และ 15) การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน   
ส่วนแนวทางการพฒันาครู พบว่า  จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน  และมีมาตรการ
ต่าง ๆ โดยครูตอ้งสามารถพฒันาตนเองไดห้ลายรูปแบบ  รวมไปถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือท่ี
หลากหลาย  สามารถน าความรู้ไปปฏิบติัในชั้นเรียน  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และไตร่ตรอง
ประสบการณ์กบัเพื่อนครูในระหวา่งการปฏิบติังาน  อนัเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานจริง  

 จิราภรณ์  พิมพใ์จใส (2553: 184-199) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนน้ีมีช่ือเรียกวา่ PARCE Model  ประกอบดว้ยการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน 
ประกอบดว้ย ขั้นเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ (Preparation) ขั้นเรียนรู้  และฝึกปฏิบติั (Action) 
ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection) ขั้นสร้างความรู้ (Construction)  และขั้นประเมินผล (Evaluation) 
และจากวตัถุประสงคก์ารเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล  การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้านความสามารถในการวิเคราะห์          
การสังเคราะห์  การประเมินค่า  และการแกปั้ญหา  พบวา่  คะแนนเลล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้  พบว่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสามารถ ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของผู ้เรียน             
เม่ือพิจารณาดา้นการส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้รียนพบว่า  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
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ใหผู้เ้รียนปฏิบติัมากกวา่การท่องจ าหรือการฟังบรรยาย  รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลต่างๆท า
ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ  และความสามารถในด้านนั้นๆ  และเม่ือพิจารณาด้านสมรรถนะการสอน  
พบว่าประกอบด้วยความรู้ในเน้ือหา  และความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร  ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  และการวดั  และประเมินผล   
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของต่างประเทศดงัน้ี 

 Wathore (2012: 115-116) ได้ศึกษาประโยชน์ของการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์       
ในการสอนภูมิศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีวตัถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัการสอนภูมิศาสตร์  โดยการศึกษาสังเกตจากครูผูส้อนในโรงเรียน  โดยให้
ครูเตรียมส่ือการสอนหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  และน าไปใช้สอนใน
ห้องเรียน  มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และการติดตามผลการศึกษาจากผู ้ เรียน  พบว่า
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสนใจ  ได้แก่ ลูกโลก แผนท่ีภูมิประเทศ 
หนงัสือแผนท่ีโลก  เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์  แบบจ าลองต่าง ๆ  ภาพถ่าย  และภาพยนตร์  เป็นตน้  
กระบวนการเรียนการสอนท่ีใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้  กระตุน้ความสนใจ  และ
ช่วยส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูดว้ย นอกจากน้ีเทคโนโลยี  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอนภูมิศาสตร์เหล่าน้ี  ท าให้
กระบวนการเรียนการสอนไดผ้ลดียิง่ข้ึน น่าสนใจ  และง่ายต่อความเขา้ใจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอน
ภูมิศาสตร์เหล่าน้ีอาจแบ่งประเภทไดเ้ป็น เคร่ืองลายภาพสไลด์ การน าเสนอดว้ย PowerPoint ส่ือ
ทางการศึกษา  แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้  ซ่ึงประโยชน์ของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และส่ือ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  มีประโยชน์ดงัน้ี คือ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอนให้ขอ้มูลอย่างเพียงพอในการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์  การใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีมากข้ึน  การเลือกใช้
เคร่ืองมือในการสอนภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีมากข้ึน  และเคร่ืองมือภูมิศาสตร์  
และส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพ  และความสนใจผูเ้รียน 
 Yusuf  Kilinc (2013: 76-90)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัศึกษาครูภูมิศาสตร์ใน
การใชเ้ทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจรวบรวมสมรรถนะ ในการ
สอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาครูภูมิศาสตร์ชั้นปี 4 และชั้นปี 5 ของมหาวทิยาลยั  ผลของการน าไปใช้
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาครูภูมิศาสตร์ต่อการพฒันากิจกรรมในชั้นเรียน  โดยผูว้ิจยัไดส้ ารวจ
รวบรวม  และวิเคราะห์  พบว่าควรใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  หรือครูควรใช้แผนท่ีหรือวาดแผนท่ีบนกระดานด า   การสอนเน้ือหา
ควรเช่ือมโยงถึงผลของภูมิศาสตร์  จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาชดัเจนมากข้ึน  ซ่ึงผลการวิจยั  และ
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ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัน้ีน าไปใช้ปรับปรุงเทคนิค วิธีสอนภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ต่อไป 
 Ondigi (2012: 256-277)  ไดศึ้กษาหลกัการภูมิศาสตร์  และกระบวนการจดัการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาฝึกหัดครู  มหาวิทยาลยัเคนยตัตา  ประเทศเคนยา  มีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาหลักการส าคญัของภูมิศาสตร์  การจัดล าดับความส าคัญของการสอน  การวิจยัเพื่อ
ส่งเสริมการสอนภูมิศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาของชาติ  โดยการส ารวจขอ้มูลจาก
นกัศึกษาครูในมหาวิทยาลยัเคนยตัตา พบวา่  วิชาภูมิศาสตร์มีบทบาทส าคญัต่อการศึกษาเป็นอยา่ง
ยิง่เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทางสังคม  เศรษฐกิจ  วฒันธรรม  และการเมืองของสังคมต่างๆ ในโลก
น้ี วิชาภูมิศาสตร์ควรมีกระบวนการวิธีการสอนท่ีสามารถกระจายองค์ความรู้ในการสร้างความรู้  
และทกัษะต่าง ๆ  ในดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ควรเนน้การฝึกอบรมครูโดย
ใชก้ารจดัการเรียนการสอนปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) ท าให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงสาเหตุ  
และผลกระทบของปัญหาได้ดีข้ึน  มีทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอน  และการฝึกปฏิบติัการการสอนทั้งในมหาวิทยาลยั  และในโรงเรียน  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้  สามารถน าทกัษะต่างๆไปประยกุตใ์ช ้ การใชป้ระสบการณ์จากกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน  การท ากิจกรรมและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานท่ีเป็นการ
เพิ่มทักษะในการสอน  กระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคัญในด้านการคิดวิเคราะห์ การหาเหตุผล            
การสังเกต และการคนควา้วจิยัส าหรับผูเ้รียนเพื่อแสดงถึงการมีความรู้  ทกัษะในการท างานท่ีส าคญั
ในตลาดแรงงานในปัจจุบนั 
 Stoltman (1991: 437-443) ไดศึ้กษาสังเคราะห์งานวิจยัในระดบัปริญญาเอก ท่ีเก่ียวกบั
การสอนภูมิศาสตร์  ตั้งแต่ปี 1934-1982  พบวา่ดา้นวิธีการสอนภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้ไดรั้บ
ความรู้  และกระบวนการเรียนรู้อยา่งชดัเจน คือ การศึกษาจากประสบการณ์ การส ารวจ หรือวิธีการ
ประวติัศาสตร์  นอกจากน้ี และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท า
ให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา  และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้นั้นได ้ คือ  การปฏิบติัจริงของผูเ้รียน  การ
สังเกตในพื้นท่ีจริง  ดว้ยวธีิสัมภาษณ์  การจดบนัทึก จากการส ารวจ  และการสัมภาษณ์ ท าให้เขา้ใจ
เน้ือหาภูมิศาสตร์ทั้งขอ้เทจ็จริง  
 Martinha (2011: 26-36) ไดศึ้กษาวิเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  มีเป้าหมาย
เพื่อพฒันาต าราการสอนภูมิศาสตร์  และการสอนภูมิศาสตร์ โดยศึกษาสังเคราะห์จากผลการวิจยั
ระดบัปริญญาเอก พบว่ากระบวนการสอนภูมิศาสตร์ควรเน้นการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน  
เน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัการ ดงันั้นต าราการสอนภูมิศาสตร์ตอ้งน าเสนอตวัอย่างวิธีการเรียนการสอน
วิชาภูมิศาสตร์ต่างๆ ท่ีชดัเจน  เน้นกิจกรรมต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์  การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
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กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน  มีการวดัและประเมินผลตามการจดักิจกรรมการสอนจริง  เพื่อให้
เป็นกระบวนการสอนวชิาภูมิศาสตร์เชิงรุก (active)  นอกจากน้ีรัฐควรมีคณะกรรมการตรวจรับรอง
ต าราการสอนต่าง ๆ และจดัอบรมครูในดา้นการพฒันาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  และ
การเลือกใช้ต าราการสอนภูมิศาสตร์  เพื่อให้ครูสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาวิธีการสอน  
และกระบวนการสอนภูมิศาสตร์ไดง่้ายข้ึน   
 Berliner (2001: 469-470) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะการสอนของครูช านาญการ  
ไดต้ั้งสมมติฐานจากขอ้มูลท่ีไดม้าจากการประเมินทกัษะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นของครู  ไดแ้ก่  
ความสามารถในการใชค้วามรู้  มีความรู้เชิงเน้ือหาท่ีสามารถน ามาจดัการเรียนการสอน  สามารถใช้
ยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาในการสอนท่ีดี  สามารถปรับเปล่ียนการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีการตั้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสนใจ  การสร้างบรรยากาศท่ีผอ่น
คลายในการจดัการเรียนการสอน  การสร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดมี้ทางเลือก
ในการเรียนรู้  มีความรู้สึกต่อบริบทอยา่งรวดเร็ว  ตรวจสอบผลการเรียนรู้และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัให้
ผูเ้รียน  ใชก้ารทดสอบสมมติฐานของผูเ้รียนบ่อยคร้ัง  และมีความแสดงออกถึงความตอ้งการในการ
สอน 
 จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี  ดา้นการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  จะมีเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถสร้างความสนใจ  และ
สร้างความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดม้าก  เพราะเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้  และช่วยส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูดว้ย  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  เน้นการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบติัการการสอนทั้งในมหาวิทยาลยั  และในโรงเรียน  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  และสามารถน าทกัษะต่างๆไปประยุกตใ์ช ้ ดา้นสมรรถนะในการสอน
ภูมิศาสตร์ครูควรมีทกัษะท่ีสามารถใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  หรือการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อยา่งง่าย  คือ  แผนท่ีหรือวาดแผนท่ี  
การสอนเน้ือหาควรเน้นความสัมพนัธ์เช่ือมโยง  และผลท่ีเกิดข้ึน  จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา
ชดัเจนมากข้ึน  และดา้นเอกสารหรือต าราต่างๆควรเน้นท่ีครูควรพฒันาสมรรถนะความสามารถ
ของผูเ้รียน และน าเสนอตวัอยา่งวธีิการเรียนการสอนวชิาภูมิศาสตร์ต่างๆ ท่ีชดัเจน  
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา เป็นการวิจัยและพฒันา (Research and 
Development) และการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model 
ปรับปรุงโดย Kevin Kruse (2009:1) และรูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (2009)  
โดยมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ใชก้ระบวนการวจิยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Methodology) การ
ผสมผสานขอ้มูลใชว้ธีิ Embedded โดยใชว้ธีิการเชิงปริมาณเป็นวธีิหลกั  และวิธีการเชิงคุณภาพเป็น
วิธีรอง (Creswell  and  Clark, 2011: 67) ร่วมกบัการใชรู้ปแบบการวิจยั Pre- Experimental  Design 
โดยประยุกต์ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
The One Group Pretest-Posttest  Design (Tuckman, 1999: 160)  
 

วธีิและขั้นตอนการวจัิย 
 

 ผูว้ิจยัด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัและพฒันา (Research and Development)       
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A): 
การศึกษาขอ้มูลขั้นพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1)   การออกแบบและพฒันา (Design and 
Development: D and D): การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 3  การวิจยั (Research: R2) การน าไปใช ้(Implementation: I): การทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development: D2)   การประเมินผล (Evaluation: E): การ
ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  และการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน 
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กรอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3   กรอบด าเนินการวิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน  
                ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา
ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis) 
(Research: R1)  

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล
และการปรับปรุงรูปแบบ 
(Evaluation) 
(Development: D2) 

 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช้
รูปแบบ (Implementation) 
 (Research: R2) 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและ
พฒันารูปแบบ (ร่าง)(Design and 
Development) (Development: D1) 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบาย

การจดัการศึกษาคณะ 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

2. วเิคราะห์หลกัสูตร 

ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

สังคมศึกษา (พ.ศ. 2555) 

3. วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  

2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม  เลพาะในสาระท่ี 5  

ภูมิศาสตร์   

4. สังเคราะห์แนวคิด  หลกัการ

และสมรรถนะการสอน

ภูมิศาสตร์ 

5. สังเคราะห์แนวคิด  หลกัการ

และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียน

การสอน  เพื่อพฒันาสมรรถนะ

การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ

นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

6. ศึกษาความคิดเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน

ภูมิศาสตร์ทั้งในระดบั 

อุดมศึกษาและครูผูส้อน

ภูมิศาสตร์ในโรงเรียนท่ีมี

นกัศกึษาสังคมศึกษาไปฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ทดลองและเคร่ืองในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล 

ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันารูปแบบ 
จ านวน  5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ 
นกัศึกษาวิชาชีพครู 
สงัคมศึกษา (ลบบัร่าง) 

ตรวจสอบความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ทดลองและเคร่ืองมือ  ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5 คน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ 
 

ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการ
เรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการทดลองและเกบ็
รวบรวมขอ้มูลใหส้มบูรณ์ 

การน าไปใช้ 
1. น ารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา ไป
ทดลองใช้จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
2. ทดสอบผลการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์เน้ือหาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
ก่อนเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์   
4. สังเกตและติดตามผลหลงั
การเรียนรู้  
    4.1 ผลการเรียนรู้รายวชิา
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เชิงวเิคราะห์ 
    4.2 ความสามารถใน 
การสอนภูมิศาสตร์ 
- ดา้นการเขียนแผน 
การจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์     
- ดา้นการจดัการเรียน 
การสอนภูมิศาสตร์   
- ดา้นการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- ดา้นการท างาน 
กลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
    4.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์ 
    4.4 ความพึงพอใจของ 
นกัศึกษาต่อรูปแบบ 
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 

การประเมินประสิทธิผล  
ดังน้ี 
1. สมรรถนะการสอน 
ภูมิศาสตร์ 
    1.1 เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    1.2 การวดัและ
ประเมินผลหลงัเรียน 
- วเิคราะห์ดา้น 
การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์     
- ประเมินผลดา้น 
การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์   
- ประเมินผลดา้นการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
- ประเมินผลดา้นการ
ท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์ 
- วเิคราะห์ผลเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์  
- ประเมินผลความพึง
พอใจของนกัศึกษาต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน 

พิจารณาผลการประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมศิาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  (ฉบับสมบูรณ์) 

 

ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

 
การขยายผลการใช้รูปแบบ 
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ขั้นตอนที ่1  การวจัิย (Research: R1) การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis: A): การศึกษาข้อมูล 
 ข้ันพืน้ฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย  การจดัการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 2. เพื่อวิเคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
 3. เพื่อวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เลพาะในสาระท่ี  5 ภูมิศาสตร์   
 4. เพื่อวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด  หลกัการและสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
 5. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด  หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียน       
การสอน  เพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 6. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญด้านพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ทั้งในระดบัอุดมศึกษาและครูผูส้อนภูมิศาสตร์ในโรงเรียนท่ีมีนกัศึกษาสังคมศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู 
 วธีิด าเนินการ 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลส่ิงท่ีคาดหวงัเนน้การพฒันาครูภูมิศาสตร์
ส่ิงท่ีเป็นสภาพจริงในการพฒันาครูและการผลิตครู 
 2. การวิเคราะห์เป้าหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 3. วิเคราะห์ขอบเขตเป้าหมายการเรียนและเน้ือหาภูมิศาสตร์  หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เลพาะใน
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์   
 4. การวิเคราะห์ลักษณะของวิชาภูมิศาสตร์  และวิ เคราะห์หลักการ  เป้าหมาย          
การจดัการเรียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อน ามาเป็นสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ 
 5. การสังเคราะห์แนวคิด  หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบ      
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา                   
ซ่ึงประกอบด้วยผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์และเจตคติทาง
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ภูมิศาสตร์  โดยศึกษาจากแนวคิดและหลกัการทางภูมิศาสตร์  หลกัการ  แนวคิดและทฤษฎีการเรียน
การสอน 
 6.  การศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนและการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู ส ารวจข้อมูล
พื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนกลุ่มท่ีศึกษา โดยสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนอยา่งไม่เป็นทางการ และ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาในการเรียนภู มิศาสตร์ วิเคราะห์
สภาพปัญหาการขาดสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา จากการ
สัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบัครูพี่เล้ียงของนกัศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพในโรงเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการในการพฒันารูปแบบการเรียนสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีดงัน้ี 

 1.  แบบวเิคราะห์เอกสารท่ีใชใ้นการศึกษาความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ประกอบดว้ย 

  1.1  แบบวเิคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา 
  1.2  แบบวเิคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
  1.3 แบบวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัลกัษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลกัการและเป้าหมาย

การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 2.  แบบสัมภาษณ์ มี 2 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูรั้บการสัมภาษณ์ 
  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการพฒันาสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 

ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ในประเด็นสภาพปัญหาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ และการพฒันานกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
  2.1  แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนกลุ่มวชิาภูมิศาสตร์   

  2.2  แบบสัมภาษณ์ครูพี่เล้ียงของโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา
ท่ีนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. แบบวเิคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  มีแบบวิเคราะห์เอกสาร จ านวน 3 ลบบั ไดแ้ก่ 1) แบบวิเคราะห์
เอกสารขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม  และ  3) แบบวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัลกัษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลกัการ
และเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์   
  แบบวเิคราะห์เอกสารทั้ง 3 ลบบั ด าเนินการสร้างเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 
             1.1  ศึกษาเอกสาร  ต าราการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
                         1.2  สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารจ าแนก
เป็นสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง  โดยขอ้มูลครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย
การจดัการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เป้าหมายการผลิตบณัฑิตของคณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดการส่งเสริมสมรรถนะ    
การสอนภูมิศาสตร์  แนวคิด หลกัการและทฤษฎี สาระส าคญัและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน และแนวคิดลักษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลักการและเป้าหมายการจดั         
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
  1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี   และน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
  1.4  น าแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุง แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อตรวจสอบ       
ความตรงของเน้ือหา (Content  Validity) และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)  การประเมินความสอดคลอ้งโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้งค านวณไดจ้ากเทคนิคของ Rovineli and Hambleton  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 
117) 
   การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนไดใ้หน้ ้าหนกัเป็นค่าคะแนน ดงัน้ี 

   มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  +1 
   มีความเห็นวา่ ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน    0 
   มีความเห็นวา่ ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   -1 
   ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได ้                                        
  1.5  น าผลข้อมูลจากผู ้เ ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ
วเิคราะห์เอกสารทั้ง  3 ลบบั  คือ  1) แบบวเิคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา   
2) แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
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ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  และ  3) แบบ
วิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัลกัษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลกัการและเป้าหมายการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.8-1  ถือวา่มีความสอดคลอ้งในเกณฑ์ท่ียอมรับได้
น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นค าถามตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง  แลว้น าไปวิเคราะห์
เอกสารเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่อไป 
 2.  แบบสัมภาษณ์ 

 2.1  ศึกษาเอกสาร ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา          
เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

      2.3 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ คือ ประเด็นสภาพปัญหา
พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ และการพฒันานกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาในดา้น
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

 2.4 สร้างแบบสัมภาษณ์ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้ท่ี     
สร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้ง
ของแบบวเิคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
  2.5  น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหา (Content  Validity)  และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ (Index  of  Item  
Objective  Congruence: IOC)  การประเมินความสอดคลอ้งของขอ้มูลดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง 
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งค านวณไดจ้ากเทคนิคของ Rovineli and Hambleton  
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) 
   การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนไดใ้หน้ ้ าหนกัเป็นค่าคะแนน
ดงัน้ี 

   มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  +1 
   มีความเห็นวา่ ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน    0 
   มีความเห็นวา่ ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   -1 

   ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได ้                                       
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  2.6 น าผลข้อมูลจากผู ้เ ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์ พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.8-1 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับ
ได้ น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นค าถามตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง น าแบบสัมภาษณ์
ไปด าเนินการสัมภาษณ์  โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการอาจารยผ์ูส้อนวิชาภูมิศาสตร์  และ    
ครูพี่เล้ียงของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพในโรงเรียน 

 จากขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได ้ดงัตารางท่ี  4 

 

ตารางท่ี 4 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 พื้นฐาน (Analysis: A) ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลท่ีไดรั้บ 

1. เพื่อวเิคราะห์
ขอ้มูล  พ้ืนฐานเชิง
นโยบาย  การจดัการ
ศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ  
ระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
(Thai Qualifications 
Framework for 
Higher Education, 
TQF:Hed) 

ศึกษาวเิคราะห์
เอกสาร 
 
 
 

- กรอบ
มาตรฐาน
คุณวฒิุ ระดบั 
อุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 
  

แบบวเิคราะห์ 
เอกสาร 
 
 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis)   

- ขอ้มูลพ้ืนฐาน
เชิงนโยบายการ
จดัการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 
2552  

2..  เพื่อวเิคราะห์
หลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิา
สงัคมศึกษา 
(หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

ศึกษาวเิคราะห์
เอกสาร 
 

หลกัสูตรครุ 
ศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาสงัคม
ศึกษา  
(ปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  
 

แบบวเิคราะห์ 
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์ 
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
 

- ขอ้มูลและ
เป้าหมายของ
หลกัสูตร    
ครุศาสตร
บณัฑิต สาขา 
วชิาสงัคมศึกษา 
(หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 
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ตารางท่ี 4 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 พื้นฐาน (Analysis: A) ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลท่ีไดรั้บ 

3. เพื่อวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 สาระท่ี 5
กลุ่มสาระภูมิศาสตร์ 

ศึกษาวเิคราะห์
เอกสาร 
 

- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.  
2551  สาระท่ี 
5กลุ่มสาระ
ภูมิศาสตร์ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์ 
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
 

เป้าหมาย 
การเรียนและ
เน้ือหาสาระ
การเรียน
ภูมิศาสตร์  ใน
ระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4. เพื่อวเิคราะห์
แนวคิด  หลกัการ
และเป้าหมายดา้น
การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน
ภูมิศาสตร์   

ศึกษาวเิคราะห์
เอกสาร 
 

เอกสาร
แนวคิด  
หลกัการทาง
ภูมิศาสตร์   

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

- ขอ้มูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัแนวคิด  
หลกัการและ
เป้าหมายการ
เรียนรู้
ภูมิศาสตร์   
- ขอ้มูลเก่ียวกบั
สมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์   
- ขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัการเรียน
การสอน
ภูมิศาสตร์  
- ขอ้มูลเก่ียวกบั
เทคนิคและ 
กลยทุธ์การ
สอน 
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ตารางท่ี 4 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 พื้นฐาน (Analysis: A) ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลท่ีไดรั้บ 

5. เพื่อวเิคราะห์ 
แนวคิด  หลกัการ
และทฤษฎีการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์   

ศึกษาวเิคราะห์
เอกสาร 
 

เอกสาร
แนวคิด  
หลกัการและ
ทฤษฎีการ
เรียนการสอน
ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการ
สอน
ภูมิศาสตร์   

แบบวเิคราะห์
เน้ือหา เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัการ 
แนวคิด และ
ทฤษฎี ทีเก่ียว 
ขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบ  
- ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ 
(Constructivism) 
- ทฤษฎีการ
จดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
- ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ 
รอเจอร์ส  
-ทฤษฎีของบลูม   

6.  ศึกษาความ
คิดเห็นจากอาจารย์
ผูส้อนภูมิศาสตร์
ในระดบัอุดมศึกษา
และครูพ่ีเล้ียงท่ี
นกัศึกษาวชิาชีพครู
สงัคมศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์
วชิาชีพในโรงเรียน 

- การสมัภาษณ์ - อาจารย์
ผูส้อนกลุ่ม
วชิาภูมิศาสตร์   
- ครูพ่ีเล้ียง
ของนกัศึกษา
ท่ีไปฝึก
ประสบการณ์
วชิาชีพใน
โรงเรียน 

- แบบสมัภาษณ์ 
 

การวเิคราะห์ 
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

- ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ดา้นสภาพปัญหา 
-  ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ในการส่งเสริม
สมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์   
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ขั้นตอนที ่2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันา (Design and Development:  
 D and D): การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 2. เพื่อพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 วธีิด าเนินการ 

 การด าเนินการเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  มีดงัน้ี 

 1. พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 
มาใช้ในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

 2.  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ        
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน จ านวน 5 คน   

 3.  พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
  3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 2 ส่วน  ดงัน้ี 

   3.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
   3.1.2  แผนการสอนรายวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์   
  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 7 ลบบั คือ   
   3.2.1  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
        3.2.2  การประเมินความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ มีดงัน้ี 
     3.2.2.1 แบบวเิคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
     3.2.2.2 แบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
     3.2.2.3 แบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
     3.2.2.4 แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
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   3.2.3  แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์  
   3.2.4  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   
 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
  1.1 รูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
   1.1.1 น าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันา
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา   
       1.1.2 สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา และจดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบเพื่อให้ผูส้อนหรือ 
ผูท่ี้จะน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชน้ั้นไดเ้ขา้ใจถึงความเป็นมา แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
รูปแบบ หลกัการของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และเง่ือนไขการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยการน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์
ในขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ประกอบด้วย องคป์ระกอบและกระบวนการท่ีน าไปจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเป็นระบบท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัทุกองคป์ระกอบ โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง มุ่งให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ภูมิศาสตร์จากการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงสู่ความรู้ใหม่ คือ  
การน าความรู้จากเน้ือหาไปวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าเพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์และ
ปรากฏการณ์ในพื้นท่ี เนน้การเรียนรู้เน้ือหาภูมิศาสตร์ ทกัษะทางภูมิศาสตร์จากกิจกรรมการปฏิบติั 
(Activity Learning) การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ การศึกษา
ภาคสนาม เพื่อการสืบเสาะหาแหล่งขอ้มูลและแนวทางการสืบคน้หาค าตอบ การใช้ฐานขอ้มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ินเป็นฐานในการหาความรู้  เพื่อหาค าตอบของความรู้
นั้ น  จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิศาสตร์และทักษะ               
ทางภูมิศาสตร์ไปสู่ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย               
6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

     ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to 
Geography Learning)                 
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     ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ 
(Learning from Real  Situation or Geography Instructional Media) 

               ขั้นท่ี 3  การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
(Planning to Practice and Using Geographical Instruments) 

                ขั้นท่ี 4  การรวบรวมข้อมูลหรือการส ารวจข้อมูลทางภู มิศาสตร์ 
(Collecting the Information or Geographical Survey) 

              ขั้นท่ี 5  การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ 
(Presenting and Sharing Geographical Knowledge) 

               ขั้นท่ี 6  การประยุกตใ์ชแ้ละสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and 
Creating Geographical Knowledge) 
   1.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยการเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
ดา้นการใชภ้าษาและกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน     
   1.1.4  น ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ จ านวน 5 คน ดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการสอนสังคมศึกษา ดา้นการวดั
และประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale)  ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 
     ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
     ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
     ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
     ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมใน
ประเด็นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
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ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามา
แปลความหมายตามเกณฑข์อง Best (1986: 181-182) ดงัน้ี   
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
     ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
     ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

     พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเลล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
   1.1.5  น าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน  มาค านวณค่าเลล่ีย  และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน      
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา มีความสอดคลอ้ง
ค่าเลล่ียคะแนนระหวา่ง 4.20 - 4.80  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.40 - 0.90  เม่ือพิจารณาค่า
ความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความเหมาะสมความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
  1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

   ในการวิจยัคร้ังน้ีได้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในเน้ือหารายวิชา
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
   1.2.1 ศึกษาแนวคิดแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ 
   1.2.2  ศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ลบบั
ปรับปรุง) พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
   1.2.3  ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้    
   1.2.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ท่ีสร้างข้ึน
ด้วยการเสนอต่ออาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม  และ
ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 
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   1.2.5  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ โดยน าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีปรับแกแ้ลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั 
(Rating Scale) ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 
     ระดบั 5   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
     ระดบั 4   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
     ระดบั 3   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ระดบั 2   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
     ระดบั 1   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมใน
ประเด็นองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามาแปลความหมายตามเกณฑข์อง Best (1986: 181-182) ดงัน้ี   
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
     ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
     ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

     พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเลล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถ
น าไปทดลองใชไ้ด ้
   1.2.6  น าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  มาค านวณค่าเลล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ มีความ
สอดคลอ้งค่าเลล่ียคะแนนระหวา่ง 4.40 - 5.00  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.45 - 0.89  เม่ือ
พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 
แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิง
โครงสร้าง  นอกจากน้ีได้ปรับแกภ้าษาให้อ่านเขา้ใจง่ายและส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกคร้ัง  จึงสามารถน าแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไปใช้ทดลองไดก้บักลุ่มตวัอย่าง
ต่อไป 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 7 ลบบั คือ   
  2.1 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์ 
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   ในการท าวิจยัคร้ังน้ีได้สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ใน
รายวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์  ซ่ึงแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์ จ านวน 40 ขอ้ เป็นแบบทดสอบปรนัย ประกอบด้วยขอ้ค าถาม 4 ตวัเลือก   
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาจะตอ้งเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว  โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ   ถา้ตอบถูกใหข้อ้ละ 1 คะแนน  และถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบใหข้อ้ละ 0 คะแนน โดยการ
ด าเนินการดงัน้ี 

   2.1.1 ศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา พ.ศ. 2555 
   2.1.2 ศึกษาจุดประสงค ์ค าอธิบายรายวิชาและเน้ือหาวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เชิงวเิคราะห์ 
   2.1.3 วิเคราะห์ระดบัของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัตามแผนการจดัการเรียนรู้    
แต่ละแผน เพื่อน ามาใชใ้นการเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและก าหนดจ านวนขอ้ของขอ้สอบ 
ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001: 20)  
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ตารางท่ี 5  แสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือหากบัพฤติกรรมตามการวดัความรู้ Bloom's Revised  
 Taxonomy 
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เน้ือหาวชิา 
หน่วยท่ี 1 ลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
- ท่ีตั้ง  ขนาดและรูปร่างของประเทศไทย 1 2     3 
- ลกัษณะแนวพรมแดนและปัญหาจากลกัษณะแนว
พรมแดนของประเทศไทย 

1 1  2 1  5 

หน่วยท่ี 2  ลกัษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
- ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีของประเทศไทย  2  2   4 
- ลกัษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 1 1   1  3 
หน่วยท่ี 3  ลกัษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
- ฤดูกาลของประเทศไทย 1 1  1 1  4 
- ลกัษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทย 1 1  4   6 
หน่วยท่ี 4 ทรัพยากรธรรมชาติและภยัธรรมชาติในประเทศไทย 
- ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคของ 
ประเทศไทย 

1 1 3    5 

- ภยัพิบติัธรรมชาติ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย   3    3 
หน่วยท่ี 5 ความสมัพนัธ์ทางภูมิศาสตร์กบัวถีิชีวติของคนไทย 
- การประกอบอาชีพของคนในแต่ละภูมิภาค   1 2   3 
- วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินในแต่ละภูมิภาค  1 1 1  1 4 

รวม 40 
 

   2.1.4  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  
ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุม
วทิยานิพนธ์ในดา้นภาษาและจ านวนขอ้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อน าเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  ดา้นหลกัสูตรและการสอน  ดา้นการสอนสังคมศึกษา  ดา้นเน้ือหาภูมิศาสตร์ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
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วชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale)  ก าหนด
เกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 
     ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
     ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
     ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
     ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผล     
การเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมในประเด็นของแบบทดสอบความรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์ ในภาพรวมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ 
Best (1986: 181-182) ดงัน้ี   
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
     ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
     ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

     พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเลล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เชิงวเิคราะห์ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
   2.1.5  น าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  มาค านวณค่าเลล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา่ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  มีความสอดคลอ้งค่าเลล่ียคะแนนระหว่าง  3.80 - 5.00  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานระหวา่ง  0.00 - 0.89  เม่ือพิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปและ   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์ ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง   สามารถน าไป
ทดสอบใชก้บันกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา (Tryout)  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
วเิคราะห์ต่อไป 
   2.1.6  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ท่ีไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา น ามาปรับปรุงแกไ้ขความบกพร่อง  แลว้น าแบบทดสอบ
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วดัความรู้ไปทดสอบใช้กบันกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา (Tryout)  ชั้นปีท่ี  3 จ านวน 37 คน        
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 
   2.1.7 น าคะแนนท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสอบไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก 
(r) แลว้คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 (r ≥ 0.30) และหาค่าความ  ยากง่าย
ของขอ้สอบ (P) แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และปรับปรุงแกไ้ข
แบบทดสอบวดัความรู้ใหเ้หมาะสม (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 129)  
   2.1.8 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เชิงวิเคราะห์  โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123) โดยแบบ 
ทดสอบวดัผลวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์  มีค่าความเช่ือมัน่ 0.61 
   2.1.9  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  
ชนิด 4 ตวัเลือก  ท่ีไดป้รับปรุงจนสมบูรณ์แลว้  จ  านวน 40 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบชุดเดิมอีกคร้ัง 
  2.2  การประเมินความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ มีการประเมินใน 4 ดา้น  ดงัน้ี 
   2.2.1  แบบวเิคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
     แบบวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  เป็นแบบ
วิเคราะห์การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ท่ีถูกต้องครบองค์ประกอบ  มีการก าหนด
จุดประสงค์ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั  มีเน้ือหาถูกต้อง  ข้อมูลทนัต่อ
เหตุการณ์  มีการใช้เทคนิค  และกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  มีการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
ท่ีหลากหลาย  มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
    2.2.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความ
ตอ้งการในประเด็นการประเมินพฤติกรรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์   
    2.2.1.2 สร้างแบบวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
โดยครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับความสามารถในด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
ถูกต้องครบองค์ประกอบ  มีการก าหนดจุดประสงค์ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั  มีเน้ือหาถูกตอ้ง  ขอ้มูลทนัต่อเหตุการณ์  มีการใชเ้ทคนิคและกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  
มีการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการวดัและ
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและหลากหลาย      
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    2.2.1.3 น าแบบวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ี
สร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร และน าไปปรับปรุงแกไ้ขดา้นภาษาในประเด็นการวิเคราะห์ให้มีความ
ชดัเจน 

    2.2.1.4 น าแบบวิเคราะห์ด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ี
ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะและปรับปรุงภาษาให้ชัดเจนและเขา้ใจง่าย  ตามค าแนะน าของอาจารย ์    
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา
(Content validity) ภาษาท่ีใช้  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน  5 ระดบั (Rating Scale)  ก าหนดเกณฑ์
พิจารณาดงัน้ี 
      ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
      ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
      ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
      ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
      ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

      การวเิคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวิเคราะห์ดา้น
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสมในประเด็นองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และน ามาแปลความหมายตามเกณฑข์อง Best (1986: 181-182) ดงัน้ี   
      ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
      ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
      ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
      ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
      ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

      พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเลล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ       
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
    2.2.1.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเลล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเลล่ียคะแนน
ความเหมาะสม /สอดคล้องของประเด็นในการวิเคราะห์ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  มีความสอดคลอ้งค่าเลล่ียคะแนนระหวา่ง 4.50 - 5.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง  
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0.00 - 0.50 เม่ือพิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ท่ีพฒันาข้ึนนั้น
มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ ในเร่ืองภาษาท่ีใชข้องประเด็นค าถามให้ชดัเจนและเขา้ใจง่าย  และส่งให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง จึงน าแบบวิเคราะห์ด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 
   2.2.2  แบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์   

     แบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  เป็นแบบ
ประเมินความสามารถในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ีเขียนข้ึนไปสู่การปฏิบติัการสอน 
ซ่ึงประกอบด้วยการใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  การจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียน
ปฏิบติัการกลุ่ม  มีการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั  ก าหนด
เกณฑพ์ิจารณาความสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ดงัน้ี 
      ระดบั 3  หมายถึง  สูง 

     ระดบั 2  หมายถึง  ปานกลาง 
      ระดบั 1  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

     การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินจากค่า เลล่ียและค่า เบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนในประเด็นองคป์ระกอบของแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์  เกณฑพ์ิจารณาความสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ดงัน้ี 
      ระดบัคะแนนเลล่ีย  2.50 - 3.00 หมายถึง   สูง 
      ระดบัคะแนนเลล่ีย  1.50 - 2.49 หมายถึง   ปานกลาง 
      ระดบัคะแนนเลล่ีย  1.00 - 1.49 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
     โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์  ดงัน้ี 
    2.2.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์  พบว่า การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จะตอ้งเป็นการสอนท่ีมีเทคนิคและ
กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  โดยมีการใชส่ื้อเคร่ืองมือภูมิศาสตร์และเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ประกอบในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  การสืบคน้ขอ้มูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  การศึกษา
สังเกตหรือการศึกษาส ารวจภาคสนาม  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีการปฏิบติัการท างานเป็นทีม  มีคน้ควา้



 

 

104 

อย่างเป็นระบบ การสร้างแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดบั   
    2.2.2.2 น าแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์  และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ภาษาท่ีใช้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์พิจารณา
ดงัน้ี 
       ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
       ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
       ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
       ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
       ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

       การวเิคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินดา้น
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสมในประเด็นองคป์ระกอบของแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ Best 
(1986: 181-182) ดงัน้ี   

       ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
       ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
       ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
       ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
       ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

      พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเลล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ       
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกวา่ 1.00 แสดงว่าแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
    2.2.2.3 น าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  ดา้นหลกัสูตรและ
การสอน ดา้นการสอนสังคม ดา้นเน้ือหาภูมิศาสตร์ มาค านวณค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
พบวา่ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
มีความสอดคลอ้งค่าเลล่ียระหวา่ง 4.60 - 4.80  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.45 - 0.55  เม่ือ
พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 
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แสดงว่าแบบประเมินด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความ
เหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง  นอกจากน้ีไดป้รับแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ประเด็นการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิคและวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน      
การสอนและปรับปรุงภาษาให้ชดัเจนและเขา้ใจง่าย  ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
อีกคร้ัง  และน าไปใชท้ดลองไดก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
   2.2.3 การประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   

     แบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เป็นแบบประเมินการ
แสดงออกถึงความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา การอ่าน
และการแปลความหมายของขอ้มูลและการดูแลรักษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  ก าหนดเกณฑ์พิจารณาความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ดงัน้ี 
      ระดบั 5  หมายถึง  สูงมาก 
     ระดบั 4  หมายถึง  สูง 
     ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง  พอใช ้  
     ระดบั 1  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
     การวเิคราะห์ขอ้มูลในการประเมินพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนในประเด็นองคป์ระกอบของแบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
เกณฑพ์ิจารณาความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ดงัน้ี 
     ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  สูงมาก 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  สูง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  พอใช ้
      ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
     โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์    
ดงัน้ี 
     2.2.3.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับทักษะการเลือกใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และคุณลกัษณะของครูภูมิศาสตร์ในการน าเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์มาใชใ้น
การสืบคน้และวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา   
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    2.2.3.2 น าแบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ท่ีสร้างข้ึนไป
ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
ดา้นประเด็นการประเมินท่ีควรครอบคลุมความสามารถดา้นการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และ
การปรับภาษาในการประเมินรูบริคให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 
ระดบั (Rating Scale)  ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 
       ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
       ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
       ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
       ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
       ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

       การวิเคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสมในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามาแปลความหมาย
ตามเกณฑข์อง Best (1986: 181-182) ดงัน้ี   
       ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 -1.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
       ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
       ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 -3.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
       ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
       ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 -5.00 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

       พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบประเมินดา้นการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ท่ี
พฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
    2.2.3.3  น าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5 คน  ดา้นหลกัสูตรและ
การสอน  ด้านการสอนสังคม และด้านเน้ือหาภูมิศาสตร์  มาค านวณค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินดา้นการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  พบวา่มี
ความสอดคล้องค่าเลล่ียระหว่าง  4.60 - 4.80  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.45 - 0.50  เม่ือ
พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 
แสดงว่าแบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความเหมาะสม/ความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้าง  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญในด้านภาษาให้กระชับ
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ชดัเจนในแต่ละประเด็น  ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง  สามารถน าแบบ
ประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

   2.2.4 แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  
     แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการ

ประเมินการแสดงออกถึงความสามารถดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  โดยมีการ
วางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ  การเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อยา่งเหมาะสม  และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มในการปฏิบติังาน แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษา
คน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  ก าหนดเกณฑ์
พิจารณาความสามารถดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ดงัน้ี 
     ระดบั 5  หมายถึง  สูงมาก  
     ระดบั 4  หมายถึง  สูง 
     ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง  พอใช ้  
     ระดบั 1  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

     การวเิคราะห์ขอ้มูลในการประเมินพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนในประเด็นองคป์ระกอบของแบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์  เกณฑพ์ิจารณาความสามารถดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ดงัน้ี 
      ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  สูงมาก 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  สูง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  พอใช ้
      ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
     โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์ ดงัน้ี        
    2.2.4.1 ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัทกัษะท างานเป็นทีม  
การปฏิบติังานทางภูมิศาสตร์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อการสร้างแบบประเมินดา้นการท างานกลุ่ม
ศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  

2.2.4.2 น าแบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์   
ข้ึนไปปรึกษาอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู ้ควบคุม
วิทยานิพนธ์  ดา้นภาษาและทกัษะท่ีครอบคลุมความสามารถดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทาง
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ภูมิศาสตร์ และการน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ภาษาท่ีใช้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์พิจารณา
ดงัน้ี 
       ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
       ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
       ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
       ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
       ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

       การวิเคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ด้านการท างานกลุ่มศึกษาค้นควา้ทางภูมิศาสตร์  ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมในประเด็นองคป์ระกอบของแบบประเมินดา้นการท างานกลุ่ม
ศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์
ดงัน้ี  ของ Best (1986: 181-182) ดงัน้ี   
       ค่าเลล่ียคะแนน  1.00 -1.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
       ค่าเลล่ียคะแนน  1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
       ค่าเลล่ียคะแนน  2.50 -3.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
       ค่าเลล่ียคะแนน  3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
       ค่าเลล่ียคะแนน  4.50 - 5.00หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

       พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงวา่แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทาง
ภูมิศาสตร์ ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
    2.2.4.3 น าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ดา้นหลกัสูตรและ
การสอน  ด้านการสอนสังคม และด้านเน้ือหาภูมิศาสตร์  มาค านวณค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินด้านการท างานกลุ่มศึกษาค้นควา้ทาง
ภูมิศาสตร์  มีความสอดคลอ้งในทุกประเด็น ค่าเลล่ียเท่ากบั  5.00  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทุกประเด็น
เท่ากบั 0.00  เม่ือพิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ ท่ีพฒันาข้ึนนั้น
มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญใน
ดา้นภาษาให้กระชบัชดัเจนในแต่ละประเด็น  ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง 
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สามารถน าแบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ ไปใช้เก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 
  2.3 แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์   
   แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์  เป็นแบบสอบถามท่ีให้นกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาเขียนรายงานตนเองโดยการเขียนสะทอ้นท่าทีหรือความรู้สึก  ท่ีมีต่อวิชาภูมิศาสตร์  การ
ตระหนกัถึงความส าคญัและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  หรือปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ต่อวถีิชีวติ  มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์  ดงัน้ี 
   2.3.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์   
   2.3.2  สร้างแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลครอบคลุม
ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาท่ีมีต่อวิชาภูมิศาสตร์  และความคิดเห็น
ในการตระหนักและเห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อวถีิชีวติ    
   2.3.3 น าแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารย ์      
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ในดา้นภาษา
และทกัษะท่ีครอบคลุมการปฏิบติังานกลุ่มทางภูมิศาสตร์และการน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน       
5 ระดบั (Rating Scale) ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 
     ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
     ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
     ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
     ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติ
ทางภูมิศาสตร์  ผลการพิจารณาจากค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมใน
ประเด็นองค์ประกอบของแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
และน ามาแปลความหมายตามเกณฑข์อง Best (1986: 181-182) ดงัน้ี     
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
     ค่าเลล่ียคะแนน 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.50 - 4.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
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     ค่าเลล่ียคะแนน 4.50 - 5.00  หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
     พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเลล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ             

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกวา่ 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้น
สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
   2.3.4  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเลล่ีย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเลล่ีย
ความเหมาะสม /สอดคล้องของประเด็นในการแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์  มีความ
สอดคลอ้งค่าเลล่ียระหวา่ง 4.50 - 4.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.45 - 0.50  เม่ือพิจารณาค่า
ความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง   
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นภาษาให้กระชบัชดัเจนในแต่ละประเด็น  ส่งให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง  สามารถน าแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ไป
ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  2.4  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
   เป็นแบบประเมินการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ ในประเด็นเน้ือหาภูมิศาสตร์ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลาในการจดั
กิจกรรมและการวดัและประเมินผลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5 ระดบั  โดยสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  มีขั้นตอนการสร้าง
ดงัน้ี 
   2.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามวิธีการของ Best (1986: 
181-182) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale)  5 ระดบั  สอบถามความพึงพอใจในประเด็นเน้ือหาภูมิศาสตร์  การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ระยะเวลาในการจดักิจกรรมและการวดัและการประเมินผล  โดยก าหนดค่าระดบั
ความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดงัน้ี 

     ระดบั 5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
     ระดบั 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 



 

 

111 

     ระดบั 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
     ระดบั 1  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

     ส าหรับการใชค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การให้ความหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของ Best (1986: 195)  การให้ความหมายในการให้ค่าเลล่ีย
เป็นรายขอ้ดงัน้ี 

     ค่าเลล่ียคะแนน 4.51 - 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
     ค่าเลล่ียคะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

     ค่าเลล่ียคะแนน 2.51 - 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
     ค่าเลล่ียคะแนน 1.00 - 1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

   2.4.2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีสร้างข้ึนน าไปปรึกษา
อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการ
สอนสังคมศึกษา และด้านเน้ือหาภูมิศาสตร์  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity)  และน าขอ้มูลผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  มาค านวณค่าเลล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา พบว่ามีความ
สอดคลอ้งค่าเลล่ียระหวา่ง 4.40 - 5.00  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.00 - 0.89 เม่ือพิจารณาค่า
ความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเลล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิง
โครงสร้าง  ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญในด้านภาษาให้กระชบัชดัเจนในแต่ละ
ประเด็น  ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง  สามารถน าแบบประเมินความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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ตารางท่ี  6  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและ 
 พฒันา (Design and Development:  D and D):  การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ 
 การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

 
วธีิด าเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการ
ท าวจิยั 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มูล/สถิติ 

ท่ีใช ้

 
ผลท่ีไดรั้บ 

1. เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนฯ 
1.1 การศึกษา
สงัเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานจากขั้นตอน
ท่ี 1  เพื่อพฒันาและ
ระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์
ของรูปแบบการเรียน
การสอนฯ 

วเิคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานจาก
ขั้นตอนท่ี 1   

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
การพฒันา
รูปแบบท่ีได้
จากการ
วเิคราะห์ใน
ขั้นตอนท่ี 1 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

รูปแบบ 
การเรียน 
การสอนฯ 
(ลบบัร่าง) 

1.2 ตรวจสอบ  
ความตรงของเน้ือหา
เชิงโครงสร้าง  
(Content Validity)    

การตรวจสอบ
ความเท่ียงของ
เน้ือหาเชิง
โครงสร้าง  
(Content 
 Validity)    

ผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 5 คน
ดา้นการ
พฒันา
รูปแบบดา้น 
หลกัสูตรและ
การสอน  และ
ดา้นการเรียน 
การสอน
ภูมิศาสตร์  

แบบ
ประเมิน
ความ
สอดคลอ้ง/
ค่าดชันีและ
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเชิง
โครงสร้าง/ 
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

รูปแบบการ
เรียนการสอนฯ
ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง /ความ
ตรงของเน้ือหา
เชิงโครงสร้าง   

2.  เพื่อพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1 ศึกษาเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา  แนวคิดทาง
ภูมิศาสตร์และดา้น
การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์   

การวเิคราะห์
เอกสาร 

เอกสารต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา  
แนวคิดและ
การจดัการ
เรียนรู้
ภูมิศาสตร์   

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา  
(Content 
Analysis) 
 

ขอ้มูลเน้ือหา  
แนวคิด หลกัการ
ทางภูมิศาสตร์  
และการจดั 
การเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ 
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ตารางท่ี 6 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและ 
 พฒันา (Design and Development:  D and D):  การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ 
 การเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

 
วธีิด าเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการ
ท าวจิยั 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มูล/สถิติ 

ท่ีใช ้

 
ผลท่ีไดรั้บ 

2.2  การพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัและเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการ
วจิยั 
 

การวเิคราะห์
ขอ้มูลเน้ือหา  
แนวคิด หลกัการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัและ
เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล
การวจิยั 

เอกสารต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา  
แนวคิด 
หลกัการทาง
ภูมิศาสตร์  และ
การจดัการเรียน
การสอน
ภูมิศาสตร์ 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั 
2. เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยั 
 

2.3 ตรวจสอบ  
ความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างและ
เน้ือหา (Content 
 Validity)    

การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้าง
และเน้ือหา
(Content 
 Validity)    

ผูเ้ช่ียวชาญ 
5 คน    

- เคร่ืองมือ 
ประกอบ 
การใช้
รูปแบบ 
- เคร่ืองมือ 
เก็บรวบรวม
ขอ้มูลวจิยั 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเชิง
โครงสร้าง/ 
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

เคร่ืองมือ 
ประกอบ 
การใชรู้ปแบบ 
และเคร่ืองมือ 
เก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวจิยัท่ี
ผา่นการ
ตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง /ความ
ตรงของเน้ือหา
เชิงโครงสร้าง   

2.4 การหาค่าคุณภาพ
ของแบบวดัผลการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
รายวชิาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิง
วเิคราะห์ 

ทดลองใช้
(Tryout) 
 

นกัศึกษา 
สาขาวชิา
สงัคมศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 
ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แบบวดัผล
การเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

แบบวดัผลการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์
ท่ีผา่นการหาค่า
คุณภาพ 
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ขั้นตอนที ่3 การวจัิย (Research: R2) การน าไปใช้ (implementation: l): การทดลองใช้รูปแบบ 
 การจัดการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผา่นการตรวจสอบไปทดลองใชจ้ริง
ซ่ึงมีรายละเอียดของการด าเนินการ  ดงัน้ี 

 วตัถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน

ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 3 ตาม
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวชิา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 
2 หอ้ง  จ  านวนนกัศึกษา 77 คน 
  1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 3  
ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ไดม้าจากการสุ่มดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นกัศึกษา 40 คน 

 2.  แบบแผนการวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ใช้กระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอ้มูลใช้วิธี Embedded the Data ให้
ความส าคญัของขอ้มูล 2 ประเภทไม่เท่ากนั ขอ้มูลเชิงคุณภาพมีมากกวา่ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Creswell 
and Clark, 2007: 67) The One Group Pretest- Posttest Design (Tuckman, 1999: 160) 
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ตารางท่ี 7 แบบแผนท่ีใชใ้นการวจิยั 
                The One –Group Pretest-Posttest Design  
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 
 

  T1     แทนการทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
                  X     แทนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
                    T2    แทนการทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน 
 

 3.   เน้ือหาในการวจิยั  
  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นเน้ือหารายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography) 3(2-2-5) หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
สังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 

 4.  ระยะเวลาในการวจิยั 
  การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  

ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท าการทดลองในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2557  
โดยท าการทดลอง 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง  รวม 64 ชัว่โมง   

 

 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
 ผูว้ิจ ัยได้น า รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  

ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ท่ีสร้างข้ึนไปใช้กบันกัศึกษาคณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
สังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช โดยวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
 1. ก่อนท าการทดลองผูว้จิยัไดช้ี้แจงหลกัการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจยัให้กบั
นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลองพร้อมทั้งท าความเขา้ใจกบันกัศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
วิธีการเรียนการสอนและการวดัและการประเมินผล  เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 2. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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 3. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้ในการทดลองสอน    
ประกอบดว้ยการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

   ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography 
Learning)     

  ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from 
Real Situation or Geography Instructional Media)    

   ขั้นท่ี 3 การวางแผนปฏิบัติการสืบค้นและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
(Planning to Practice and Using Geographical Instruments)  

   ขั้นท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the 
Information or Geographical Survey) 

   ขั้นท่ี 5 การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting 
and Sharing Geographical Knowledge)   

   ขั้นท่ี 6 การประยุกตใ์ชแ้ละสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating 
Geographical Knowledge)   
 4. ระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ    
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ในเน้ือหาแต่ละหน่วยจะประเมินดา้น
การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
 5. หลังจากการด า เ นินการทดลองส้ินสุดลง ผู ้วิจ ัยทดสอบหลังเ รียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ชุดเดิม  วิเคราะห์ด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ประเมินด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์  และประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
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ตารางท่ี 8  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2) การน าไปใช ้
 (Implementation: I):  การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

 
วธีิด าเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 
สถิติท่ีใช ้

 
ผลท่ีไดรั้บ 

 
เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะ 
การสอน
ภูมิศาสตร์  
ส าหรับ
นกัศึกษา
วชิาชีพครู
สงัคมศึกษา 

1. ช้ีแจงหลกัการ 
 เหตุผลและ
ประโยชนข์อง
การวจิยัใหก้บั
นกัศึกษา 
ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง  
2. ทดสอบวดัผล
การเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ 
ก่อนเรียน 
3.  ทดลองใช ้
รูปแบบการเรียน 
การสอนฯ  
4. การประเมิน
ระหวา่งการจดั 
การเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนฯ  
-ดา้นการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
-ดา้นการท างาน
กลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์ 
 

นกัศึกษา
หลกัสูตร 
ครุศาสตร
บณัฑิต  
สาขาวชิาสงัคม
ศึกษา 
ชั้นปีท่ี 3 
 

- แบบวดัผลการ
เรียนรู้
ภูมิศาสตร์ 
- แบบวเิคราะห์
ดา้นการเขียน
แผนการจดั 
การเรียนรู้
ภูมิศาสตร์   
-  แบบประเมิน
ดา้นการจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  
 - แบบประเมิน
ดา้นการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- แบบประเมิน
ดา้นการท างาน
กลุ่มศึกษา
คน้ควา้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

- แบบสอบถาม
เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ 
 

- ค่าเลล่ีย 
- ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
- t-test for 
dependent 
- การ 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

1.  ผลการเรียนรู้ 
วชิาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย
เชิงวเิคราะห์ 
2. ความ 
สามารถใน
การสอน
ภูมิศาสตร์ 
3. เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ 

4. ความพึง
พอใจของ
นกัศึกษาท่ีมี
ต่อรูปแบบ
การเรียน 
การสอนฯ 



 

 

118 

ตารางท่ี 8  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2) การน าไปใช ้
 (Implementation: I):  การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

 
วธีิด าเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 
สถิติท่ีใช ้

 
ผลท่ีไดรั้บ 

 
 5. การประเมินระ

หลงัการจดั 
การเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนฯ  
- ทดสอบวดัผล 
การเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ 
- ความสามารถใน
การสอนภูมิศาสตร์ 
- เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ 
- สอบถามเจตคติ
ทางภูมิศาสตร์ 
- ความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อ
รูปแบบการเรียน
การสอนฯ 
 

 - แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อ
รูปแบบการ
เรียนการสอนฯ 
 

  

 

ขั้นตอนที ่4  การพฒันา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) การประเมินผล  
 รูปแบบการเรียนการสอน และการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน 
 วตัถุประสงค ์  

 1.  เพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

 2.  เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ      
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
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 วธีิด าเนินการ 
 1.  เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียน

และหลงัเรียน  
 2.  วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลความสามารถในการสอน

ภูมิศาสตร์  
  2.1  แบบวเิคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
  2.2 แบบประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
  2.3  แบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
  2.4  แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 

 3.  วเิคราะห์ผลเจตคติทางภูมิศาสตร์ 
 4.  วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 5.  ขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
 1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ก่อนการ
ทดลอง (Pretest) และหลงัด าเนินการทดลอง (Posttest) ด้วยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่า t แบบไม่มีอิสระ (t-test for dependent) 
 2.  การวิเคราะห์ผล และขอ้มูลการประเมินเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลความสามารถใน
การสอนภูมิศาสตร์  

  2.1 การวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  โดยการวิเคราะห์
เน้ือหาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

  2.2  การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  ดว้ยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.3  การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ดว้ย
ค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.4 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินด้านการท างานกลุ่มศึกษาค้นควา้ทาง
ภูมิศาสตร์  ดว้ยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. การวิเคราะห์ผลเจตคติทางภูมิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาการเขียนสะทอ้น
ท่าทีและความรู้สึกต่อวิชาภูมิศาสตร์และความตระหนกัความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  ของนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 4.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ดว้ย
ค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5. การขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ไปทดลองใช้ในรายวิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  กบั
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ชั้นปีท่ี 3  จ านวน 48 คน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร    
  5.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลผลการเรียนรู้วิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  
ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลงัด าเนินการทดลอง (Posttest) ด้วยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่า t แบบไม่มีอิสระ (t-test for dependent) 
  5.2 การวิเคราะห์ผลและข้อมูลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือการเก็บข้อมูล
ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  
   5.2.1 การวิเคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  โดยการ
วเิคราะห์เน้ือหาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
   5.2.2 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์  ดว้ยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   5.2.3 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
ดว้ยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   5.2.4 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์  ดว้ยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.3 การวเิคราะห์ผลเจตคติทางภูมิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาการเขียนสะทอ้น
ท่าทีและความรู้สึกต่อวิชาภูมิศาสตร์และความตระหนกัความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  ของนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  
  5.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
ดว้ยค่าเลล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางท่ี 9  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) การประเมินผล  
 (Evaluation: E): การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  และการขยายผลการใช ้
 รูปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการ 
แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการท าวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้ ผลท่ีไดรั้บ 

1.  เพื่อ 
ประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียน 
การสอนเพื่อ
ส่งเสริม
สมรรถนะ 
การสอน
ภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูสงัคม
ศึกษา  และ
ปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการ
สอนฯ 

1. การทดสอบวดัผล
การเรียนรู้วิชา
ภูมิศาสตร์ 
2. การประเมิน
ความสามารถใน 
การสอนภูมิศาสตร์  
3. การวิเคราะห์ 
เจตคติทางภูมิศาสตร์ 
4. การประเมินความ
พึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียน 
การสอนเพ่ือส่งเสริม 
สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู
สงัคมศึกษา   

นกัศึกษา
หลกัสูตร 
ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคม
ศึกษาชั้นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั 
นครศรีธรรมราช 
จ านวน 40 คน 

1. แบบ 
ทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้รายวิชา
ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์ 
2.การประเมิน
ความสามารถใน
การสอน
ภูมิศาสตร์ 4 ลบบั 
3. แบบสอบถาม
เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ 
4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ 
นกัศึกษาต่อ
รูปแบบการเรียน
การสอนฯ 

- การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
- ค่าเลล่ีย  
- ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  
- สถิติค่าที 
แบบไม่อิสระ  
(t-test  for 
dependent) 

1. คะแนนการ
เปรียบเทียบผล
การเรียนรู้
รายวิชา
ภูมิศาสตร์ 
2. ผลการ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน
ภูมิศาสตร์ 4 
ลบบั 
3. ผลการ
วิเคราะห์เจตคติ
ทางภูมิศาสตร์ 
4. ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ 
นกัศึกษาต่อ
รูปแบบการ
เรียนการสอนฯ 

2. เพื่อยนืยนั
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
การเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะ 
การสอน
ภูมิศาสตร์    
ส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูสงัคม
ศึกษา 
 

การขยายผลรูปแบบ
การเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ท่ีผ่านการ
ปรับแก ้ และน าให้
อาจารยผ์ูส้อนกลุ่ม
วิชาภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ  
น าไปใชส้อนใน
รายวิชาภูมิศาสตร์ 

นกัศึกษา
หลกัสูตร 
ครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาสงัคมศึกษา  
ชั้นปีท่ี 3  
มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั
ก าแพงเพชร 
จ านวน  48 คน 
 

1. แบบ 
ทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้รายวิชาภูมิ
สารสนเทศ  
ส าหรับครู 
2. แบบวิเคราะห์
ดา้นการเขียน
แผนการจดั 
การเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ 
 

- ค่าเลล่ีย  
- ค่าเบ่ียงเบน 
- สถิติค่า t แบบไม่
อิสระ (t-test for  
dependent) 
- การวิเคราะห์ 
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

เป็นขอ้มูลยนืยนั
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน
การเรียนการ
สอน 
เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์  
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ตารางท่ี 9  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) การประเมินผล  
 (Evaluation: E): การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  และการขยายผลการใช ้
 รูปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการ 
แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการท าวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้ ผลท่ีไดรั้บ 

   
 

3. แบบประเมิน
ดา้นการจดั 
กิจกรรมการเรียน
การสอน
ภูมิศาสตร์ 
4. แบบประเมิน
ดา้นการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
5. แบบประเมิน
ดา้นการท างาน
กลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์ 
6. แบบสอบถาม
เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ 
7. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อ
รูปแบบ 
การเรียนการสอน 
 

 1. ผลการเรียนรู้
รายวิชา 
ภูมิศาสตร์ 
2. ความสามารถ
ในการสอน
ภูมิศาสตร์ 
3. เจตคติทาง 
ภูมิศาสตร์ 
4. ความ  
พึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อ
รูปแบบ 
การเรียน 
การสอนฯ 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development)  ร่วมกบัวิธีการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model จากการปรับปรุงของ
Kevin Kruse และกระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)  ซ่ึงเก็บขอ้มูลแบบ
ผสมผสานขอ้มูล (The Embedded Design) ใชว้ิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลกัและวิธีการเชิงคุณภาพ
เป็นวิธีรอง ร่วมกบัการใช้แบบการวิจยั Pre-Experimental  design โดยประยุกตใ์ชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  (The One Group Pretest-
Posttest  Design) โดยด าเนินการวจิยัตามแนวคิดการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1)  การออกแบบและพฒันา (Design and Development:  D 
and D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การน าไปใช ้(Implementation: I)  และขั้นตอนท่ี 4 การ
พฒันา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E)  ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา   
 ตอนท่ี 2   ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา   
 ตอนท่ี 3   ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา      
 

ตอนที ่1 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

   

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ดงัน้ี    
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 1.  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา มีการวเิคราะห์ใน 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
  1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 พบว่าไดมี้การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต  เพื่อพฒันาวิชาชีพครูไว ้6 มาตรฐาน ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์  พบวา่มาตรฐานท่ี
ตอ้งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ คือ ดา้นการให้ผูเ้รียนมีความรอบรู้
ในเน้ือวิชาภูมิศาสตร์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัวิชาชีพครูเพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดา้นทกัษะปัญญาเพื่อน าไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาในการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ภูมิศาสตร์  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างผูอ่ื้นและมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานกลุ่ม  ด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขและการใช้เทคโนโลย ี 
โดยเลพาะในการเลือกใช้ข้อมูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นเหตุและผล  และ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติั
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   
  1.2  ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  จากผลการศึกษาเป้าหมายของหลกัสูตรพบว่า  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาสังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนน้การผลิตบณัฑิตวิชาชีพครูสังคมศึกษาให้
เป็นบณัฑิตผูมี้ความรู้ในเน้ือหาสังคมศึกษา  มีทกัษะสังคมทั้งทกัษะการคิดวิเคราะห์  ทกัษะการ
แก้ปัญหา  ทกัษะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  และมีคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษา  คือ  เป็นครูท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะต่าง ๆ  จากประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ  และส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหามาประกอบในการจดัการเรียนการสอน  
แต่จากการวิเคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ดา้นการจดัรายวิชาในหลกัสูตร พบวา่ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  มีการจดั
รายวชิาแยกเป็นรายวิชาเลพาะวิชาเอกและรายวิชาเลพาะวิชาชีพครู   ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ี
วิชาเอกเน้นแต่เน้ือหาเพียงอย่างเดียวและวิชาชีพครูท่ีเน้นการสอนแบบทัว่ไป  ท าให้ผูเ้รียนไม่
สามารถน าเน้ือหาในรายวชิาภูมิศาสตร์ท่ีเนน้การสอนเน้ือหาไปสู่การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นขอ้จ ากดัในการสร้างนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาให้เป็นครูท่ีมี
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สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  รวมทั้ งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร      
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
  1.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเป้าหมายการเรียนการสอนภูมิศาสตร์   
ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน  ตวัช้ีวดัและ
เน้ือหาในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  พบว่าเป็นสาระท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับลักษณะกายภาพของโลก  
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศของประเทศไทย  ภูมิภาคต่างๆของโลก  การใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  ความสัมพนัธ์กนัของระบบต่าง ๆ  ในธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยก์บั
สภาพแวดล้อม  การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ดังนั้นเม่ือครูสังคมศึกษาจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์จะตอ้งท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์  เขา้ใจระบบความสัมพนัธ์ต่าง ๆ  ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัสังคมและมนุษย ์ สามารถใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  และ
การใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยแสวงหาขอ้มูลหรือหาค าตอบของขอ้มูลภูมิศาสตร์  รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม 
  1.4  ผลการวิเคราะห์หลักการและแนวคิดทางภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  จากการวเิคราะห์  พบวา่ 
   1.4.1  ลกัษณะธรรมชาติของวชิาภูมิศาสตร์  เป็นวชิาท่ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ท่ี
ตอ้งอาศยัความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกนั โดยวิเคราะห์และสรุปจากลกัษณะธรรมชาติของวิชา
ภูมิศาสตร์จากนกัการศึกษาดา้นภูมิศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี ดงัท่ี Strahler (1969: 3), Pepper 
(1985: 108),  Lambert  and  Morgan (2010: 78-79) สวาท เสนาณรงค ์(2536: 103) และสมจิตร 
วฒันคุลงั (2555: 2-3) ไดก้ล่าวว่า ภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ในพื้นท่ี ท่ีแสดงความ 
สัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมมีผลต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ของมนุษย ์ และการแกปั้ญหาวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตร์   
   1.4.2  การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายใน   
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  โดยวิเคราะห์และสรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจดั 
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์จากนกัการศึกษาด้านภูมิศาสตร์  ดงัน้ี  ทวี ทองสว่าง (2520: 23-24)   
สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109)  และสมจิตร วฒันคุลงั (2555: 2-3)  พบว่าวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์มี  3 ประการ  คือ 1) เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  รวมทั้งความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ
ในพื้นท่ี  2) เพื่อให้ผูเ้รียนมีการสร้างทกัษะทางภูมิศาสตร์  การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เสาะหา
คน้ควา้ขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจและแกปั้ญหาทางภูมิศาสตร์  และ 3) เพื่อให้
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ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  ตระหนักและเห็นคุณค่าของสภาพส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  
สามารถอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติอยา่งเขา้ใจและมีความสุข   

   1.4.3  สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  จากการวิเคราะห์สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงัน้ี  ทวี ทองสวา่ง (2520: 96-97) Verma (1975: 20-25) 
Geography Education National Implementation Project (2006) and National Council for 
Geographic Education (2012: 7-10)  ไดส้รุปวา่ครูผูส้อนภูมิศาสตร์จะตอ้งมีสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  3  ดา้น คือ 1) มีความรู้ หลกัการและความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ และความเขา้ใจ
หลกัสูตร  2) มีความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  คือ มีความรู้และความสามารถดา้นการเขียน
แผนการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  และน าสู่การจดัการ
เรียนการสอนท่ีประกอบดว้ยการใช้วิธีสอน  เทคนิคและกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  ส่ือหรือ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และ 3) มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  คือ  มีความรู้สึกชอบรายวิชาภูมิศาสตร์  
ตระหนักและเห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  มีความรู้ท่ีเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  ยอมรับและเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
  1.5 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา พบว่าการสร้างนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์ ให้มีสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์นั้น  จะต้องสร้างให้นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
ภูมิศาสตร์และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองจาก
ประสบการณ์และการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  รวมทั้งทกัษะสังคมในดา้นการท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกับผูอ่ื้น การมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม          
เขา้ใจความเปล่ียนแปลงและความแตกต่างของสังคม   และความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้
สู่การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น จึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญั
และเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  มาพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา ดงัน้ี  
 1.5.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นแนวคิดท่ี
มุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเองถือวา่
สมองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสามารถแปลความหมายของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆร่วมกบั
การรับรู้จากประสบการณ์  ความเช่ือและภูมิหลงัของแต่ละบุคคล  ซ่ึงมีความแตกต่างกนั  แนวคิด
การสร้างความรู้ดว้ยตนเองท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
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การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ดังน้ี  1) แนวคิดพฒันาการทาง
สติปัญญาของ Piaget  (Piaget’s Cognitive Development Theory) ท่ีเนน้พฒันาการทางปัญญาของ
แต่ละบุคคล ท่ีมาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทาง
สังคม วุฒิภาวะและการสร้างสมดุลของประสบการณ์  2) แนวคิดพฒันาการทางปัญญาของ 
Vygotsky ท่ีให้ความส าคญักบัสังคมวฒันธรรม จึงเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  การให้การ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรม  และ 3) ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของ Bruner ท่ีเช่ือว่ามนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีคนเราสามารถ
สร้างความคิดรวบยอดหรือสามารถจดัประเภทของส่ิงต่าง ๆ  ไดเ้หมาะสม แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ       
ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า ขั้นการเรียนรู้จากความคิด และขั้นการเรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม  
ซ่ึงน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อสร้าง
ความรู้หรือองค์ความรู้ภูมิศาสตร์  หรือการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการใช้ประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนั การฝึกการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  จากการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการแปล
ความหมายของสัญลกัษณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  โดยใชก้ารปฏิบติังานกลุ่มในการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์  เพื่อให้ผูเ้รียนช่วยกนัเรียนรู้และการสร้างทกัษะดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  
จากการสังเคราะห์หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ของ
นกัวิชาการ คือ  Gredler (1997: 267-268), Yager, (1991: 5) และ วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78) 
สรุปหลกัการการจดัการเรียนการสอนไดด้งัน้ี คือ  1) การเตรียมความพร้อม  การน าเขา้สู่บทเรียน  
กระตุน้เร้าความสนใจในการเรียนรู้ 2) ด าเนินการเรียนการสอน  การจดักลุ่มเพื่อปฏิบติัการ  โดย
การใชส่ื้อหรือวสัดุการเรียนรู้ 3) การสังเกตปรากฏการณ์ การเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมและขอ้มูลใหม่จาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล  การแกปั้ญหา  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) การปฏิบติั  การน าความรู้ไปใช ้ การ
อธิบายเหตุผลใน  ส่ิงท่ีท า  และรับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิด  ตั้งค  าถาม
ใหม่ 5) การปฏิบติังานกลุ่ม ในการสืบเสาะหาขอ้มูล  การแสดงผล  การน าเสนอผลจากการปฏิบติั  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6) การน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่  การสะทอ้นความคิด จากส่ิงท่ีได้
ท า  และสร้างเจตคติ   
   1.5.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers ท่ีเช่ือว่ามนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนเอง   
ไดดี้หากอยู่ในสภาพการณ์ท่ีผ่อนคลายและเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีผ่อน
คลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูใชว้ธีิการสอนแบบช้ีแนะและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
   1.5.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning) เป็นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เน้นการปฏิบติังานกลุ่มในการศึกษาค้นควา้    
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ทางภูมิศาสตร์  เพื่อสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาอยา่งชดัเจนจากการให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียนรู้  
กระบวนการปฏิบติังานกลุ่มและเพิ่มความมัน่ใจในการเรียนรู้   
   1.5.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) ท่ีไดก้ล่าวว่าเม่ือ
บุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง 3 ดา้น  คือ 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและความคิด 
(Cognitive Domain) 2) ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม (Affective Domain)  3) ดา้น
ความสามารถ (Psychomotor Domain)  เน่ืองจากการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยั
หลกัการการเช่ือมโยงเน้ือหา  ดงันั้น การสอนเน้ือหาจึงควรเป็นเน้ือหาพื้นฐานอย่างง่าย และจาก
การเรียนเรียนรู้จะท าใหไ้ดท้ั้งความรู้  ไดท้กัษะดา้นกระบวนการการท างานและการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  รวมทั้งได้เจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  นอกจากน้ีการน า Bloom’s Revised Taxonomy      
มาใช้ในด้านการประยุกต์ใช้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้จากการเรียนรู้  รวมถึงการสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ               
ท่ีสอดคล้องเหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการน ามาสร้างแบบวดัผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
   1.5.5  แนวคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ยึดหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ  1) การเรียนการสอน
โดยใชก้รณีศึกษา  (Case-based Learning)  เป็นกระบวนการท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดย
การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์  สามารถฝึกฝนการอภิปรายสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ี  ฝึกการใช้ความรู้ หลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการแกปั้ญหาและน ามาใช้ตดัสินใจตาม
กรณีศึกษานั้น และสามารถเช่ือมโยงลงสู่เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ในท้องถ่ินของตนเองได ้            
2) การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งก าหนดปัญหาทางภูมิศาสตร์หรือเป็นปัญหาทางภูมิศาสตร์ท่ีผูส้อนไดย้กตวัอยา่งให้ผูเ้รียน
ได้ท าการศึกษาและคน้หาค าตอบ  ผูเ้รียนจึงตอ้งวางแผนไตร่ตรอง  ด าเนินการเรียนรู้และเลือก
แหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาท่ีเป็นความเขา้ใจอย่าง
คงทน  มีทกัษะและประสบการณ์ในการแกปั้ญหามากกว่าการจดจ าเน้ือหา  และสามารถพฒันา
ทกัษะการคิดตามกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  3) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning)  เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดค าถาม  เกิดความคิดความสงสัยและการลงมือปฏิบติัเพื่อสืบเสาะหา
ค าตอบในขอ้สงสัยนั้น  ซ่ึงจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล  การตดัสินใจในการเลือกใชข้อ้มูลเพื่อหา
ขอ้สรุปและค าตอบ  ซ่ึงน ามาใชใ้นการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  และการศึกษาส ารวจ
หรือการศึกษาภาคสนาม และ 4)  การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)      
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เป็นการเรียนรู้โดยการใชป้ระสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่  ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดช้ดัเจนมาก
ข้ึนและสามารถประยุกต์ไปสู่การเรียนรู้อ่ืน ๆ  จะช่วยให้เกิดความผูกพนัและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้
ต่อไป   
  1.6  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์และครูพี่เล้ียงในโรงเรียนท่ีมี
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบัมธัยมศึกษาและในระดบั
ประถมศึกษา  พบสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนและการส่งเสริมสมรรถนะการเรียน       
การสอนของนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
   1.6.1  ดา้นความรู้ 
     นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาควรท าความเขา้ใจเน้ือหาอย่างชัดเจน
และถูกต้องในเร่ืองท่ีจะสอนเพื่อสามารถอธิบายเช่ือมโยงความรู้และการเช่ือมโยงความรู้จาก
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ไปสู่พื้นท่ีได ้
   1.6.2  ดา้นทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาควรฝึกทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย  การใชส่ื้อภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ประกอบการจดัการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์  

   1.6.3  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
     นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาควรจดัการเรียนการสอนท่ีมีการยกกรณี

ตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหรือใกลต้วัผูเ้รียนและควรส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีความรู้ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินมากข้ึน  การให้ผูเ้รียนส ารวจพื้นท่ีชุมชนของตนเองโดยการรวบรวม
ขอ้มูลจากการสังเกตและการส ารวจพื้นท่ี  และให้ผูเ้รียนใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือ  และ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูล  และควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  เช่น  การตั้งค  าถาม  การฝึกการคิดวเิคราะห์  การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์   

   ดงัท่ี ครูพี่เล้ียงในโรงเรียนและอาจารยผ์ูส้อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ท่ีเป็นอาจารยนิ์เทศก์วิชาเอกของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคม
ศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดเห็นต่อนกัศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษาดงัน้ี   

 
  “นกัศึกษาควรตอ้งใชส่ื้อภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาประกอบการสอนให้มาก
ข้ึน  การจดัการเรียนการสอนตอ้งใหน้กัเรียนไดส้ัมผสักบัอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์จริง” 

(ครูพี่เล้ียงนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 1) 
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  “ควรจดักิจกรรมในการส ารวจพื้นท่ีชุมชนของตนเอง  และการใช้ส่ือเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์หรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลกัษณะภูมิศาสตร์” 

(ครูพี่เล้ียงนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 2) 
 
  “ควรจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝึกการใช้เคร่ืองมือหรือส่ือทางภูมิศาสตร์    

ท่ีทนัสมยัและควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินมากข้ึน” 
(ครูพี่เล้ียงนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 3) 

 
  “ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้ากหนงัสือหรือแหล่งเรียนรู้

ลงสู่พื้นท่ี  โดยใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอยูแ่ละฝึกปฏิบติัการท่ีท าให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้คร่ืองมือจริง
และไดใ้ชทุ้กคน” 

(อาจารยผ์ูส้อนวชิาภูมิศาสตร์  สาขาวชิาสังคมศึกษา  คนท่ี 1) 
 
  “ควรจดัการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะการตั้งค  าถาม  ทกัษะการคิดวิเคราะห์มีการ

ปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งการเรียนรู้นอกสถานท่ี” 
(อาจารยผ์ูส้อนวชิาภูมิศาสตร์  สาขาวชิาสังคมศึกษา  คนท่ี 2) 

 
  จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาทั้ง  6 ดา้น  ท าให้
ได้ขอ้มูลในส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ     
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  และส่ิงท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษาตอ้งได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล   
 2.  ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา   
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานขา้งตน้  พบว่า  สภาพปัญหาการจดัการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์  นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาขาดสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ดงันั้นการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษา  จึงศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดทางภูมิศาสตร์  คือ  ลกัษณะธรรมชาติ
ของวิชาภูมิศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ และสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์          
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เป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีตอ้งเนน้การสอนเชิงปฏิบติั 
และการเน้นให้ผูเ้รียนรู้ด้วยตนเอง  ร่วมกบัการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  คือ  แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นแนวคิด
ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ  จากการสังเคราะห์หลกัการจดัการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ของนกัวิชาการ คือ  Gredler (1997: 267-268), 
Yager, (1991: 5), และวชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78) สรุปหลกัการการจดัการเรียนการสอนไดด้งัน้ี 
คือ  1) การเตรียมความพร้อม การน าเข้า สู่บทเรียน กระตุ้นเร้าความสนใจในการเรียนรู้                   
2) ด าเนินการเรียนการสอน  การจดักลุ่มเพื่อปฏิบติัการ  โดยการใชส่ื้อหรือวสัดุการเรียนรู้  3) การ
สังเกตปรากฏการณ์  การเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมและข้อมูลใหม่จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  การแกปั้ญหา  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) การปฏิบติั  การน าความรู้ไปใช ้ การอธิบายเหตุผลในส่ิงท่ีท า  และรับฟัง
เหตุผลของผูอ่ื้น แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิด  ตั้งค  าถามใหม่ 5) การปฏิบติังานกลุ่ม ในการสืบ
เสาะหาขอ้มูล  การแสดงผล  การน าเสนอผลจากการปฏิบติั  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6) การน าความรู้
ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่  การสะทอ้นความคิด จากส่ิงท่ีไดท้  า  และสร้างเจตคติ  ทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Rogers  ดา้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of 
Cooperative or Collaborative Learning) ดา้นการเนน้การปฏิบติังานกลุ่มในการศึกษาคน้ควา้  และ
เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) และ Bloom’s 
Revised Taxonomy  ท่ีจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้  คือ 1) ด้านความรู้ความเขา้ใจ และความคิด 
(Cognitive Domain) 2) ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม (Affective Domain)  3) ดา้น
ความสามารถ (Psychomotor Domain)  และแนวคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ยึดหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ  1) 
การเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา (Case-based Learning)  2) การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning)  3) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning)  และ 
4) การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experiential Learning)  ดงันั้นจึงน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา (PLPCPA Model)  โดยมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั  คือ  1) องคป์ระกอบเชิง
หลกัการและวตัถุประสงค ์2) องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และ 3) องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขในการ
น ารูปแบบไปใช ้  ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4   รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษา 
                วชิาชีพครูสังคมศึกษา (ลบบัร่าง) 
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 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  พบวา่มี
ค่าความเหมาะสมสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง
ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  คือ   
 1. ดา้นหลกัการ  มีการปรับดา้นภาษาให้มีความกระชบั  และชดัเจนโดยการรวมหวัขอ้
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของหลักการ  และปรับเพิ่มในด้านความสามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างองค์ความรู้ภูมิศาสตร์  ทกัษะการใช้เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์  มีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะทางภูมิศาสตร์สู่การ
จดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน  มีการปรับดา้นภาษาช่ือขั้นตอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษให้มีความกระชบัชดัเจน และน าหัวขอ้ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้มาสอดแทรกในดา้น
เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้    ไดแ้ก่  ระบบสังคม  มีการปรับเพิ่มเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และสังคม  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ได้ปรับเพิ่มการส่งเสริม  และการจดัเตรียมส่ือภูมิศาสตร์  
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  และส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  และ
หลกัการตอบสนอง  ปรับในเร่ืองการกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจเรียนรู้จากส่ือภูมิศาสตร์  เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์  และส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  และมีการด าเนินการ
สืบคน้อยา่งเป็นระบบ  และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 3. การปรับลดความซ ้ าซ้อนองค์ประกอบภาพของรูปแบบ  และการปรับเปล่ียน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบท่ีมีลกัษณะวนเป็นวฏัจกัร  ให้เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนตามล าดบัขั้นตอน  และมีช่ือขั้นตอนทั้ง 6  ขั้นตอน  ทั้งภาษาไทย  และ
ภาษาองักฤษ 
 ผูว้ิจยัได้ปรับปรุง  แกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  
จึงส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง  และสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ลบบัสมบูรณ์
(ภาพท่ี 5) ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
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รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

 หลกัการ การเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  เนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั  และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
วธีิการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา  การสอนแบบสืบเสาะ   การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การสอนแบบเนน้
ประสบการณ์  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างองคค์วามรู้ภูมิศาสตร์  มีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
ทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มลูจากสารสนเทศภูมิศาสตร์  และมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  สามารถประยกุต์ใชค้วามรู้ทกัษะต่าง ๆ    
สู่การจดัการเรียนสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพ   

วตัถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสงัคมศึกษา 

ความรู้ภูมศิาสตร์  ความสามารถในการสอนภูมศิาสตร์  เจตคตทิางภูมศิาสตร์ 

ระบบสังคม  มีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งเพ่ือน  ชุมชน  และ
ส่ิงแวดลอ้ม  ในทอ้งถ่ิน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  และสงัคม 

 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  การจดัเตรียมส่ือ
การเรียน เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยทีาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยภูีมิศาสตร์ 

 

หลกัการตอบสนอง ผูเ้รียนสนใจการเรียนรู้จากส่ือ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และแหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
มีการด าเนินการสืบคน้อยา่งเป็นระบบ  และน า
ความรู้  และทกัษะภูมิศาสตร์ ไปประยุกตใ์ชใ้น   
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

  

PLPCPA Model ประกอบด้วย  6  ขั้น 

                   ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมเพือ่การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

                    P : Preparing to Geography Learning  

                    ขั้นที่ 2  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ 

                    L : Learning from Real Situation or Geography Instructional Media 

                   ขั้นที่ 3  การวางแผนปฏิบัติการสืบค้นและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

                    P : Planning to Practice and Using Geographical Instruments 

                   ขั้นที ่4  การรวบรวมข้อมูลหรือการส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์  

                    C : Collecting the Information or Geographical Survey 

                   ขั้นที ่5  การน าเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรู้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์  

                    P : Presenting and  Sharing Geographical Knowledge 

                   ขั้นที่ 6  การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ 

                   A : Applying and Creating Geographical Knowledge 

 

ภาพท่ี 5   รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษา 
                วชิาชีพครูสังคมศึกษา (ลบบัสมบูรณ์) 
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องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
   หลกัการ คือ  การเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  เนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั
และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา  การสอน
แบบสืบเสาะ  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การสอนแบบเน้นประสบการณ์  สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างองค์ความรู้ภูมิศาสตร์  มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์       
ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสารสนเทศภูมิศาสตร์  และมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  สามารถใช้
ความรู้ทกัษะต่าง ๆ สู่การจดัการเรียนสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 วตัถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา   
 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ    
 กระบวนการการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา   มีช่ือเรียกว่า PLPCPA Model 
ประกอบดว้ย  6  ขั้น  ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography 
Learning )  

 1. ผูส้อนแจง้วตัถุประสงค์และช้ีแจงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการ
เรียนรู้   

 2. ผูส้อนแจง้เน้ือหาการสอนและให้ผูเ้รียนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา   

 3. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดเกณฑใ์นการเรียนและเกณฑก์ารประเมินผลงาน   
 4. ผูส้อนบรรยายทบทวนความรู้เดิมทั้ งด้านเน้ือหาและสาธิตเพื่อทบทวนการใช้

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
 5. ผูส้อนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และทบทวนเก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู้และ         

วธีิสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
 ขั้นท่ี 2  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real  

Situation or Geography Instructional Media)    
 1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม โดยคละความสามารถ คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  

จ านวน 6-7 คนต่อกลุ่ม  
 2. ผู ้สอนน าเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์จากส่ือต่าง ๆ  ทั้ งภาพข่าว  

บทความทางวิชาการของหน่วยงานท่ีศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์    
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ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของผูเ้รียนถึง
สาเหตุทางภูมิศาสตร์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของกรณีศึกษานั้น  ผูส้อนสรุปหลกัการทาง
ภูมิศาสตร์  และบรรยายความรู้ภูมิศาสตร์เพิ่มเติม   

 3. ผูส้อนให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาการสังเกตกรณีศึกษาตวัอย่าง  เพื่อให้
เกิดความสงสัยในประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
สืบสอบคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง โดยให้ผูเ้รียนเลือกศึกษาจากส่ือหรือแหล่งเรียนรู้หรือการส ารวจใน
พื้นท่ี   

 ขั้นท่ี 3 การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to 
Practice and Using Geographical Instruments)  

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมพลงัสมองในวางแผนในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  และ
แบ่งงานเพื่อการสืบคน้และคน้ควา้หาค าตอบในประเด็นปัญหาภูมิศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม
ในการสืบคน้ขอ้มูลหรือการส ารวจหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์   

 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัในการหาแหล่งขอ้มูลและวธีิการสืบคน้และคน้ควา้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลและร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

 ขั้นท่ี 4 การรวบรวมข้อมูลหรือการส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the 
Information or  Geographical Survey) 

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏิบติัการสืบคน้และคน้ควา้ขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูล
ภูมิศาสตร์และใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานจากเอกสาร          
แหล่งเรียนรู้ และการสังเกตโดยการจดบนัทึก 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาและเก็บรวบรวม
จากแหล่งขอ้มูลหรือในพื้นท่ีและจากการอ่านหรือวเิคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   

 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาและประเด็นปัญหาภูมิศาสตร์
ท่ีก าหนดข้ึนในขั้นท่ี 2  

 4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบวิธีการน าเสนอความรู้ท่ีได้อย่างสร้างสรรค ์  
โดยการใช้แผนผงัความคิดและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการน าเสนอ   

 5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดวิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา    
มาใชใ้นการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
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 ขั้นท่ี 5 การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and 
Sharing Geographical Knowledge) 

 1. สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาประเด็นปัญหา
ภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึน  ตามแผนปฏิบติัการการน าเสนอ 

 2. ผู ้สอนและผู ้เ รียนร่วมกันตั้ งค  าถามเพื่อการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก          
องค์ความรู้ท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและเพิ่มเติมความรู้ภูมิศาสตร์  เพื่อขยาย
ขอบข่ายของความรู้ในแต่ละกลุ่ม 

 3. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และการน าเสนอขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม  ร่วมกนัเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การคน้ควา้หาขอ้มูล  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางใน
การท างานคร้ังต่อไป 

 4. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การใชเ้ทคนิควิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม  ร่วมกนั
เสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการเรียนรู้ต่อไป 

 ขั้นท่ี 6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating 
Geographical Knowledge)   

 1. สมาชิกแต่กลุ่มน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ตามเน้ือหาท่ีน าเสนอ   

 2. สมาชิกร่วมกนัสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา  เน้นการปฏิบติัการทาง
ภูมิศาสตร์ดว้ยเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ การใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ท่ีจะสร้างความรู้และ
ทกัษะทางภูมิศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียน   

 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์ส่ือหรือช้ินงานเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบใน
แผนการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน 

 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้  
 การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไปใชต้อ้งค านึงถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริม
การด าเนินการตามกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ  เพื่อให้น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงัต่อไปน้ี    
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 ระบบสังคม  การเรียนการสอนตามรูปแบบนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาตอ้งมีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบผูส้อนเป็นผูจ้ดัการ
เตรียมส่ือการเรียนการสอนและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ภูมิศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยภูีมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
 หลกัการตอบสนอง  ผูเ้รียนสนใจในการเรียนรู้จากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีการด าเนินการสืบคน้อย่างเป็นระบบและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 3.  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียน  
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา           
ดงัตารางท่ี 10    
 

ตารางท่ี 10  ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
 การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 

รายละเอียด X  S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 

1. การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  (ภาพรวม) 4.60 0.50 มากท่ีสุด (2) 

    1.1   การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมความตอ้งการในการส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 

 4.60 
 

0.50 
  

มากท่ีสุด 2 

    1.2  องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบ มีความสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกนั 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 2 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองคป์ระกอบ)     

    2.1  องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ 4.66 0.46 มากท่ีสุด (1) 

           2.1.1 หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 2 

           2.1.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนมี ความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ มีความชดัเจน และสามารถแสดงส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 1 

           2.1.3 หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกนั 4.60 0.50 มากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี 10  ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
 การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  (ต่อ) 
 

รายละเอียด X  S.D. ระดบั ล าดบั
ท่ี 

    2.2  องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 4.48 0.73 มาก (4) 

           2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนครบถว้นเหมาะสม
และสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 

4.40 0.50 มาก 8 

           2.2.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สามารถท าให้
การเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

4.20 0.80 มาก 11 

           2.2.3 ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
และวตัถุประสงค ์

4.40 0.90 มาก 8 

    2.3 องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช ้ 4.53 0.90 มากท่ีสุด (3) 

           2.3.1 หลกัการตอบสนอง  มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการเรียนการสอน 

4.60 0.90 มากท่ีสุด 2 

           2.3.2 ระบบสงัคม  มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัการ  
วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการเรียนการสอน 

4.60 0.90 มากท่ีสุด 2 

           2.3.3 ส่ิงสนบัสนุน  มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัการ  
วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการเรียนการสอน 

4.40 0.90 มาก 8 

รวม 4.53 0.66 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี  10 พบวา่ ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  5  คน  ดา้นหลกัสูตรและการสอน  ดา้นการสอนสังคมศึกษา ดา้นการวดั
และประเมินผล  พบว่าความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา   ในภาพรวมมีความ
สอดคลอ้งมากท่ีสุด ( X  =  4.53,  S.D. = 0.66)    
 เม่ือแยกองค์ประกอบด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับค่าเลล่ียจากมากไปน้อย  พบว่า  ด้าน
องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด ( X  =  4.66,  S.D. = 0.46)  
ดา้นการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ในภาพรวมมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
( X  =  4.60,  S.D. = 0.50)  ดา้นองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช้  ในภาพรวมมี
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ความสอดคลอ้งมากท่ีสุด ( X  =  4.53,  S.D. = 0.90) และดา้นองค์ประกอบเชิงกระบวนการ          
ในภาพรวมมีความสอดคลอ้งมาก ( X  =  4.48,  S.D. = 0.73) 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ไม่มี  ขอ้ใดมีค่าต ่า
กว่าเกณฑ์  แต่ผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนะให้มีแก้ไขการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  
 

ตอนที ่2  ผลประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

 

 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ผูว้ิจยัน าเสนอประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียน    
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
 1. ผลการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
 2. ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
  2.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
  2.3 ดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์    
  2.4 ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 

 3. เจตคติทางภูมิศาสตร์    
 4. ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา  
 1. ผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  เป็นผลการทดสอบ
ความรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา ไดผ้ลดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
 

ผลการเรียนรู้ คะแนนเตม็ X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 40 13.50 2.54 

39 29.61 0.00 
หลงัเรียน 40 32.45 3.84 

 
 

 จากตารางท่ี 11  พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  โดยมีคะแนนเลล่ียหลงัเรียน (X = 32.45,     
S.D. = 3.84) สูงกวา่ก่อนเรียน  (X = 13.50, S.D. = 2.54)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 2. ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาความสามารถของนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  มีการศึกษา 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  เป็นการวิเคราะห์แผนการ
จดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพสังคมศึกษา  ท่ีปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  หลังการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไดผ้ลการวเิคราะห์ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
   2.1.1 ดา้นองคป์ระกอบและความถูกตอ้งของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

    นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ได้ครบองค์ประกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  มีการก าหนดจุดประสงค์ได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  และการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ครบตามเป้าหมาย
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  คือ  ผูเ้รียนมีความรู้ในเน้ือหา  ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถการ
ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และทกัษะสังคม  และผูเ้รียนมีเจตคติทางภูมิศาสตร์ 
   2.1.2 ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาภูมิศาสตร์ 
     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้งตามสาระการเรียนรู้  มีการยกตวัอย่างประกอบการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั  และมีการใชเ้หตุการณ์ในทอ้งถ่ินประกอบ  เช่น  ข่าวการเกิดน ้ าป่าไหลหลากท่ีคลองกลาย 
ดินภูเขาถล่มท่ีอ าเภอสิชล  เป็นตน้ 

   2.1.3 ดา้นการใชเ้ทคนิค  วธีิสอน  และกลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอน 
     นักศึกษาวิชาชีครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์  ท่ีมีการใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  นักศึกษาจะใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบการบรรยาย  ใช้เทคนิคการตั้งค  าถามโดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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และมีกิจกรรมให้ผู ้เรียนใช้แผนท่ีในการน าเสนอข้อมูลในการอภิปราย  ในการท ากิจกรรม          
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผูเ้รียนช่วยกันระดมความคิดในการท าใบงาน  และใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูลตามประเด็นท่ีไดรั้บมอบหมาย  เช่น  การหาค าตอบ
เร่ืองความแตกต่างของเวลาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศต่าง ๆ ในโลก  ในการอธิบายจะมีการ
ใชลู้กโลกประกอบจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากข้ึน  หรือการหาค าตอบดา้นภยัพิบติัต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยจะใช้กรณีตวัอยา่งข่าวภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีใชป้ระกอบ
ในการอธิบายส่วนใหญ่  คือ  แผนท่ีกายภาพ   เพราะการอธิบายลกัษณะทางภูมิประเทศมาเช่ือมโยง
เพื่อใหไ้ดส้าเหตุในการเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดว้ย  นอกจากน้ีการท า
ใบงานหรือกิจกรรมการสรุปเน้ือหาในการสืบคน้ขอ้มูลนั้นจะใช้เทคนิคการสร้างแผนผงัความคิด
เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ในพื้นท่ี  นอกจากน้ีในกิจกรรม
การท างานกลุ่มน้ียงัไดฝึ้กทกัษะการแก้ปัญหา  ทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ให้เกิดความ
ช านาญ  เม่ือท าใบงานหรือกิจกรรมในการสืบคน้แลว้  ผูเ้รียนจะตอ้งน าเสนอความรู้ท่ีไดโ้ดยใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการน าเสนอ   
   2.1.4 ดา้นการใชส่ื้อและเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ 
     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  มีการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในเน้ือหาดว้ยการใชส่ื้อ  และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ไดแ้ก่  ภาพ
ข่าว  ภาพเหตุการณ์และ  วีดิทศัน์  จากเวบ็ไซตข์่าวและหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  กรมอุตุนิยมวิทยา  
กรมทรัพยากรธรณี  และแผนท่ีเลพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  เช่น  สอนเร่ืองภูมิอากาศจะใช้แผนท่ี
อากาศหรือใชข้อ้มูลแผนท่ีจากเวบ็ไซตก์รมอุตุนิยมวทิยา แผนท่ีจาก Google Earth  ลูกโลก  เป็นตน้ 
   2.1.5 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ท่ีมีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบัตวัช้ีวดัได้หลากหลาย  นักศึกษามีการใช้
วธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย  คือ  การตรวจใบงาน  การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
การประเมินการน าเสนอผลการศึกษาขอ้มูลภูมิศาสตร์  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ในชั้นเรียน  และการทดสอบ แต่การประเมินการน าเสนอ  พบวา่ไม่มีประเด็นการประเมินการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการน าเสนอของผูเ้รียน  เพราะเน้นการวดัความรู้และการ
ปฏิบติังานกลุ่มท่ีสามารถหาขอ้มูลหรือตวัอยา่งแบบประเมินไดง่้ายกวา่ 
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  2.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  หลงัการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ไดผ้ลการประเมิน ดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  ผลการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 
1. การน าเขา้สู่บทเรียนมีการท่ีกระตุน้การเรียนรู้และ 
การทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน  ประกอบการใชส่ื้อและ
เคร่ืองมือภูมิศาสตร์ 

2.51 0.51 สูง 2 

2. การเลือกใชส่ื้อ  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 

2.49 0.51 ปานกลาง 3 

3. การใชว้ธีิสอน  เทคนิคกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา
ภูมิศาสตร์ 

2.46 0.43 ปานกลาง 5 

4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน
กลุ่มศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ดว้ยตนเอง 

2.54 0.51 สูง 1 

5. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์ 

2.49 0.51 ปานกลาง 3 

6. การวดัและการประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรม
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

2.32 0.47 ปานกลาง 6 

เลล่ียรวมทุกดา้น 2.46 0.49 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 12  พบว่า ผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์          
ในภาพรวม มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.46, S.D. = 0.49)     
 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถด้าน   
การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ดังน้ี  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เรียน
ปฏิบติังานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 2.54,     
S.D. = 0.51)  การน าเขา้สู่บทเรียนมีการกระตุน้การเรียนรู้และการทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน
ประกอบกบัการใชส่ื้อและเคร่ืองมือภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 2.51, S.D. = 0.51)               
การเลือกใชส่ื้อ  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  มีค่าเลล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.49, S.D. = 0.51)  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.49, S.D. = 0.51)  
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การใช้วิธีสอน  เทคนิคกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์ มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  
(X = 2.46, S.D. = 0.43)  การวดัและการประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.32, S.D. = 0.47)   
  2.3 ผลการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  หลงัการจดัการเรียนการ
สอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13  ผลการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดการประเมิน 

หน่วย 
ท่ี 1 

หน่วย 
ท่ี  2 

หน่วย 
ท่ี 3 

หน่วย 
ท่ี 4 

หน่วย 
ท่ี 5 

ค่าเลล่ีย
รวม 

ระ
ดบั

 

ล า
ดบั

ที่ 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

1. การวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

3.53 
(0.50) 

3.60 
(0.49) 

3.65 
(0.48) 

3.88 
(0.69) 

4.02 
(0.60) 

3.74 
(0.55) 

สูง 2 

2. ความสามารถใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ได้
หลากหลายประเภทในการปฏิบติังาน   

3.47 
(0.55) 

3.51 
(0.55) 

3.51 
(0.55) 

3.75 
(0.67) 

3.88 
(0.50) 

3.62 
(0.56) 

สูง 4 

3. ความสามารถในการแปลความหมาย  วิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

3.42 
(0.54) 

3.60 
(0.54) 

3.65 
(0.53) 

3.73 
(0.68) 

3.81 
(0.45) 

3.64 
(0.55) 

สูง 3 

4. การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

4.42 
(0.59) 

4.47 
(0.59) 

4.47 
(0.59) 

4.40 
(0.63) 

4.49 
(0.55) 

4.45 
(0.59) 

สูง 1 

ค่าเฉลีย่รวม 3.71 
(0.55) 

3.80 
(0.54) 

3.82 
(0.54) 

3.94 
(0.67) 

4.05 
(0.53) 

3.86 
(0.56) 

สูง  

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ ผลการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ในภาพรวม 
มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.86, S.D. = 0.56)  
 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบวา่นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.45, S.D. = 0.59)  ล าดบัท่ี 2 การวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 3.74, S.D. = 0.55)  
ล าดบัท่ี 3 ความสามารถในการแปลความหมาย  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.64, S.D. = 0.55)  และล าดบัสุดทา้ย คือ ความสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ได้หลากหลายประเภทในการปฏิบติังาน  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับสูง (X = 3.62,       
S.D. = 0.56)   
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  2.4 ผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  หลงัการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ในการจดัการเรียนการสอนในแต่และหน่วยการเรียนรู้  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 14    
 

ตารางท่ี 14  ผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดการประเมิน 

หน่วย 
ท่ี 1 

หน่วย 
ท่ี  2 

หน่วย 
ท่ี 3 

หน่วย 
ท่ี 4 

หน่วย 
ท่ี 5 

ค่าเลล่ีย
รวม 

ระ
ดบั

 

ล า
ดบั

ที ่

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

X  
(S.D) 

1. มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

3.72 
(0.50) 

3.65 
(0.65) 

3.86 
(0.80) 

3.93 
(0.63) 

4.02 
(0.56) 

3.84 
(0.63) 

สูง 4 

2. มีกระบวนการและขั้นตอนการท างานและปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

3.70 
(0.46) 

3.72 
(0.70) 

3.72 
(0.63) 

3.79 
(0.60) 

3.81 
(0.59) 

3.75 
(0.60) 

สูง 5 

3. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

3.16 
(0.43) 

3.86 
(0.91) 

4.05 
(0.87) 

4.09 
(0.78) 

4.14 
(0.74) 

3.86 
(0.75) 

สูง 3 

4. มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

3.81 
(0.39) 

4.07 
(0.83) 

3.88 
(0.79) 

3.95 
(0.75) 

4.12 
(0.63) 

3.95 
(0.68) 

สูง 2 

5. มีความกระตือรือร้นในการท างานและการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

3.88 
(0.39) 

4.09 
(0.72) 

3.93 
(0.70) 

4.02 
(0.60) 

4.05 
(0.58) 

3.99 
(0.60) 

สูง 1 

6. มีการใชเ้วลาท างานและการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.74 
(0.44) 

3.65 
(0.61) 

3.72 
(0.50) 

3.77 
(0.43) 

3.74 
(0.44) 

3.72 
(0.48) 

สูง 6 

7. มีความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้สู่การปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

3.60 
(0.49) 

3.84 
(0.72) 

3.72 
(0.63) 

3.79 
(0.56) 

3.91 
(0.48) 

3.57 
(0.58) 

สูง 7 

ค่าเฉลีย่รวม 3.65 
(0.44) 

3.84 
(0.73) 

3.84 
(0.70) 

3.91 
(0.62) 

3.97 
(0.57) 

3.81 
(0.62) 

สูง  

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  
ในภาพรวม  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.81, S.D. = 0.62)   
 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถในการ
ท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 มีความกระตือรือร้นในการท างานและการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 3.99, S.D. = 0.60)  
ล าดบัท่ี 2  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.95, S.D. = 0.68)  ล าดบัท่ี 3  มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับสูง          
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(X = 3.86, S.D. = 0.75)  และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.57, S.D. = 0.58)   
 3. ผลการศึกษาเจตคติทางภูมิศาสตร์  เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  โดยใหน้กัศึกษาเขียนสะทอ้นความคิดของตนเองหลงัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

  3.1 ดา้นคุณค่าและความส าคญัของรายวชิาภูมิศาสตร์   
   นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีความรู้สึกชอบวิชาภูมิศาสตร์มากข้ึน  โดยให้

เหตุผลว่าเม่ือเรียนภูมิศาสตร์แลว้ท าให้เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั  เขา้ใจสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ปรากฏการณ์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  จึงรู้สึกว่าวิชาภูมิศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต   
เขา้ใจความแตกต่างของลกัษณะสังคม  ประเพณีวฒันธรรมและการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละพื้นท่ี  เขา้ใจปัจจยัทางกายภาพท่ีเป็นสาเหตุของความแตกต่างของแต่ละพื้นท่ี  ดงัท่ีนกัศึกษา
วชิาชีครูสังคมศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 
   “จากการท่ีได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ในคร้ังน้ี รู้สึกว่า
ภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตตลอดเวลา  จากการเรียนท าให้ได้รับความรู้
ใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และเป็นวิชาท่ีเน้นดา้นการวิเคราะห์เพื่อให้
ผูเ้รียนมีการเช่ือมโยงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ลงสู่พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 1) 
 

   “ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั  ท าให้เขา้ใจเน้ือหาในเชิงพื้นท่ีไดเ้ป็นอย่างดี 
บวกกบัอาจารยใ์ชส่ื้อทางภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายในการสอน ท าให้ผูเ้รียนสามารถใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษาและอธิบายสถานท่ีและปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนทางภูมิศาสตร์ได ้      
อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องลงไปยงัพื้นท่ีนั้นโดยตรง  ซ่ึงความรู้ภูมิศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิต      
การประกอบอาชีพ” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 2) 
 

   “ชอบการเรียนภูมิศาสตร์มากข้ึน  เพราะมีทกัษะการเช่ือมโยงเน้ือหาการฝึกการ
คิดอย่างมีระบบว่าเพราะอะไรภูมิประเทศถึงเป็นแบบน้ี การเกิดข้ึนของวฒันธรรมมีสาเหตุมาจาก
อะไร และถ้าโครงสร้างทางธรณีเป็นแบบน้ีจะส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและ
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ประเพณีวฒันธรรมอยา่งไร รู้สึกวา่ถา้เราเขา้ใจภูมิศาสตร์จะท าให้เขา้ใจสภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งอ่ืน
และความแตกต่างของประเพณีวฒันธรรม” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 3) 
 

  3.2 ดา้นคุณค่าและความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
   นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม

มากข้ึน  โดยนกัศึกษาให้เหตุผลว่าเม่ือเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาแลว้  ท าให้เขา้ใจว่าการแก้ปัญหา
จะต้องเร่ิมจากการดูแลสภาพแวดล้อม  โดยเลพาะพื้นท่ีป่า  ทรัพยากรน ้ า  และทรัพยากรดิน             
ในพื้นท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู ่ ดงัท่ีนกัศึกษาวชิาชีครูสังคมศึกษาไดก้ล่าวไว ้ ดงัน้ี 

 
   “จากการได้เรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ได้เรียนรู้

หลายๆอย่างท่ีเก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย การเช่ือมโยงถึงลักษณะทั่วไปทางกายภาพ          
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงท าให้เห็นวา่ลกัษณะ
ทางภูมิศาสตร์มีความส าคญั  เพราะมีผลถึงอยา่งอ่ืนดว้ย”  

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 1) 
 

   “ไดศึ้กษาคน้ควา้เน้ือหาลกัษณะภูมิประเทศของภาคต่างๆในประเทศไทย และ
ทราบถึงดิน น ้ า อากาศในแต่ละพื้นท่ี  ไดคิ้ดวิเคราะห์ เช่ือมโยงเน้ือหาจากโครงสร้างธรณี ป่าไม ้
และอาชีพในแต่ละภาค รวมทั้งปริมาณน ้ าฝนของแต่ละจงัหวดัวา่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัใดบา้ง  ท าให้รู้สึก 
วา่ส่ิงต่าง ๆ ทรัพยากรต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ีก็จะมีประโยชน์ต่อคนในพื้นท่ี” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 2) 
 

   “รู้สึกว่าจากการจดัการเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    
ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะ
ภูมิอากาศ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภูมิศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและมีสัมพนัธ์ 
เช่ือมโยงกนัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของท่ีอยู่อาศยั อาหาร อาชีพ เป็นตน้  
ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีควรต้องดูแลรักษาเพื่อให้เป็นส่ิงท่ีสร้างการประกอบอาชีพและประเพณี
วฒันธรรมของคนในพื้นท่ี” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 3) 
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  3.3 ดา้นความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการปรับตวัให้เท่าทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์   

   นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าจากการเรียนวิชา
ภูมิศาสตร์ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้  ท าให้รู้สึกวา่มีความรู้และ
ความเขา้ใจท่ีเท่าทนัต่อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน  และรู้สึกวา่มีความเขา้ใจถึงสาเหตุและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  เช่น  การเกิดภยัธรรมชาติ  ว่าเกิดจากสาเหตุใดและจะเกิดกบัลกัษณะพื้นท่ี 
แบบใด  เกิดข้ึนในเวลาใด  รวมทั้งการเตรียมการป้องกนัหรือหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน  จาก
ความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ท าให้รู้สึกวา่ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวั
และสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายได ้ ดงัท่ีนกัศึกษาวชิาชีครูสังคมศึกษาไดก้ล่าวไว ้ ดงัน้ี 

 
   “จากท่ีได้เรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  จากการเรียนท่ีต้อง

วิเคราะห์  ท าให้พบว่าสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมคืออะไร  เกิดได้อย่างไร  เกิดในลักษณะ        
ภูมิประเทศแบบไหนเราควรจะแก้ปัญหาหรือป้องกันอย่างไร  จึงรู้สึกว่าไม่กลัวภยัพิบัติหรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากจนเกินไป” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 1) 
 
   “การเรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์   ต้องวิเคราะห์ภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ  ตอ้งศึกษาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือภยัพิบติั  จึงท าให้รู้จกั
การหาสาเหตุ  การหาผลกระทบ  หรือพื้นท่ีท่ีน่าจะเกิด  จึงท าให้รู้สึกว่าปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือภยั
พิบติัไม่ไดอ้นัตรายต่อชีวิตมากนกั  เพราะเราสามารถหาขอ้มูลปัจจยัการเกิดหรือช่วงเวลาท่ีน่าจะ
เกิด จึงคิดวา่ไม่น่ากลวัสักเท่าไหร่” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาคนท่ี 2) 
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 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
ดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
 การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา     
 

รายละเอียดการประเมิน X  S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 
1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระบบและมีขั้นตอน 
อยา่งชดัเจน 

4.08 0.72 มาก 11 

2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนฝึกใหรู้้จกัการวางแผนเพ่ือน าไป 
ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.30 0.66 มาก 4 

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดช้ดัเจน 
มากข้ึน 

4.27 0.61 มาก 5 

4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหมี้ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์   

3.97 0.64 มาก 13 

5. การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดทกัษะการสืบคน้   
การวเิคราะห์และการสรุปขอ้มูล 

4.32 0.63 มาก 1 

6. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดทกัษะคิดและ 
เกิดความรู้มากข้ึน 

4.24 0.68 มาก 7 

7. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหส้ามารถใชส่ื้อหรือ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 

4.11 0.81 มาก 10 

8. เน้ือหามีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 4.32 0.58 มาก 1 
9. กรณีศึกษาภูมิศาสตร์มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 

4.32 0.63 มาก 1 

10. ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมการปฏิบติัการกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

4.19 0.66 มาก 8 

11. ระยะเวลาในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม 3.70 0.91 มาก 14 
12. ระยะเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลและการปฏิบติัการทาง
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.08 0.86 มาก 11 

13. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.14 0.79 มาก 9 
14. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 4.27 0.77 มาก 5 

ค่าเลล่ียรวมทุกดา้น 4.12 0.71 มาก  
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 จากตารางท่ี 15  พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในภาพรวมมี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.12, S.D. = 0.71)    
 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท าให้เกิดทกัษะการสืบคน้การวิเคราะห์
และการสรุปขอ้มูล  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.63)  เน้ือหามีความถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.53)  และกรณีศึกษา
ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์มีความทนัสมยั  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 4.32, 
S.D. = 0.63)  และล าดบัสุดทา้ย คือ  ระยะเวลาในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม     
มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.70, S.D. = 0.91)   
  

ตอนที่ 3  ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

 

 การขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไดน้ าไปขยายผลกบันกัศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 48 คน ในรายวิชาภูมิสารสนเทศ      
ส าหรับครู  ผูว้ิจยัน าเสนอผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี  
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  เป็นผลการทดสอบ
ความรู้รายวิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา ไดผ้ลดงัตารางท่ี  16 
 

ตารางท่ี 16  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้รายวชิาภูมิสารสนเทศส าหรับครู   
 

ผลการเรียนรู้ คะแนนเตม็ X  S.D df t Sig 
ก่อนเรียน 50 18.31 2.20 

47 64.72 0.00 
หลงัเรียน 50 38.38 2.80 

 

 จากตารางท่ี 16  พบว่าผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิสารสนเทศ  โดยการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา     
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มีคะแนนเลล่ียหลงัเรียน (X = 38.38, S.D. = 2.80)  สูงกวา่ก่อนเรียน  (X = 18.31, S.D. = 2.20)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  2.1   ผลการวิเคราะห์ด้านการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  เป็นการ
วิเคราะห์แผนการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพสังคมศึกษา  ท่ีฝึกปฏิบติั    
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  หลังการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอน         
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

  2.1.1 ดา้นองคป์ระกอบและความถูกตอ้งของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
     นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได้
ครบองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  มีการก าหนดจุดประสงค์ได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  และการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ครบตามเป้าหมายการจดั    
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์  คือ  ให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเน้ือหา  ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการใช้เคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์  ทกัษะทางสังคม  และมีเจตคติทางภูมิศาสตร์ 

   2.1.2 ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาภูมิศาสตร์ 
     นกัศึกษาวิชาชีพครูสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ท่ีมี

เน้ือหาถูกตอ้งตามสาระการเรียนรู้และมีขอ้มูลการยกตวัอยา่งประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
มีการยกตวัอย่างเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เช่น การเกิดปรากฏการณ์หิมะสีด าใน
พื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร 

   2.1.3 ดา้นการใชว้ธีิสอน  เทคนิคและกลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย   
     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีใช้

ร่วมกนัหลายวิธี  เช่น  การบรรยายในเน้ือหา  และใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการ
บรรยาย  คือ  ขอ้มูลจากเวบ็ไซตก์รมอุตุนิยมวิทยา  แผนท่ีจากเวบ็ไซต ์ Google Earth  ในระหวา่ง
การบรรยายจะใช้เทคนิคการตั้งค  าถามโดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีกิจกรรมให้
ผูเ้รียนใช้แผนท่ีในการน าเสนอขอ้มูลและการอภิปรายร่วมกนั  มีการท ากิจกรรมกลุ่มจดัท าช้ินงาน
หรือใบงาน  มีการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูลตามประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย  
และการใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศในการบรรยายประกอบการเรียนการสอน  การสรุปเน้ือหาในการ
สืบคน้ขอ้มูลนั้นจะใชเ้ทคนิคการสร้างแผนผงัความคิดเพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆในพื้นท่ี   
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   2.1.4 ดา้นการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ท่ีสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความสนใจในเน้ือหา  ด้วยการใช้ส่ือภูมิศาสตร์และ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  คือ  ภาพจากเว็บไซต์ข่าวและหน่วยงานภาครัฐ  กราฟและค่าสถิติ
ปริมาณน ้ าฝน  การแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกพืช  จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ชมรมอุตุนิยมวิทยา     
กรมทรัพยากรธรณี กรมเศรษฐกิจการเกษตร  มาใชใ้นขั้นน าเขา้สู่บทเรียนและมีการทบทวนความรู้
เดิมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาใหม่   
   2.1.5 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
     นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  ท่ีมีการใช้วิธีการว ัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับตัวช้ีว ัด  เช่น              
การประเมินการน าเสนองาน การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  และการทดสอบ 
  2.2  ผลการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  หลงัการจดั    
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ดงัตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 17 ผลการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์   
 

รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 
X  S.D ระดบั ล าดบัท่ี 

1. การน าเขา้สู่บทเรียนมีการท่ีกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
ทบทวนความรู้เดิม  ประกอบกบัการใชส่ื้อและเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ 

2.46 0.50 ปานกลาง 3 

2. การเลือกใชส่ื้อ  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยภูีมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

2.52 0.50 สูง 2 

3. การใชว้ธีิสอน  เทคนิคและกลยทุธ์ ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์ 2.44 0.50 ปานกลาง 5 
4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติังานกลุ่ม
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ดว้ยตนเอง 

2.54 0.50 สูง 1 

5. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
เน้ือหาภูมิศาสตร์ 

2.46 0.50 ปานกลาง 3 

6. การวดัและการประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

2.40 0.50 ปานกลาง 6 

เลล่ียรวมทุกดา้น 2.47 0.50 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 17  พบวา่ ผลการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
ในภาพรวม  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.47, S.D. = 0.50)   
 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบวา่นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผูเ้รียนปฏิบติังานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ดว้ยตนเอง  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 2.54, 
S.D. = 0.50)  ล าดบัท่ี 2 การเลือกใชส่ื้อ  เคร่ืองมือภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม
กบัเน้ือหา  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 2.52, S.D. = 0.50)  ล าดบัท่ี 3 การน าเขา้สู่บทเรียนใช้
วิธีการท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการทบทวนความรู้เดิม  ประกอบกับการใช้ส่ือและ
เคร่ืองมือภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.46, S.D. = 0.50)  และการเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (X =2.46, S.D. = 0.50)  และล าดบัสุดทา้ย  คือ  การวดัและการประเมินผลเหมาะสมกบั
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.44,      
S.D. = 0.50) 
  2.3 ผลการประเมินด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  หลังเรียนโดยการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ไดผ้ลการประเมินการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ดงัตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18 ผลการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ปฏิบติัการ  
คร้ังท่ี 1 

ปฏิบติัการ  
คร้ังท่ี  2 

ค่าเลล่ียรวม 
ระดบั ล าดบัท่ี 

X  SD. X  SD. X  SD. 
1. การวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

4.42 0.54 4.46 0.54 4.44 0.54 สูง 2 

2. ความสามารถใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
ไดห้ลากหลายประเภทในการปฏิบติังาน   

4.38 0.67 4.44 0.68 4.41 0.67 สูง 3 

3. ความสามารถในการแปลความหมาย  
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

4.35 0.67 4.42 0.68 4.39 0.67 สูง 4 

4. การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

4.42 0.61 4.52 0.58 4.47 0.59 สูง 1 

ค่าเลล่ียรวม 4.39 0.62 4.46 0.62 4.43 0.62 สูง  
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 จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผลการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ในภาพรวม
มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.43, S.D. = 0.62)   

 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบวา่นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.47, S.D. = 0.59)  ล าดบัท่ี 2 การวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 4.44,  S.D. = 0.54)  
ล าดบัท่ี 3 ความสามารถใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ไดห้ลากหลายประเภทในการปฏิบติังาน  มี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.41, S.D. = 0.67)  และล าดบัสุดทา้ย  คือ  ความสามารถในการแปล
ความหมาย  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.39, 
S.D. = 0.67)   
  2.4 ผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  หลงัการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ในการจดัการเรียนการสอนในแต่และหน่วยการเรียนรู้  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 19     
 

ตารางท่ี 19 ผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอยีดการประเมนิ 
ปฏิบัติการ  
คร้ังที่ 1 

ปฏิบัติการ  
คร้ังที่ 2 

ค่าเฉลีย่ 

ระ
ดบั

 

ล า
ดบั

ที่ 

X  SD. X  SD. X  SD. 

1. มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

4.15 0.36 4.25 0.44 4.20 0.40 สูง 5 

2. มีกระบวนการและขั้นตอนการท างานและปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

4.08 0.28 4.17 0.38 4.13 0.33 สูง 6 

3. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์ 

4.02 0.53 4.17 0.38 4.10 0.46 สูง 7 

4. มีความรับผดิชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมายในการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์ 

4.13 0.61 4.38 0.61 4.26 0.61 สูง 3 

5. มีความกระตือรือร้นในการท างานและการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์ 

4.46 0.50 4.54 0.50 4.50 0.50 สูง 1 

6. มีการใชเ้วลาท างานและการปฏิบติัการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.33 0.48 4.42 0.50 4.38 0.49 สูง 2 

7. มีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้สู่การ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์ 

4.21 0.41 4.29 0.46 4.25 0.44 สูง 4 

ค่าเลล่ียรวม 4.20 0.45 4.32 0.47 4.26 0.46 สูง  
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 จากตารางท่ี 19  พบวา่ ผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  

ในภาพรวม มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.26, S.D. = 0.46)   
 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบวา่นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถดา้นการ

ท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 มีความกระตือรือร้นในการท างานและการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 4.50, S.D. = 0.50)  
ล าดับท่ี 2 มีการใช้เวลาท างานและการปฏิบติัการศึกษาค้นควา้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.38, S.D. = 0.49)  ล าดบัท่ี 3 มีความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมายในการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับสูง   
(X = 4.26, S.D. = 0.61)  และล าดบัสุดทา้ย  คือ  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง  (X = 4.10, S.D. = 0.46)    
 3. ผลการศึกษาเจตคติทางภูมิศาสตร์  เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  
โดยใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเขียนสะทอ้นความคิดของตนเองหลงัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

  3.1 ดา้นคุณค่าและความส าคญัของรายวชิาภูมิศาสตร์   
   นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความรู้สึกเห็นความส าคญัของวิชาภูมิศาสตร์

มากข้ึน  โดยให้เหตุผลว่าเม่ือเรียนภูมิศาสตร์แลว้ท าให้เขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  
ลกัษณะทางกายภาพของโลก  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์  การใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  จึงท า
ให้ตระหนักถึงความส าคญัของวิชาภูมิศาสตร์เพราะปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเร่ืองใกล้ตวั  และท่ี
ส าคญัคือเม่ือมีความรู้ความเขา้ใจภูมิศาสตร์จะท าให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์สู่
ชีวติประจ าวนัได ้ ดงัท่ีนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 

  “จากการท่ีไดเ้รียนวชิาภูมิศาสตร์มีความส าคญัอยา่งมาก  ท าให้ทราบถึงโครงสร้าง
ของโลก  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  การแกปั้ญหาและการใชท้รัพยากร
ทางธรรมชาติ” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 1) 
 

  “วชิาภูมิศาสตร์มีความส าคญั  เพราะสภาพแวดลอ้มคือส่ิงท่ีอยูร่อบตวัมนุษยจึ์งเป็น
วชิาท่ีใกลต้วัมาก” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 2) 
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  “การเรียนวชิาภูมิศาสตร์มีประโยชน์เพราะเราสามารถหาค าตอบของขอ้สงสัยท่ีเกิด
ทางธรรมชาติของโลกได ้ ท าใหรั้บรู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาก
ข้ึน  รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาและป้องกนัได”้ 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 3) 
 

  “วิชาภูมิศาสตร์มีความส าคญัในการด ารงชีวิต โดยเลพาะเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  
เ ช่น GPS ท่ีสามารถส ารวจและระบุต าแหน่งของพื้นท่ี ป่าไม้  และเพื่อการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อชีวติ” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 4) 
 

  3.2 ดา้นคุณค่าและความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
   นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ โดยนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาให้เหตุผลว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมี
ความสัมพนัธ์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ โดยเลพาะทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัในดา้น
ปัจจยั 4 และการลดความแปรปรวนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ได้  จึงควรดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยเลพาะพื้นท่ีป่าไม ้  ดงัท่ีนกัศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 
  “รู้สึกว่าเห็นความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  เพราะมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงของธรรมชาติ  ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็จะเกิดผลกระทบต่อ
มนุษยด์ว้ย” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 1) 
 
  “สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  การมี
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  ท าให้อากาศบริสุทธ์ิ  อาหารอุดมสมบูรณ์  ท าให้คน
ในพื้นท่ีสามารถประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินได”้ 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 2) 
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  “มีคุณค่าและความส าคญัเพราะมนุษย์ต้องพึ่ งพาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
เน่ืองจากเป็นปัจจยั 4 การด ารงชีวติ” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 3) 
 
  3.3 ดา้นความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการปรับตวัให้เท่าทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์     

   นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นวา่เม่ือมีความรู้และเขา้ใจ
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและรู้สึกวา่สามารถหาแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติม
เพื่อใหเ้ขา้ใจมากข้ึน  จึงรู้สึกวา่สามารถปรับตวัไดใ้นสภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีวิตให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งการน าความรู้จากการเรียนภูมิศาสตร์มาสู่การป้องกนัภยัอนัตรายต่าง ๆ หรือ
ใหเ้กิดผลกระทบใหน้อ้ยท่ีสุด  ดงัท่ีนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 
  “รู้สึกวา่ควรสร้างภูมิคุม้กนัทางความรู้เพื่อให้รับมือต่อสภาพการเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิศาสตร์  และหาแนวทางป้องกันแก้ไข และต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์” 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 1) 
 
  “รู้สึกวา่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์  ท าให้เขา้ใจวา่จะตอ้งติดตามข่าวสาร
เพื่อเขา้ใจและรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาตินั้นได”้ 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 2) 
 

  “ในปัจจุบนัมีการท าลายธรรมชาติมากข้ึน  จึงท าให้เกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ      
จึงรู้สึกวา่การเรียนรู้ใหเ้ท่าทนักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  โดยอาศยัความรู้ภูมิศาสตร์มาปรับใชไ้ด”้ 

(นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  คนท่ี 3) 
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 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอน  หลงัการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
 การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา   
 

รายละเอียดการประเมิน X  SD. ระดบั ล าดบัท่ี 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระบบและมีขั้นตอนอยา่งชดัเจน 4.42 0.50 มาก 8 
2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนฝึกใหรู้้จกัการวางแผนเพ่ือน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.38 0.64 มาก 13 

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดช้ดัเจน 
มากข้ึน 

4.42 0.61 มาก 8 

4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหมี้ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์   

4.40 0.57 มาก 12 

5. การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดทกัษะการสืบคน้  
การวเิคราะห์และการสรุปขอ้มูล 

4.44 0.54 มาก 7 

6. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดทกัษะการคิดและ
เกิดความรู้มากข้ึน 

4.38 0.64 มาก 13 

7. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหส้ามารถใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 

4.48 0.55 มาก 2 

8. เน้ือหามีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 4.46 0.62 มาก 5 
9. กรณีศึกษาภูมิศาสตร์มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 4.48 0.55 มาก 2 
10. ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบติัการกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

4.58 0.61 มาก
ท่ีสุด 

1 

11. ระยะเวลาในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม 4.42 0.61 มาก 8 
12. ระยะเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลและการปฏิบติัการทาง
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล 

4.46 0.54 มาก 5 

13. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.42 0.61 มาก 8 
14. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 4.48 0.65 มาก 2 

ค่าเลล่ียรวม 4.44 0.59 มาก  
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 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในภาพรวมมี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.44, S.D. = 0.59)   

 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมการปฏิบติัการกิจกรรม  มีค่าเลล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.58, S.D. = 0.61)  ล าดบัท่ี 2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เกิดการ
คิดส่ือหรือกิจกรรมการสอนภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับมาก (X = 4.48,         
S.D. = 0.55)  กรณีศึกษาภูมิศาสตร์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีความทนัสมยั  มีค่าเลล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.48, S.D. = 0.55)  และการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  อยู่
ในระดบัมาก  มีค่าเลล่ีย (X = 4.48, S.D. = 0.65)  และล าดบัสุดทา้ย  คือ  การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนได้ฝึกให้รู้จักการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปปฏิบัติได้จริง            
มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38, S.D. = 0.64)  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์
ท าใหเ้กิดความคิดและเกิดความรู้มากข้ึน  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38, S.D. = 0.64)  
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 1) เพื่อพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ดงัน้ี 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 2.2) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ในดา้นการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ดา้นการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  และดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 2.3) เพื่อศึกษาเจตคติทางภูมิศาสตร์ 
ของนกัศึกษาหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 2.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 3) เพื่อศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การทดลอง คือ นกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3 กลุ่มเรียน 02 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์  ในภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2557 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40  
คน  และกลุ่มตวัอยา่งการขยายผลการใชรู้ปแบบ  คือ นกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม
เรียน 01 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร  ใชว้ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน  48  คน  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา  (Research and Development)  
ร่วมกบัวธีิการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model จากการปรับปรุงของ Kruse (2009: 1) 
ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)  ซ่ึงเก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  การผสมผสานขอ้มูล (The Embedded Design) ใชว้ิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลกัและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง ร่วมกบัการใชแ้บบการวิจยัก่อนทดลอง (Pre-Experimental design) 
โดยประยุกต์ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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(The One Group Pretest-Posttest Design) โดยด าเนินการวิจยัตามแนวคิดการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั  (Research: R1)  การวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A)  ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันา 
(Design and Development: D and D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การน าไปใช ้
(Implementation: I)  และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation : 
E)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเลล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่
อิสระ (t-test for dependent)  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยมีการสรุปผลการวิจยั  
การอภิปรายผลการวจิยั  และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี   

 
สรุปผลการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา (PLPCPA Model)  มีองคป์ระกอบ  คือ   
 หลกัการ  คือ การเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  เนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา  การสอนแบบสืบเสาะ  
การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การสอนแบบเนน้ประสบการณ์  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้
สู่การสร้างองคค์วามรู้ภูมิศาสตร์  มีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากสารสนเทศภูมิศาสตร์  และมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  สามารถใช้ความรู้ทกัษะต่าง ๆ สู่การ
จดัการเรียนสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 วตัถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา   
 กระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ  1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to 
Geography Learning)  2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from 
Real Situation or Geography Instructional Media)  3) การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical Instruments) 4) การ
รวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Information or Geographical 
Survey)  5) น าเสนอและการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Presenting and Sharing 
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Geographical Knowledge)  และ  6) การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying 
and Creating Geographical Knowledge)      
 เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไปใชต้อ้งค านึงถึงส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินการตามกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ  
เพื่อใหน้ าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงัน้ีคือ  1)  ระบบสังคม  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพื่อน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  2) ส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้  การจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอน  และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม  การ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 3) หลกัการตอบสนอง  ผูเ้รียนสนใจ
ในการเรียนรู้จากส่ือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และแหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  มีการด าเนินการสืบคน้
อยา่งเป็นระบบ  และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

      2. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

  2.1 ผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  พบว่าคะแนนเลล่ีย
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1 
  2.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  โดยศึกษาใน 4 ดา้น ดงัน้ี 
   2.2.1 ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  พบวา่นกัศึกษาสามารถ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ได้ถูกตอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   
       2.2.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษามีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (X = 2.46, S.D. = 0.49)   
   2.2.3 ด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา  มีความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.86, S.D. 
= 0.56)  
   2.2.4 ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ พบว่านกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษามีความสามารถด้านการท างานกลุ่มศึกษาค้นควา้ทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ใน
ระดบัสูง (X = 3.81, S.D. = 0.62)   
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  2.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์  พบว่า  นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาภูมิศาสตร์  ตระหนกัถึงความส าคญั  และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   
  2.4 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ใน
ภาพรวมมีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.12, S.D. = 0.71)    

3. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา     

การขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  โดยการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ไปใช้ทดลองขยายผลกบันักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 48 คน  
รายวชิาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  เป็นวิชาภูมิศาสตร์กลุ่มเทคนิค  พบวา่การขยายผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั  สรุปผลไดด้งัน้ี 
  3.1 ผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  พบว่า  คะแนนเลล่ียหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ีระดบั .05 
  3.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ โดยศึกษาใน 4 ดา้น ดงัน้ี 
   3.2.1 ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ พบวา่นกัศึกษาสามารถ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   
   3.2.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษามีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (X = 2.47, S.D. = 0.50)   

   3.2.3 ด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษามีความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง (X = 4.43,     
S.D. = 0.62)   

   3.2.4 ด้านการท างานกลุ่มการศึกษาค้นควา้ทางภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษามีความสามารถดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่
ในระดบัสูง (X = 4.26, S.D. = 0.46)   
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  3.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์  พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อ
รายวชิาภูมิศาสตร์  ตระหนกัถึงความส าคญั  และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   

  3.4 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา   ในภาพรวมมีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.44, S.D. = 0.59)   
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจยั  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา มีช่ือว่า PLPCPA Model  ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน  5 ท่าน  ในภาพรวมพบวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่  
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  สามารถน าไปใช้ทดลองสอนได ้ โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ คือ 
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเง่ือนไขการ
น ารูปแบบไปใช ้ มีกระบวนการจดัการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ  1) การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography Learning)  2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือ
การสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real  Situation or Geography Instructional Media)  3) การ
วางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using 
Geographical Instruments)  4) การรวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting 
the Information or Geographical Survey)  5) น าเสนอและการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้
ภูมิศาสตร์ (Presenting and Sharing Geographical Knowledge)  และ  6) การประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating Geographical Knowledge)  เน่ืองมาจาก
กระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการจ าเป็น  คือ  มาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตเพื่อพฒันาวิชาชีพครูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)  เป้าหมายการผลิตบณัฑิตครูสังคมศึกษาจากหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสังคมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  เป้าหมายการจดัการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระภูมิศาสตร์  และในแต่ละขั้นตอนไดผ้่านการสังเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  
และทฤษฏีท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบการ
เรียนการสอนเชิงระบบ ADDIE Model  ซ่ึง Kruse มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of  
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Florida (2008: 1)  ร่วมกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil 
(2009:9)  ท่ีไดก้  าหนดองคป์ระกอบไว ้3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The 
Model of Teaching)  ประกอบดว้ย 1) กระบวนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน (Syntax 
or Phase) 2) ระบบสังคม (Social System)  3) หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction)  และ     
4) ส่ิงสนบัสนุน (Support System)  ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application)  
และส่วนท่ี 3 สาระหลกัและส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้(Instruction and Nurturant Effects)  จาก
ลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้
ผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ภูมิศาสตร์  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2550 : 
217)  ท่ีกล่าวว่า  ระบบมีความส าคญัในการช่วยด าเนินงานให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายนั้น  ท่ี
องค์ประกอบต่าง ๆ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั  การประเมินผลและปรับปรุงระบบ  นอกจากน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัญญา  ทองนิล (2553: 206-211) ท่ีพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
การสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับนักศึกษาครู  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน (AADPSA Model)  มีองคป์ระกอบ คือ  หลกัการ  วตัถุประสงค ์  กระบวนการ
เรียนการสอน และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  คือ  ระบบสังคม  ส่ิงสนบัสนุนและหลกัการตอบสนอง   
ซ่ึงผลการตรวจสอบรูปแบบโดยการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญพบว่าภาพรวมในทุกด้านมีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้  และสามารถพฒันาสมรรถภาพการสอนในระดบัมากท่ีสุด  รวมทั้ง
วนิยัธร  วชิยัดิษฐ์ (2555: 165-168)  ท่ีพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  ท่ี
ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษาครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา  พบว่ารูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษา   
ครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา (EPCPAEE Model) มีองค์ประกอบ คือ  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการเรียนการสอน และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  คือ  ระบบสังคม  ส่ิงสนับสนุนและ
หลกัการตอบสนอง  ท่ีสามารถส่งเสริมทั้งดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาครุศาสตร์  
และผลการเรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์กายภาพ มีคะแนนเลล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  (PLPCPA Model)  มี
ลักษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  ให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัจริง      
การปฏิบติังานเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  ในการคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์หรือการศึกษาส ารวจ
ขอ้มูลในพื้นท่ีทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างกระบวนการเรียนรู้  และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ตาม
หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการการสรุปหลกัการ
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จดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ของนกัวิชาการ คือ Gredler (1997: 
267-268), Yager, (1991: 5) และวชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78) คือ 1) การเตรียมความพร้อม  การ
น าเขา้สู่บทเรียน  กระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ 2) ด าเนินการเรียนการสอน  การจดักลุ่มเพื่อ
ปฏิบติัการ  โดยการใชส่ื้อหรือวสัดุการเรียนรู้  3) การสังเกตปรากฏการณ์  การเช่ือมโยงขอ้มูลเดิม 
และขอ้มูลใหม่จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  การแกปั้ญหา  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) การปฏิบติั  การน า
ความรู้ไปใช้  การอธิบายเหตุผลในส่ิงท่ีท า  รับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิด  
และตั้งค  าถามใหม่ 5) การปฏิบติังานกลุ่ม ในการสืบเสาะหาขอ้มูล  การแสดงผล  การน าเสนอผล
จากการปฏิบติั  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 6) การน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่  การสะทอ้น
ความคิด จากส่ิงท่ีไดท้  า  เจตคติ  นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชด้ าเนินการในการจดัการ
เรียนการสอนน้ี  โดยการสรุปแนวคิดการจดัการเรียนรู้ของนกัวิชาการ  ดงัน้ี Gredler (1997: 267-
268)  Driver and Bell (1986)  Yager, (1991: 5)  และวชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78)  ท่ีกล่าววา่การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติั  จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง  คือ  กระบวนการในการแกปั้ญหา  การอภิปรายแลกเปล่ียนขอ้มูล  ท างานเป็น
กลุ่ม  การร่วมกนัสืบเสาะคน้หาขอ้มูลโดยการตั้งค  าถาม  และการตอบค าถาม  การเขียนบนัทึก
แสดงความรู้  การฝึกใช้เทคนิคผงักราฟิกการสรุป  และแสดงขอ้มูล  การสาธิต  การไตร่ตรอง
สะทอ้นความคิด  การให้แสดงผลงาน  และฝึกปฏิบติั  โดยการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ช่วยใน
การไดม้าซ่ึงขอ้มูล  เช่น  การแปลแผนท่ีกายภาพ  การอ่านแผนภูมิปริมาณน ้ าฝนและอุณหภูมิ  และ
สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของ Brooks (2011: 210) Verma (1975: 
20-25) และทว ีทองสวา่ง (2520: 41) ท่ีกล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ท่ีวา่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ควรเน้นให้ผู ้เรียนปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์  เน้น
กระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดการคิดวเิคราะห์  ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ และเขา้ใจปัจจยัต่าง 
ๆ ทางภูมิศาสตร์  ด้วยกิจกรรมการสังเกต  การศึกษานอกสถานท่ี  การปฏิบัติ  การทดลอง  
การศึกษาส ารวจ  เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาดา้นการคิดและการท า
ความเขา้ใจเก่ียวเน้ือหาอย่างชัดเจน  ในด้านการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ีเน้นการ
ปฏิบติั  ท่ีจะตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบในการปฏิบติั  ดงันั้นผูเ้รียนจึงไดพ้ฒันา
ทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ดงัท่ีประนอม เดชชยั (2536 : 32) กล่าวไวว้า่ ทกัษะทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Skill) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งถือเป็นวตัถุประสงค์ส าคญั เพราะ
ทกัษะภูมิศาสตร์ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และมีความรู้ในวิชาภูมิศาสตร์มากยิ่งข้ึน  เม่ือไดซ่ึ้งขอ้มูลและ
การน าเสนอขอ้มูลนั้นจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม  การร่วมมือกนัท างาน  ร่วมมือ
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กนัแกปั้ญหาจากการท างานโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลท่ีตวัเองรู้จากประสบการณ์ และจาก
การคน้พบขอ้มูลและสามารถน าไปสู่การน าเสนอท่ีหลากหลาย  ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการ  และแนวคิด
ขา้งตน้มาเป็นแนวทางการพฒันาองค์ประกอบของขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษา (PLPCPA Model) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography 
Learning ) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนเร่ิมจากแจง้วตัถุประสงค ์ และช้ีแจงการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้  การแจง้เน้ือหาในการเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ  เตรียมพร้อม
ในการเรียนรู้  นอกจากน้ีผูส้อนจะสอดแทรกเทคนิค  วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกบั
เน้ือหาเพื่อสร้างประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาต่อไป โดย
ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนเตรียมความพร้อม     
การทบทวนความรู้เดิมทั้งด้านเน้ือหา  และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  การแจง้จุดประสงค์เพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน  สอดคลอ้งกบัวชัรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78) 
Jonassen (1992: 138-139) และ Fosnot (1992: 12-15) ท่ีไดก้ล่าววา่การเรียนรู้ของผูเ้รียนข้ึนอยูก่บั
การรับรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ และภูมิหลงัของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั  การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีตอ้งเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ เพื่อให้ไดค้วามรู้ท่ีแตกต่างกบัความรู้เดิม  
และเสนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ในขั้นแรก คือ การเตรียมความพร้อมผูเ้รียน การเร้าความสนใจ 
การแจง้จุดประสงค ์ การบรรยายทบทวนความรู้เดิมทั้งดา้นเน้ือหา   

 ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real  
Situation or Geography Instructional Media)  ในขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
ปฏิบติัการกลุ่ม  เพื่อสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัศึกษา  วิเคราะห์ ขอ้มูลจากสถานการณ์จริงหรือส่ือการ
สอนภูมิศาสตร์  เช่น กรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์จากส่ือต่าง ๆ บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  เพื่อใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสาเหตุการเกิด  และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชนในพื้นท่ี  รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัยในประเด็นปัญหา
ทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเน้ือหาท่ีเรียนรู้  รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกการสังเกต     
การวิเคราะห์ขอ้มูล  และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
Hewson and Thorley (1989: 541-553) และทิศนา แขมมณี (2552: 98-99)  ท่ีพบวา่การท างานเป็น
กลุ่มหรือเป็นทีมจะท าให้การเรียนรู้สูงกว่าและมีสภาพจิตใจท่ีดีกว่า  ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม  นอกจากน้ีการปฏิบติัการกลุ่มทางภูมิศาสตร์จะช่วยพฒันาด้านทกัษะการคิด
วิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การสร้างสรรค์ส่ือต่าง ๆ ในการประกอบการน าเสนอในเน้ือหาท่ีแต่ละ
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กลุ่มไดรั้บ  และสอดคลอ้งกบั Easton (1992: 89) ท่ีวา่วิธีการสอนท่ีใชก้รณีศึกษาจะเป็นวิธีกระตุน้
ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยการวเิคราะห์กรณีต่าง ๆ อภิปรายเหตุและผล ฝึกการใชค้วามรู้ หลกัการ 
ทฤษฏีและกระบวนการแกปั้ญหาและน ามาใชต้ดัสินใจตามกรณีศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  และมีการท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม 
 ขั้นท่ี 3  การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้ และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to 
Practice and Using Geographical Instruments) การวางแผนในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
ปฏิบติัการกลุ่ม  ในขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างประสบการณ์การสร้างระบบในการท างาน และการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้งชดัเจน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wathore (2012: 115-116) ท่ีไดศึ้กษา
ประโยชน์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ี พบว่าการเลือกใช้
เคร่ืองมือในการสอนภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการศึกษาค้นควา้  ท าให้เกิดความเข้าใจเน้ือหา
ภูมิศาสตร์มากข้ึน  นอกจากน้ีเคร่ืองมือภูมิศาสตร์จะช่วยเสริมสร้างความสนใจของผูเ้รียน  รวมทั้ง
จะท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนไดผ้ลดียิง่ข้ึน  

 ขั้นท่ี 4  การรวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the 
Information or Geographical Survey)  ในขั้นตอนน้ีสมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลหรือการ
ส ารวจขอ้มูลภูมิศาสตร์  จากการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ขอ้มูลหรือการใชเ้ทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล  การเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลหรือในพื้นท่ี   การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และการสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในประเด็นปัญหาภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึน เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติการสร้างความรู้ทางภูมิศาสตร์  จากการปฏิบัติการจริง  นอกจากน้ีผูส้อน
สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อ หรือเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงจะท า
ให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งดา้นการสร้างความรู้ภูมิศาสตร์  และการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีการศึกษาขอ้มูลภูมิศาสตร์ของ สวาท  เสนาณรงค ์
(2536: 112-114)  และมนตช์ยั เทียนทอง (2556: 224)   ท่ีไดก้ล่าววา่  วิธีการศึกษาขอ้มูลภูมิศาสตร์
และเทคนิควิธีการสรุป และน าเสนอขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  คือ การสังเกตพิจารณา การจดบนัทึก
และการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ การส ารวจ การฝึกเขียนแผนท่ีอยา่งง่าย  การอ่านแผนท่ีแบบต่าง ๆ 
การใชก้รณีศึกษา ทั้งดา้นภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  และเทคนิคการจดัสรุปขอ้มูลดว้ย
ผงักราฟิก (Graphic Information Organizers) เป็นรูปแบบการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  และ
เขา้ใจง่าย  การร่วมกนัคิดวิธีการน าเสนอความรู้ภูมิศาสตร์ดว้ยกราฟหรือแผนภูมิ  ขอ้มูลทางสถิติ  
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือหรือเทคโนโลยสีารสนเทศ   เพื่อการเช่ือมโยงเน้ือหาจากขอ้มูลเอกสาร
สู่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้ เป็นการพฒันาการคิดในระดบัสูง  ท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
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เน้ือหาอยา่งชดัเจนมากข้ึน  และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดน้ าไปสู่การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภูมิศาสตร์     
 ขั้นท่ี 5  การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and 
Sharing Geographical Knowledge) เป็นการฝึกฝนผูเ้รียนดา้นเทคนิคการน าเสนอความรู้ภูมิศาสตร์
ซ่ึงสามารถสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้น าไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์   
จากการร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้จากองค์ความรู้ท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ  ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบหรือเพิ่มเติมความรู้ภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมชดัเจนมากข้ึน  สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี 
(2552: 94-96) วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 71-72)  และ Gredler (1997: 267-268) ไดก้ล่าวถึงการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองสู่การเรียนการสอนวา่ครูจะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการมีปฏิสัมพนัธ์   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  
และกบัครู โดยผูเ้รียนจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้  และมีความกระตือรือร้นมากกวา่จะเป็นผูท่ี้
คอยรับความรู้เพียงอย่างเดียว  ผูเ้รียนมีอิสระ  ไดต้ดัสินใจและติดตามส่ิงท่ีสนใจไดด้ว้ยตนเอง     
ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ีจะสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในดา้น
การเทคนิค  วธีิสอนและกลยทุธ์การสอนภูมิศาสตร์ดว้ย 

 ขั้นท่ี 6  การประยุกตใ์ช้ และสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating 
Geographical Knowledge)  ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
เน่ืองจากผูเ้รียนได้น าผลจากประสบการณ์การเรียนรู้จากขั้นตอนท่ี 1 ถึง 5 มาสู่การประยุกต์ใช ้ 
เพราะในการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วย  จะให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปเน้ือหาดา้นต่าง ๆ จาก
การปฏิบติังานทั้งดา้นการสรุปขอ้มูลเน้ือหาภูมิศาสตร์  ส่ือภูมิศาสตร์  และเคร่ืองมือภูมิศาสตร์หรือ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  การสรุปดา้นเทคนิค  วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหา และประยุกต์ใชใ้นการทดลองการเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
เพื่อน าสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ดังท่ี  Cellisen Personal 
Community (2005: 1-3) ไดก้ล่าว่า  การใช้นวตักรรมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันา
สมรรถนะ  โดยเลพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเรียนรู้  และสามารถประยุกตใ์ชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้
มา  ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งน าความรู้ดา้นเน้ือหา  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบฯ มาสู่การประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของบณัฑิต ลตัรวิโรจน์ (2550: 155-168) 
ท่ีว่าสมรรถนะการสอนประกอบด้วย การเตรียมการสอน  การวางแผนการสอน ด้านการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  และดา้นการวดัและการประเมินผล  รูปแบบการสอนแบบ
การจดัการความรู้มีลกัษณะเด่น คือ บูรณาการการจดัการความรู้ กระบวนการกลุ่ม  และการเรียนรู้
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แบบร่วมมือการเรียนรู้  แนวสร้างสรรคนิ์ยม การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั  และการประเมินผลตาม
สภาพจริง   

 ส าหรับระบบสังคมเป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้เน้ือหาภูมิศาสตร์  การพฒันาทกัษะ
ภูมิศาสตร์  และทกัษะทางสังคม จากการให้ผูเ้รียนปฏิบติัการศึกษาส ารวจในพื้นท่ีซ่ึงท าให้มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  และขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ  เรียนรู้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ีมากข้ึน  
รวมทั้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ของระบบธรรมชาติกบัวิถีชีวิต  และการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ดว้ย  ซ่ึงกาญจนา  คุณารักษ์ (2552:485)  ไดก้ล่าวว่าการศึกษานอกสถานท่ีนั้นมีขอ้ดีคือ  จะท าให้
ผูเ้รียนสามารถสังเกตและมีส่วนร่วมไดด้ว้ยตนเอง  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้  างานเป็นกลุ่ม  
สร้างสรรคแ์ละมีความรับผดิชอบร่วมกนั  หลกัการตอบสนองท่ีท าให้ผูเ้รียนอยากมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ด้านกิจกรรมทางภูมิศาสตร์  การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  การเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบติัการจริงหรือการส ารวจนั้นจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาสังเกตสภาพแวดลอ้มและสามารถ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ีได ้ จากการท่ีให้ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิด ความรู้ท่ีไดจ้ะส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางภูมิศาสตร์  ทกัษะภูมิศาสตร์ และเจตคติท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม  เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ไดต่้อไป  และส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนการสอน  คือ  การจดัเตรียมส่ือการสอน และ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ให้พียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  สถานท่ีเรียนรู้มีความเหมาะสม      
มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งทางดา้นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนอยากคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อการสร้างความรู้อย่าง
ถูกตอ้งชดัเจน และระยะเวลาในการจดักิจกรรมควรมีความเหมาะสมสามารถยืดหยุน่ได ้ จะเป็นส่ิง
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    

2. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา   
  2.1 ผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  พบว่านักศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษา  มีคะแนนเลล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี
ระดับ .05  ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ (Active learning)  ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์จริง เพื่อให้ผู ้เรียนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างองค์ความรู้ภูมิศาสตร์  จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอน ทั้ง 6  ขั้นตอน  ดงัน้ี  คือ  ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
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ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography Learning)   เป็นการเตรียมพร้อมให้ผูเ้รียนทั้งดา้นความเขา้ใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้  การทบทวนความรู้เดิมทั้งด้านเน้ือหาและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตร์  ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนมีขอ้มูลพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ไดต่้อไป  ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการ
สอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or Geography Instructional Media) เป็นขั้นตอนท่ี
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกักระบวนการคิดวิเคราะห์  จากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
หรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์  เช่น กรณีศึกษาเร่ืองปัญหาแนวพรมแดนบริเวณเขาพระวิหาร  การเกิด
ปะการังฟอกขาวในบริเวณอ่าวไทย  เป็นตน้  การคิดหาสาเหตุและผลกระทบท่ีสามารถอธิบาย
เช่ือมโยงในพื้นท่ีได ้ จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาค าตอบได ้ ส าหรับใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบในขั้นท่ี 3 การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical Instruments)  ขั้นท่ี 4 การ
รวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Informations or Geographical 
Survey)  และขั้นท่ี 5 การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and  
Sharing Geographical Knowledge)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนท างานกลุ่ม  โดยการ
ปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
เช่น  แผนท่ีกายภาพ  แผนท่ีรัฐกิจ  Google earth   ขอ้มูลทางสถิติปริมาณน ้ าฝน  เป็นตน้  เพื่อให้
ผูเ้รียนได้ปฏิบัติจริง  จะท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหามากข้ึน  รวมทั้ งการท างานกลุ่มจะเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  การช่วยเหลือกนัของสมาชิกในกลุ่มทั้งดา้นความรู้  และดา้นการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  และขั้นตอนสุดทา้ย  คือ  ขั้นท่ี 6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ 
(Applying and Creating Geographical Knowledge)  จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้  ทกัษะ
การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และทักษะต่าง ๆ ท่ีได้จากประสบการณ์การเรียนรู้  น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  

  ดงันั้นเม่ือนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบทุกขั้นตอน  จะส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้  จากการศึกษาสังเกต  การศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาหรือตวัอย่าง  การปฏิบติัการกลุ่มทางภูมิศาสตร์  และการใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อแสวงหาค าตอบ  การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการประมวลประสบการณ์ของสมาชิกแต่
ละคน  ส่งผลท าให้ผูเ้รียนมีเขา้ใจในเน้ือหาภูมิศาสตร์ยิ่งข้ึน  ซ่ึงกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ทั้ง  6  ขั้นตอนของรูปแบบไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาคน้ควา้ภูมิศาสตร์และการ
จดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของสวาท  เสนาณรงค ์(2536: 112-114)  Wathore (2012: 115-116) 
Easton (1992: 89)และ The National Council for Geographic Education (2012) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
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วิธีการทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง คือ การสังเกตพิจารณา การจด
บนัทึกและการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ และวิธีการดา้นอ่ืน ๆ  การส ารวจ การฝึกเขียนแผนท่ีอย่าง
ง่าย  การอ่านแผนท่ีแบบต่าง ๆ การใช้กรณีศึกษา ทั้งดา้นภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ภูมิศาสตร์เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้งนั้นจ าเป็นจะตอ้งใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการช่วยศึกษาส ารวจ  และท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหาแบบเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ในพื้นท่ีด้วย  กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ีจะช่วย
เสริมสร้างความรู้ และสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได้  นอกจากการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจภูมิศาสตร์แลว้  การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติ  ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  (Geo-
Information Technology) ในการสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการวิเคราะห์  
สังเคราะห์  การตดัสินใจและการเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ  สามารถส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  และการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  นอกจากน้ีการปฏิบติัการ
กลุ่มทางภูมิศาสตร์จะช่วยพฒันาดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การสร้างสรรคส่ื์อต่าง ๆ 
ในการประกอบการน าเสนอในเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มได้รับ ซ่ึงจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ท่ีเน้นการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาอย่างชดัเจน  
และช่วยสร้างและส่งเสริมทกัษะชีวิตดา้นต่างๆให้กบัผูเ้รียนดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hewson and 
Thorley (1989: 541-553) ท่ีพบวา่การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมจะท าให้ผลการเรียนรู้สูงกวา่และ
มีสภาพจิตใจท่ีดีกวา่       
  2.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์  ศึกษาใน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  

   2.2.1 ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ไดค้รบองคป์ระกอบการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั การเขียนจุดประสงคค์รบตามเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้  เม่ือพิจารณาในด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีความถูกต้องและสอดคล้องนั้น  เน่ืองมาจากนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาได้น า
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา (PLPCPA Model) ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนการปฏิบัติ  รวมทั้ งการปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์  การใช้กรณีศึกษา  มีการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์  และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตั้งขอ้สงสัย  การตั้ง
ค าถาม  เป็นต้น  รวมทั้ งความรู้เดิมด้านองค์ประกอบการเขียนแผนจากการเรียนในรายวิชาท่ี
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เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในชั้นปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มาสู่การปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัวิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 1-13 ) และ     
พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2557: 157) ท่ีไดก้ล่าววา่ครูควรมีองคค์วามรู้ในเน้ือหาก่อนท่ีจะออกแบบการ
เรียนการสอน  โดยจะต้องเลือกรูปแบบการสอน  วิธีสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหา  มีการตั้ ง
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา  การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  ควรมีการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั เน้นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  และ
น าไปสู่การคิด  เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา  เน้นกระบวนการมากกวา่เน้ือหา  และมีวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้จะตอ้งปรับปรุงอยูเ่สมอ ตามสภาพจริง  และไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอน  แต่จากการท่ีผูว้ิจยั
วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  พบวา่ประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาให้กบันกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษา คือ  ด้านการวดัและประเมินผล  เน่ืองนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาจะวดัและ
ประเมินผลในดา้นความรู้  และดา้นทกัษะกระบวนการ เช่น  การท างานกลุ่ม  แต่ขาดการวดัดา้นเจต
คติของผูเ้รียน  ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุมาจากกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน          
ท่ีมีการวดัดา้นเจตคติเพียงคร้ังเดียวหลงัการจดัการเรียนการสอนครบทั้งภาคการศึกษา  ดงันั้นเพื่อ
สร้างประสบการณ์ในดา้นการวดัและประเมินผลให้กบัผูเ้รียนจึงควรมีการวดัและประเมินผลหลงั
การจดัการเรียนรู้ในทุกหน่วยการเรียนรู้   

   2.2.2  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพ
สังคมศึกษามีความสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  อาจเน่ืองมาจากนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไดน้ าประสบการณ์จากการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์นั้น  และไดน้ าแผนการ
จดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์มาทดลองการปฏิบติัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในชั้นเรียน  
ซ่ึงพบวา่นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไดน้ ากิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  มาสู่การ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ของตนเอง  คือ  การจดัการเรียนการสอน
ในขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography Learning ) โดย
มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการบรรยายทบทวนความรู้เดิมทั้งด้านเน้ือหา  และการใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจในการเรียนรู้ดว้ยส่ือหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  แต่โดย
ส่วนใหญ่มีการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ขอ้มูล  คือ  แผนท่ีและรูปภาพ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา  เน่ืองจากจดัหาไดง่้ายในระยะเวลาท่ีจ ากดั  ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือ
การสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or Geography Instructional Media)  โดยมีการ
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จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีน าเสนอตวัอย่างกรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์จากส่ือต่าง ๆ  ทั้งภาพ
ข่าว  การยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ทั้งในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาค  และให้ผูเ้รียน
ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสาเหตุการเกิด  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู้จากการสืบ
สอบ  คน้ควา้หาขอ้เท็จจริง จากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ขั้นท่ี 3  
การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using 
Geographical Instruments) โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัการกลุ่ม  
การท าใบงานท่ีสมาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนัคิดเพื่อหาค าตอบ  ขั้นท่ี 4  การรวบรวมขอ้มูลหรือการ
ส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Information or Geographical Survey)  และขั้นท่ี 5  การ
น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and  Sharing Geographical 
Knowledge)  โดยมีการจดักิจกรรมการน าเสนอขอ้มูลทางภูมิศาสตร์โดยจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่างง่าย คือ แผนท่ี ในการประกอบการน าเสนอ รวมทั้งการร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้รียนดว้ยการตั้งการตั้งค  าถาม เพื่อให้ผูเ้รียนช่วยกนัตอบ และร่วมกนัสรุป
เน้ือหาการเรียนรู้ดว้ยการใชแ้ผนผงัความคิด  หรือการทดสอบ  ซ่ึงจากการน าประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ  การน าความรู้ภูมิศาสตร์  ทักษะทางภูมิศาสตร์  มาประยุกต์สู่การจดัการเรียน
การสอน  แสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบับณัฑิต ลตัรวิโรจน์ (2550: 155-168)  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบการจดัการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู ผลการวิจยัพบวา่   
สมรรถนะการสอนประกอบดว้ย การเตรียมการสอน  การวางแผนการสอน การจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และดา้นการวดัและการประเมินผล   รูปแบบการสอนแบบการจดัการ
ความรู้ท่ีมีลกัษณะเด่น คือ บูรณาการการจดัการความรู้ กระบวนการกลุ่ม  และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือการเรียนรู้  แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั และการประเมินผลตาม
สภาพจริง  และนอกจากน้ีในการส่งเสริมสมรรถนะจะตอ้งมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมดว้ยดงัท่ี Cellisen 
Personal Community (2005: 1-3) ไดก้ล่าววา่นวตักรรมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันา
สมรรถนะ  ซ่ึงจะเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และความสามารถในการประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้มา  แต่
เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์เท่านั้น และ
กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมสุดท้ายหลงัจากเรียน
เน้ือหาครบทุกหน่วยการเรียนรู้  เน่ืองจากเป็นลกัษณะของกิจกรรมท่ีจะตอ้งการประยุกตใ์ชค้วามรู้  
ทกัษะ  และประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  มาสู่การปฏิบติัการจดัการเรียนการสอน  ท าให้
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามีระยะเวลาสั้นในการเตรียมการปฏิบติัการจดักิจกรรมการเรียนการ
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สอน  จึงส่งผลใหค้วามสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนภูมิศาสตร์จึงมีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดงันั้นการพฒันาความสามารถในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  จะตอ้งใช้
เวลาเพิ่มจ านวนคร้ังในการฝึกปฏิบติั  และเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมการปฏิบติัให้มากข้ึนมากข้ึน  
เพื่อให้นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติัการจดัการเ รียนการสอนให้
มากข้ึนทั้งในห้องเรียนและการปฏิบติัการสอนในโรงเรียน  สอดคลอ้งกบั Freeman (1998: 10-13) 
ท่ีกล่าวว่าในขั้นตอนการพัฒนาวิธีสอนและการน าไปปฏิบัติการสอน  ความรู้มักเกิดการ
เปล่ียนแปลงเพราะการสอน  และความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง และ Ondigi 
(2012: 256-277)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบักระบวนการวิธีการสอนท่ีสามารถท าให้กระจายองคค์วามรู้ของ
วิชาภูมิศาสตร์ในการสร้างความรู้  และการฝึกปฏิบติัการการสอนทั้งในมหาวิทยาลยั  และใน
โรงเรียน  ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  สามารถน าทกัษะต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ช ้  
   เม่ือพิจารณาผลการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
พบวา่  ประเด็นท่ีมีค่าเลล่ียสูงสุด คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั
และการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง  ทั้งน้ีเพราะนกัศึกษา
วชิาชีพครูไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ในขั้นท่ี  1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing 
to Geography Learning ) ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ 
(Learning from Real  Situation or Geography Instructional Media)  ขั้นท่ี 3 การวางแผนปฏิบติัการ
สืบคน้และการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical 
Instruments) และขั้นท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the 
Information or  Geographical Survey) ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ิมจากการทบทวนความรู้เดิม  
การกระตุ้นความสนใจโดยการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งเน้นการให้ผูเ้รียน
ปฏิบัติการกลุ่มเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงเน้นให้ผู ้เ รียนใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์มาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และการแกปั้ญหา  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบ  จึงท าให้นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  จึงน าเอาประสบการณ์จากกระบวนการน้ีมาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้  ดงัท่ีสุรางค ์โคว้ตระกูล (2552: 210-211) วชัรา  เล่าเรียนดี (2556: 
76-78) Bruner (1966: 66-68) และ Bill and Roger (1990: 36-37)  ท่ีไดก้ล่าววา่  การจดัการเรียนการ
สอนด้วยการท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้ผูเ้รียนปฏิบติัทั้งใน และนอกชั้นเรียน  มีการเก็บขอ้มูล   
การทบทวนขอ้มูลดว้ยการอภิปรายจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจในส่ิงท่ีคลุมเครือมากข้ึนและจะสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดี  เพราะเป็นการสร้างความรู้ดว้ยตนเองจากการคน้พบของผูเ้รียน ท าให้
เขา้ใจเน้ือหาได้อย่างชดัเจนมากข้ึน  และเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีในการเรียนรู้
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มากข้ึน  โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสอยา่งอิสระในการปฏิบติัจริงในกิจกรรมการเรียนรู้  
ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเลล่ียน้อยท่ีสุด  คือ การวดัและการประเมินผลได้เหมาะสมกับเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  ถึงแมว้า่นกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษามีวิธีการวดัและประเมินผลมากกว่าสองวิธี  ท่ีสอดคลอ้งกบั Johnson, Johnson and 
Holubec (1994, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 103-104)  ท่ีกล่าววา่  ดา้นการวางแผนการจดัการ
เรียนการสอน  ผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการ
ให้กบัผูเ้รียน  ซ่ึงจะท าให้การวดัและประเมินผลจึงเนน้แค่ดา้นความรู้  และทกัษะกระบวนการแต่
เป็นการวดัและประเมินผลโดยครูผูส้อนเพียงดา้นเดียว  ควรให้ผูเ้รียนร่วมเป็นผูว้ดัและประเมิน
ตนเอง  เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัในการพฒันาการเรียนรู้และพฒันาตนเองในการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ ได้
ต่อไป  รวมทั้งขาดการประเมินดา้นเจตคติทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งพฒันาในดา้น
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ท่ีพบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาจะตอ้งมีการ
พฒันาดา้นการวดัและประเมินผลดา้นเจตคติทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากการพฒันาให้ผูเ้รียนน าความรู้
ภูมิศาสตร์ไปสู่การประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์ดว้ย 

   2.2.3 ด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษามีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในภาพรวมมีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง  ทั้งน้ี
เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์  ท่ีต้องใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
ประกอบการปฏิบติักิจกรรมทางภูมิศาสตร์  การสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูล  รวมทั้งในขั้นตอน
การน าเสนอท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องเลือกส่ือการสอนภูมิศาสตร์หรือเคร่ืองมือภูมิศาสตร์
ประกอบการน าเสนอ  เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา มีทกัษะจากประสบการณ์
ในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งสามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาไดดี้ข้ึน  และเม่ือ
ผูว้ิจยัได้ศึกษาระดบัความสามารถการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์หลังจากการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1  ถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 พบวา่ระดบัความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเพิ่มข้ึนตามล าดบั  แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
เห็นความส าคญัในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์   สอดคลอ้ง
กับสิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109) ท่ีได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั  คือ  การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะทางภูมิศาสตร์  เพราะจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์  และสามารถน าทกัษะภูมิศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ า  ไดแ้ก่  
ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ทกัษะการสังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ทกัษะการส ารวจ
ภาคสนาม  และทกัษะการใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์   
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   เม่ือพิจารณาผลการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์พบวา่  ประเด็น
ท่ีมีค่าเลล่ียสูงสุด คือ การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูง  
ทั้งน้ีเน่ืองจากในการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มภูมิศาสตร์ของสาขาวิชาสังคมศึกษานั้น  นกัศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษาจะไดเ้รียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1  และจะไดรั้บการปลูกฝังใน
ด้านการเก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีมีในจ านวนน้อยอย่างถูกต้องและเป็น
ระเบียบในท่ีจดัวางเคร่ืองมือท่ีจดัไว ้ เพราะเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการศึกษาวิชา
ภูมิศาสตร์  จึงท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญัของ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาวชิาชีพครูมีความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ี
ดีต่อองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  สอดคลอ้งกบัสมจิตร วฒันคุลงั (2555: 
27)  ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์วา่มีความส าคญัต่อการประกอบการจดัการ
เรียนการสอนและการเก็บขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  ดงันั้นเม่ือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิดมี
ประโยชน์  และคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัผูเ้รียนจึงตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือแต่ละชนิดทั้งในดา้นการใชง้าน
และการเก็บรักษา  ส าหรับความสามารถใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ไดห้ลากหลายประเภทในการ
ปฏิบติังาน  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย  เน่ืองมาจากปัจจยัด้านจ านวนชนิดและ
ประเภทของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครูไดมี้ประสบการณ์ในการน ามาใชใ้นการ
เรียนการสอนตามการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ  จึงท าให้เกิดความสามารถเลพาะเคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์บางชนิดประเภทเท่านั้น เช่น  แผนท่ีประเภทต่าง ๆ   เทอร์โมมิเตอร์  GPS  แต่ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น  GIS  หรือ  RS ท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษายงัไม่
เช่ียวชาญมากนักท าให้เกิดแปลความหมายจากแผนท่ีท่ีได้จากกระบวนการเหล่าน้ี  เช่น  แผนท่ี
ดาวเทียม  แผนท่ีอากาศ  รวมทั้งการแปลค่าสถิติจากกราฟและแผนภูมิ  ซ่ึงความสามารถในดา้น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  ขา้งตน้  จะตอ้งส่งเสริมหรือการสร้างหลกัสูตรอบรม
เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  ท่ีต้องพัฒนาอย่างสม ่ าเสมอ  เน่ืองจาก
ความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภูมิศาสตร์  ซ่ึงสอดคล้องกบัการวิจยัของ Yusuf  Kilinc (2013: 76-90) และ Wathore 
(2012: 115-116)  ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ต่อการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์  พบว่าครูควรใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน  หรือครูควรใชแ้ผนท่ีหรือวาดแผนท่ีบนกระดานด า   การสอนเน้ือหาควรเช่ือมโยงถึง
ผลของภูมิศาสตร์  จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาชดัเจนมากข้ึน  ดงันั้นการเลือกใช้เคร่ืองมือในการ
สอนภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความเข้าใจท่ีมากข้ึน  และเคร่ืองมือภูมิศาสตร์และส่ือ
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เทคโนโลยีต่าง ๆ  ช่วยเสริมสร้างคุณภาพและความสนใจแก่ผูเ้รียน และช่วยส่งเสริมคุณภาพการ
สอนของครูดว้ย   

   2.2.4 ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษามีความสามารถในการท างานกลุ่มการปฏิบติังานศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์อยู่ใน
ระดบัสูง  ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  ท่ีเนน้กระบวนการการท างานกลุ่ม  
เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกนัในกลุ่มทั้งดา้นความรู้  และทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เม่ือ
ผูว้ิจยัศึกษาระดบัความสามารถการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  หลงัการเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1  ถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพครูมีระดบัความสามารถดา้นการ
ท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มข้ึน  แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเห็น
ความส าคญัของการจดัระบบ  และการช่วยเหลือกนัในการท างานกลุ่ม  ซ่ึงสามารถท าให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) และ Johnson, Johnson and Holubec (1994, อา้ง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 103-104)  กล่าวถึง การเรียนรู้แบบช่วยกนัเป็นกลุ่มเพื่อให้ไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม เน้นท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  การจดักลุ่มโดยใชก้ารเลือกสมาชิก
กลุ่มใหเ้หมาะสมและมีสมาชิกคละกนั  การก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ใหมี้ความเหมาะสม  
และการมีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  และการจดัวสัดุหรืออุปกรณ์ให้พอเพียง  เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการช่วยงานกลุ่ม  ความส าคญัของการพึ่งพากนัในกลุ่มการตรวจสอบการท างานและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถน าการใช้ทกัษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการท างานกลุ่มย่อย  การวิ เคราะห์กระบวนการกลุ่ม                   
มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  เพื่อการท างานการ
แสวงหาความรู้และค าตอบของปัญหาได ้  

   เม่ือพิจารณาผลการประเมินด้านการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  
พบว่า  ประเด็นท่ีมีค่าเลล่ียสูงสุด คือ ความกระตือรือร้นในการท างานและการปฏิบติัการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษามี
ความรู้สึกชอบและสนุกในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั  จึงท าให้ทุกคนมีการ
เตรียมพร้อมทางร่างกายในการปฏิบติังานทั้งการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนท่ีหรือการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์  รวมทั้ งการท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาได้ใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการปฏิบติังานกลุ่มตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานจึงท าให้เกิดแรงกระตุน้มากกว่าการเรียน
การสอนท่ีมีเพียงการบรรยายและอภิปราย  รวมทั้งการช่วยกนัในการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้  จะท า
ให้ผูเ้รียนมีความสบายใจในการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson and (1994:31-32)     
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ได้กล่าวถึง ลักษณะของการร่วมมือว่ามีลกัษณะท่ีเก้ือกูลกัน  สมาชิกทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ        
มีการยอมรับการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  รวมทั้งการช่วยกนัวิเคราะห์การท างานของกลุ่ม  ช่วยกนั
ปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน  เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม  ส าหรับความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่การปฏิบติัการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับสูงเป็นอนัดับ
สุดทา้ย  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากระยะเวลาในการปฏิบติังานกลุ่มซ่ึงมีระยะเวลาในช่วงสั้น  ท าให้มีการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  ทั้งจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร  และจากการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
ท่ีจะตอ้งแปลความหมายแผนท่ี  การอ่านค่าพิกดัภูมิศาสตร์จาก GPS  รวมทั้งการแปลความหมาย
ขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลจากค่าสถิติกราฟ  หรือแผนภูมิปริมาณน ้ าฝนและอุณหภูมิท่ีสืบคน้ไดจ้าก
แหล่งสารสนเทศต่างๆ  จะตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน  เน่ืองจากนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาโดย
ส่วนใหญ่แปลความหมายจากแผนท่ีได ้ แต่ไม่มีพื้นฐานทางดา้นการแปลความหมายจากแผนภูมิ  
หรือกราฟ   

  2.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์  พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความรู้สึกท่ีดี        
เห็นคุณค่าและความส าคญัของรายวิชาภูมิศาสตร์  ตระหนกัเห็นความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม  
และการมีความคิดเห็นว่าจะต้องเรียนรู้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีทนัต่อ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  และความแตกต่างในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในขั้นท่ี 2 
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or 
Geography  Instructional Media) มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชก้รณีศึกษา และบทความ
ข่าวสารปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเป็นภยัธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบต่อวถีิชีวติของผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินหรือใกลต้วัผูเ้รียน  เช่น  
การเกิดดินถล่มในเขตเทือกเขาในแต่ละภูมิภาคของไทย  การเกิดปะการังฟอกขาวในอ่าวไทย  เป็น
ตน้       ท่ีใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสาเหตุการเกิด  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
ปรากฏการณ์นั้น  ซ่ึงจากการศึกษาของผูเ้รียนในการคน้ควา้หาค าตอบของสาเหตุ และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง  โดยจะเนน้ไปท่ีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ดงันั้นผูเ้รียนจึงเร่ิม ท าให้เขา้ใจ
และท าใหเ้กิดตระหนกัถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองมากข้ึน  ซ่ึงถือวา่การจดัการเรียนการสอน
ท่ีสร้างความรู้ทางภูมิศาสตร์อย่างชดัเจนและใกลต้วัผูเ้รียนสามารถส่งเสริมดา้นเจตคติดา้นความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติได้ ดงัท่ี Verma (1975: 4) ทวี ทองสวา่ง (2520: 26) สิริวรรณ 
ศรีพหล (2552: 107-109) และ สมจิตร วฒันคุลงั (2555: 14) ได้กล่าวว่าเป้าหมายการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ด้านเจตคติ  คือ เม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ภูมิศาสตร์แล้วจะต้องมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  
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ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาภูมิศาสตร์  สภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  เขา้ใจแตกต่างของ
ความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี  และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ซ่ึงจากผลการศึกษาดา้นเจตคติ
ท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษานั้น  พบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์อย่างชัดเจนสามารถอธิบายสาเหตุการเกิด  บริเวณพื้นท่ีท่ีสามารถเกิดข้ึนได้  และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัคนในพื้นท่ี  แสดงให้เห็นว่า  ความรู้สามารถปรับเปล่ียนความรู้สึกและ
พฤติกรรมของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาได ้ ดงัท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไดก้ล่าวว่า 
“ควรสร้างภูมิคุม้กนัทางความรู้เพื่อให้รับมือต่อสภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์  และหา
แนวทางป้องกนัแก้ไข  ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะท่ีเป็นอยู่ในแต่ละ
พื้นท่ี” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรางค ์ โคว้ตระกูล (2552: 396-397) และประภาเพญ็  สุวรรณ (2520: 64-
65) ท่ีกล่าวเจตคติ  วา่มาจากการเรียนรู้  ท่ีมีองค์ประกอบจากอารมณ์ความรู้สึก  องค์ประกอบเชิง
ปัญญาและการรู้คิด  และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์  การรับรู้
ข่าวสาร  หรือการได้รับแนวคิดหรือแบบอย่างจากบุคคลอ่ืน  ดงันั้นจากการจดัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษา  ท่ี เน้นการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์  ให้ผู ้เ รียนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  การคิด  เพื่อให้ได้ความรู้อย่างชัดเจนในการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในพื้นท่ี  เม่ือ
นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความเขา้ใจขอ้มูล  เขา้ใจสาเหตุแห่งการการส่ิงต่างในแต่ละพื้นท่ี  จะท าให้
สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดหรือพฤติกรรมได้ ดงัท่ี นาตยา ภทัรแสงไทย (2525: 262-264) ได้
กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน  และมีความต่อเน่ืองจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ไดห้ลายอยา่งทั้งดา้นความรู้  ดา้นอารมณ์ความรู้สึก  เจตคติและค่านิยม  และการจดัการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมความเขา้ใจในระดบัพื้นท่ีและในระดับมหภาคจะช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงส่งผลต่อความการเปล่ียนแปลงความรู้สึกและพฤติกรรม  ทั้ง
ดา้นตระหนกัถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ดา้นการเตรียมพร้อมในการป้องกนั  
และแก้ไขจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนหรือก าลงัจะเกิดข้ึน  และด้านความสนใจหา
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั  เพื่อให้รู้สาเหตุและผลกระทบท่ีเท่าทนักบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบนั   

  2.4 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  พบว่าใน
ภาพรวมมีค่าเลล่ียอยู่ในระดับมาก  และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า  ประเด็นท่ีมี
ค่าเลล่ียสูงสุด มีค่าเลล่ียเท่ากนั 3 ประเด็น คือ การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท าให้เกิดทกัษะการ
สืบคน้ การวิเคราะห์และการสรุปข้อมูล  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัมาก  เน้ือหามีความถูกตอ้งและ
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สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัมาก  และกรณีศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์มีความทนัสมยั  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดย
ให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์คน้หาค าตอบอย่างมีเหตุผลจากการยกตวัอย่างกรณีศึกษา
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  เพื่อให้ผูเ้รียนไดสื้บคน้  วิเคราะห์  และสรุปความรู้ทางภูมิศาสตร์ดว้ย
ตนเอง   ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสนใจในการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
ของ  Vygotsky (1978: 84-91) Bruner (1966: 66-68) Gredler (1997: 267-268)  ทิศนา แขมมณี 
(2552: 94-96) และวชัรา เล่าเรียนดี (2556: 71-72)   ท่ีไดก้ล่าวว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี
ผูเ้รียนสร้างความรู้  มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้จากการปฏิบติัจริง  เน้นการท างานเป็น
กลุ่ม ร่วมกนัสืบเสาะคน้หาในเร่ืองหรือประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ โดยการตั้งค  าถาม  ขอ้สมมติฐาน
และหาขอ้สรุป  ผูเ้รียนมีอิสระในการท ากิจกรรม  ไดต้ดัสินใจ  และติดตามส่ิงท่ีสนใจไดด้ว้ยตนเอง  
กระตุน้ให้เกิดการไตร่ตรอง  มีการอธิบายเหตุผลใน  และรับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น  และมีบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ท่ีเป็นมิตร ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบติั  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย  ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  
จะตอ้งมีการปฏิบติักิจกรรมหลายขั้นตอนในการได้มาซ่ึงขอ้มูลภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้งและสามารถ
อธิบายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในพื้นท่ีได ้เช่น การแปลขอ้มูลจากแผนท่ี  กราฟหรือแผนภูมิ  และ
น ามาสู่การเช่ือมโยงข้อมูลกับพื้นท่ีจริง นอกจากน้ีจะต้องน าไปสู่การสร้างสรรค์ส่ือเพื่อ
ประกอบการน าเสนอ  ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนได ้ ท าให้จะตอ้งใช้
เวลามากในการด าเนินการ  รวมทั้งภาระงานในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
จะตอ้งศึกษาในภาคการศึกษานั้นดว้ย    
 3. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ไดน้ าไปขยายผลกบันกัศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษาชั้นปีท่ี 3  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จ  านวน  48  คน  รายวิชาภูมิ
สารสนเทศส าหรับครู  ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์เทคนิค เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ  
ไดผ้ลการขยายผลดงัน้ี 

  3.1 ผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์รายวิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครู  พบว่านักศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษามีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี
ระดับ .05  ซ่ึงเป็นการยืนยนัผลการวิจยัท่ีว่ารูปแบบการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ว่าสามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนในรายวชิาภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้ เพราะเป็นรายวชิาท่ีเนน้การปฏิบติัการวิเคราะห์
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ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยใช้เคร่ืองมือทางภูมิสารสนเทศ และน าข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช ้
ประโยชน ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เป็นกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่ีเน้น
การปฏิบติั (Active learning)  ท่ีเนน้เป้าหมายการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในดา้นความรู้ภูมิศาสตร์  ทกัษะ
ภูมิศาสตร์การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และเจตคติทางภูมิศาสตร์  ดงันั้นกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน จึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ทางภูมิศาสตร์ได ้         
ซ่ึงสอดคลอ้ง Stoltman (1991: 437-443)  ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัวิธีการสอนภูมิศาสตร์ท่ี
ส่งเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บความรู้  และกระบวนการเรียนรู้อยา่งชดัเจน คือ การศึกษาจากประสบการณ์ 
การปฏิบัติ เช่น การสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งสมมติฐาน  และการสรุปผลของข้อมูลหรือ
การศึกษาส ารวจในพื้นท่ี 
  3.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ซ่ึงพิจารณาใน 4 ดา้น  ไดผ้ลดงัน้ี 
   3.2.1 ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์   พบว่านกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องและครบองค์ประกอบหลัก คือ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
นกัศึกษาวิชาชีพครูไดผ้่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้มาแลว้  
ดงันั้นการน าความรู้มาใช้ในการเขียนแผนการเรียนรู้จึงสามารถท าถูกตอ้งตามองค์ประกอบการ
เขียนแผนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  รวมทั้งจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ท าให้นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีความเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์  
และการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิสารสนเทศส าหรับครูนั้น  เน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยภีูมิศาสตร์  ท าใหผู้เ้รียนมีการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายในการ
จดัการ ดงัท่ี  The College Academic Council (2004, อา้งถึงใน ชารินี  ตรีวรัญญู,2550: 45)           
ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21  คือ  ครูจะตอ้งมีความรู้  และความเขา้ใจว่า
ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีและการประเมิน
หลากหลาย  แต่ในประเด็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาเช่นเดียวกบันักศึกษากลุ่มทดลองคือการวดัและ
ประเมินผล  เน่ืองจากนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาโดยส่วนใหญ่เน้นการวดัผลด้านความรู้       
การวดัผลดา้นทกัษะกระบวนการและดา้นเจตคติหรือคุณลกัษะอนัพึงประสงคมี์นอ้ยมาก    
    3.2.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษา  มีความสามารถในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  ในภาพรวมมี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการทดลอง  แมว้า่รายวิชาในการขยายผล
จะมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกบัรายวิชาในการทดลอง  แต่นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาสามารถเรียนรู้
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กระบวนการสร้างความรู้  และทกัษะภูมิศาสตร์ได้ในระดับใกล้เคียงกัน  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
ประเด็นด้านระยะเวลาเวลาท่ีน้อยเกินไปในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาด้าน
ความสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และจ านวนคร้ังในการปฏิบติัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  เม่ือพิจารณาผลการประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  
พบวา่  ประเด็นท่ีมีค่าเลล่ียสูงสุด คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั 
และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดับสูง  ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
กระบวนการการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เน้นการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงปฏิบติั  
เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  และมีกิจกรรมการการปฏิบติักลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิมพนัธ์  
เดชะคุปต์  และพเยาว ์ ยินดีสุข (2550: 43-44) และมนต์ชัย เทียนทอง (2556: 4-10)  ท่ีกล่าวว่า
กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีเนน้การเรียนวิธีการเรียนรู้ 
เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง           
เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ จดัส่ือการเรียนการสอน จดัสภาพแวดลอ้ม จดัสถานการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากการศึกษาดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบั
ผูอ่ื้น และสามารถน าความรู้สู่ชีวติจริงได ้ ส าหรับการวดัและการประเมินผลไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเป็นอนัดบัสุดทา้ย  ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผล  เพราะในการปฏิบติัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์นั้น  นกัศึกษาวิชาชีพครูจะตอ้งน าแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบติัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์   
   3.2.3 ด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูสังคม
ศึกษามีความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ในภาพรวมมีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง  เม่ือ
พิจารณาผลการประเมินด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  พบว่า  ประเด็นท่ีมีค่าเลล่ียสูงสุด      
คือ การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา  นั้นในทุกขั้นตอนของกระบวนเนน้การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ผูเ้รียน
ได้ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และการใช้ส่ือเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  รวมทั้งผูส้อนในกลุ่มวิชา
ภูมิศาสตร์จะปลูกฝังให้ผูเ้รียนเก็บรักษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในท่ีเก็บเคร่ืองมือทุกคร้ังหลงัใช ้ 
เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภูมิศาสตร์  จึงท าให้ผูเ้รียนตระหนักในประโยชน์ของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกบั 
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ประนอม  เดชชยั (2536: 32) Yusuf  Kilinc (2013: 20) และ Wathore (2012: 115-116)  กล่าวไวว้า่ 
ทกัษะทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัคือ การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  โดยเลพาะการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์  กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้เคร่ืองมือทางภู มิสาสตร์จะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ ดึงความสนใจ และช่วยส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย  
ส าหรับความสามารถในการแปลความหมายวเิคราะห์ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง
เป็นอันดับสุดท้าย  เ น่ืองจากรายวิชาภู มิสารสนเทศส าหรับครู  เป็นรายวิชาท่ีจะต้องใช้
ความสามารถในด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ เช่น  แผนท่ี  ลูกโลก  และเคร่ืองมือท่ีเป็น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์  คือ  GIS  GPS ในการศึกษาหรือการวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงในดา้นการใช้
เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยภีูมิศาสตร์  นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาอาจจะไม่สามารถแปลผลหรือ
วเิคราะห์ผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากนกั   
 3.2.4  ดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  พบว่าความสามารถ   
ในการท างานกลุ่มการปฏิบติังานศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา       
ในภาพรวมมีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง  เม่ือพิจารณาผลการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์  พบว่า  ประเด็นท่ีมีค่าเลล่ียสูงสุด คือ  มีความกระตือรือร้นในการท างานและการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  เน้นการจดักิจกรรมโดยการปฏิบติัการกลุ่ม  
เพื่อให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือกนัทั้งทางดา้นการเรียนรู้  การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  และทกัษะ
สังคม  นอกจากน้ีการท างานเป็นกลุ่มจะสร้างความผอ่นคลายในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  ซ่ึงจะเป็น
ส่ิงส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  และมีความเข้าใจเน้ือหาภูมิศาสตร์ได้ดี ข้ึน   
สอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson (1994: 31-37)  และทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) ไดก้ล่าววา่
การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้แบบช่วยกนัเป็นกลุ่มทั้งดา้นความรู้ และทกัษะสังคมเพื่อให้
ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม เนน้ท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนผูเ้รียน  ส าหรับการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูงเป็นอนัดบั
สุดทา้ย  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นรายวิชาท่ีตอ้งแปลความหมาย  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ี
เป็นเทคโนโลยภีูมิศาสตร์  คือ  GIS และ GPS  ซ่ึงนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษายงัไม่เขา้ใจการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นมากนกั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทั้งดา้นการใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในประเด็นความสามารถในการแปลความหมายวิเคราะห์ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  ท่ีมี
ค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย   
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  3.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์  พบว่า  นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเห็นความส าคญั
ของรายวิชาภูมิศาสตร์  ตระหนกัถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม  ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ในการให้ผูเ้รียนได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา  
ถึงแมว้า่ในรายวิชาภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  เป็นวิชาภูมิศาสตร์กลุ่มเทคนิค  แต่ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน  ผูส้อนไดน้ าการใชก้รณีตวัอยา่งมาท่ีเป็นเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใชใ้นการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์สาเหตุ  และผลกระทบ  ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี  ซ่ึงจะส่งผลต่อ
เจตคติท่ี ดีทางภูมิศาสตร์ให้ เ กิด ข้ึน   ซ่ึงเ ม่ือเกิดความรู้สึกตระหนักถึงความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ต่อไปอาจจะท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในด้านการดูแล
รักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติได ้  

  3.4. ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  พบวา่ใน
ภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ  พบวา่  ประเด็นท่ีมี
ค่าเลล่ียสูงสุด คือ  ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมการปฏิบติัการกิจกรรมการเรียนการสอน     
มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัการทาง
ภูมิศาสตร์  ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัการในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  ใน
การศึกษาวเิคราะห์กรณีศึกษาท่ีเป็นปรากฏการณ์ในพื้นท่ี  เช่น  ปรากฏการณ์หิมะสีด า  หมอกควนั
จากไฟไหมป่้า  เป็นตน้  ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสนใจอยากรู้ในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการหา
ค าตอบ สอดคลอ้งกบั Easton (1992: 89) ท่ีวา่วิธีการสอนโดยการใชก้รณีศึกษาจะเป็นวิธีกระตุน้
การเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบ  นอกจากน้ีสอดคลอ้ง Bruner (1966: 66-
68) และสุรางค ์โคว้ตระกลู (2552: 210-211)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคญัของทฤษฏีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองว่าในการเรียนรู้ผู ้เ รียนต้องเป็นผู ้กระท า (Active)  และสร้างความรู้ (Construct)            
เป็นกระบวนการท่ีให้ผูเ้รียนสร้างความคิดรวบยอดใหม่จากความรู้เดิม  ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกใน
ประเด็นท่ีสนใจ  ส าหรับความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้สู่การปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์  มีค่าเลล่ียอยู่ในระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย   2 ประเด็น  คือ  การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไดฝึ้กใหรู้้จกัการวางแผนเพื่อน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  มีค่าเลล่ียอยูใ่นระดบัมาก  และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ท าให้เกิดความคิดและเกิดความรู้มากข้ึน  มีค่าเลล่ียอยู่ใน
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ระดบัมาก  อาจเน่ืองมาจากผูส้อนเนน้การปฏิบติัการเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการใชเ้คร่ืองมือท่ี
เป็นเทคโนโลยภูีมิศาสตร์  จึงมีการแนะน าดา้นการประยุกตใ์ชไ้ม่มากนกั  รวมทั้งอาจจะเป็นเพราะ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ท่ีใชใ้นดารจดัการเรียนการสอน  คือ  GIS โดยส่วนใหญ่จะใชใ้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตร์เท่านั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
 1.  การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไปใช้  ผูส้อนควรศึกษา  และด าเนินการตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน  โดยผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้มีกิจกรรมการ
ปฏิบติัการภูมิศาสตร์  จะตอ้งใชส่ื้อและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ผูเ้รียนไดใ้ชจ้ริง  และเลือกใช้
แหล่งขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  

 2.  การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไปใช้ในรายวิชาภูมิศาสตร์กลุ่มอ่ืน ๆ เช่น  วิชาภูมิศาสตร์
เทคนิค  และวิชาภูมิศาสตร์มนุษย ์ ผูส้อนควรท าเขา้ใจเน้ือหาภูมิศาสตร์ในแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน  
และตอ้งเตรียมกรณีศึกษาหรือปรากฏการณ์ภูมิศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  ทนัสมยัและเกิดข้ึน
ได้ในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัภูมิภาค  และระดบัโลก  เพื่อให้ผูเ้รียนไดส้ร้างกระบวนการคิด  การ
เปรียบเทียบสาเหตุ  และผลกระทบของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี  เพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้  และสร้างความรู้ความเขา้ใจในวชิาภูมิศาสตร์อยา่งชดัเจน   

 3.  การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไปใช้  ผูส้อนต้องเตรียมเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ไวใ้ห้
เพียงพอ มีความหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกใช ้ และการให้ค  าปรึกษาแนะแนวทางการใช้เคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์หรือการสืบคน้ขอ้มูลภูมิศาสตร์จากเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์  และแหล่ง
เรียนรู้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าถึงข้อมูลท่ีหลากหลาย  รวมทั้ งการแนะน าในด้านการ
ปฏิบติังานกลุ่มอย่างเป็นระบบ  และควรจดักลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถ  เพื่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ทั้งดา้นวชิาการ และดา้นทกัษะชีวติของสมาชิกในกลุ่ม   
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  เพื่อใหเ้ห็นพฒันาการความสามารถในการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  จึงควรมี
การวจิยัเป็นสองระยะ คือ  ระยะท่ี 1 การทดลองปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  หลงัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน และระยะท่ี 2 ใหน้กัศึกษา 
วชิาชีพครูสังคมศึกษาน าไปใชป้ฏิบติัการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จริงท่ีโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู   
 2.  ควรเน้นการวดัและประเมินผลทางดา้นเจตคติทางภูมิศาสตร์ทั้งการวดัผลเชิง
ปริมาณ  และการวดัผลเชิงคุณภาพ  เพื่อให้ผูเ้รียนมีเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีแท้จริง  ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนแนวคิด  พฤติกรรมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และน าไปสู่การ
จดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ท่ีแทจ้ริง   
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูสังคมศึกษา 

 

ค าน า 
 

 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ลบบัน้ี  เป็นเอกสารท่ีพฒันาข้ึน ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนท่ี
ต้องการน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีใช้ศึกษาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจใน
องคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนจึงควร
ศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบอยา่งละเอียดก่อนน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
 คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอน  ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ค าช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 2. ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3. แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 4. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 5. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 6. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 

 

ค าช้ีแจงการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
  1.1 ศึกษาความเป็นมารูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีใช้
ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เห็น
ภาพรวมและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  รวมทั้งมีความเขา้ใจในค าศพัท์เลพาะท่ีใช้ใน
รูปแบบการเรียนการสอน 
  1.2 ศึกษาตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี 1  หน่วยท่ี  1 ลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ในคู่มือเล่มน้ี  ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1.2.1  แผนการจดัการเรียนการสอนแต่ละแผนมีลกัษณะส าเร็จรูปและมีความ
ยืดหยุ่น  ประกอบดว้ย  ช่ือแผนการจดัการเรียนการสอน  หัวขอ้เร่ือง  มโนทศัน์  จุดประสงค์การ
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เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีแน่นอน  แต่จะให้อิสระแก่นกัศึกษาและ
การใช้ประสบการณ์ของนกัศึกษา  ในการคิดและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ตอ้งการสอนเน้ือหาหรือวิชาอ่ืนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  อาจารยผ์ูส้อนสามารถปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาได ้ เม่ือศึกษาคู่มือครบแลว้  และ
จดัเตรียมส่ือการสอนตามท่ีระบุแลว้  สามารถสร้างแผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียน       การสอนน้ีข้ึนใชเ้องได ้
   1.2.2  แผนการจดัการเรียนการสอนแต่ละแผนเน้นให้นกัศึกษาสังคมศึกษา      
มีสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  คือ  1) มีความรู้ในเน้ือหาภูมิศาสตร์อย่างชัดเจน  2) มี
ความสามารถในการสอน  คือ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กลยุทธ์การสอนหลากหลาย
และเหมาะสมกบัเน้ือหา  การสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้  มีทกัษะและมีคุณลกัษณะภูมิศาสตร์  
และ 3) มีคุณลกัษณะครูภูมิศาสตร์  โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองดว้ยกระบวนปฏิบติัการคน้ควา้ทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อสร้างทกัษะทางภูมิศาสตร์และทกัษะการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหาและการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ ฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผนประกอบดว้ยขั้นตอน
หลกั 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography 
Learning Geography)   2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning 
from Real  Situation or Geography Instructional Media)   3) การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการ
ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical Instruments)  4) การ
รวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Information or Geographical 
Survey)  5) การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and  Sharing  
Geographical Knowledge) และ 6) การประยุกตใ์ชแ้ละสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and 
Creating Geographical Knowledge)   
 2. จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสอน  เม่ือไดศึ้กษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนครบแลว้  ควรด าเนินการก่อนสอนดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาแผนการจดัการเรียนการสอนอยา่งละเอียด 
  2.2 ศึกษาและจดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรม        
การเรียนการสอน 
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  2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
ตัวอย่างการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน  และตัวอย่างแบบทดสอบ  แบบประเมิน
ความสามารถ  และแบบสอบถามความคิดเห็น  ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.4 ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูส้อนตอ้งการสอนเน้ือหาตามตวัอยา่งท่ีแสดงไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้  อาจารยผ์ูส้อนสามารถน าตวัอย่างแบบทดสอบ  แบบประเมินความสามารถ  และ
แบบสอบถามความคิดเห็น  ในคู่มือเล่มน้ีไปใชไ้ดเ้ลย  โดยศึกษาวธีิใชต้ามค าแนะน าท่ีใหไ้ว ้  
 

แนวทางในการด าเนินการสอน 
 เม่ือได้ศึกษาและจดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นต่างๆไวพ้ร้อมแล้ว  ด าเนินการสอนตามแผน  
การจดัการเรียนการสอนท่ีเตรียมไวใ้นการสอนนั้น  มีขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารยผ์ูส้อน  ดงัน้ี 
 1.  บทบาทของอาจารยผ์ูส้อน  ในการด าเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนควรค านึงถึงบทบาทต่อไปน้ี 

  1.1  อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ โดยเน้นกิจกรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนได ้        
ลงมือปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์จริง 

  1.2  อ านวยความสะดวกด้านบรรยากาศการเรียนรู้และการท างานเป็นกลุ่ม         
การกระตุน้ใหเ้กิดการท างานเป็นทีมอยา่งเป็นระบบ   

  1.3  อ านวยความสะดวกดา้นการให้ค  าปรึกษา  การกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การใหข้อ้มูลและแนะน าแหล่งขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  1.4  การจดัการเรียนการสอนท่ีกระตุน้การเรียนรู้โดยการใชค้  าถาม  และการสร้าง
ค าตอบจากการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัการคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  และอาจารย์
ผูช่้วยช่วยเพิ่มเติมขอ้มูลเม่ือนกัศึกษาหาขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น 
  1.5  การจดักลุ่มนกัศึกษาโดยแบ่งกลุ่มให้คละเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  โดยใชค้ะแนน
ผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  กลุ่มละ 6-7  คน 

 2.  บทบาทผูเ้รียน  อาจารยผ์ูส้อนควรแนะให้นกัศึกษาสังคมศึกษาเขา้ใจบทบาทและ
ผลท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บจากร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน   
  2.1  การปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์  การท างานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นระบบ 
คือการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการท างาน   การร่วมกนัหาค าตอบของปัญหา  
รวมทั้งมีส่วนร่วมกบัเพื่อในการด าเนินการแกปั้ญหา 
  2.2  มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานและการน าเสนอผลงาน 
  2.3  มีส่วนร่วมในการอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มยอ่ย 
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ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา  

 การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมโลกในยุคปัจจุบนั  ท าให้เกิดการร่วมมือและการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ ทั้งการเป็นสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  นานาประเทศจึงมีการปรับเปล่ียนและพฒันา
คุณภาพของประชากรใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัในดา้น
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงการพฒันาคุณภาพของประชากรนั้นมาจากคุณภาพของการจดัการศึกษาทั้งส้ิน  
จากนโยบายการจดัการศึกษาขององคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ท่ีเนน้ผูเ้รียนให้เกิด
ทกัษะและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งเป็นพลเมืองของชาติและพลเมืองโลก คือ Learn to know, 
Learn to be, Learn to do, and Learn to live together. นัน่คือการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ซ่ึงความรู้  ทกัษะชีวติ  และการเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศและของโลก
ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540)  
สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ว่าดว้ยเร่ืองการพฒันา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ท่ีสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร คิดวิเคราะห์ 
แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ท างานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข  และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 13-14) 
   ครูสังคมศึกษาจึงเป็นครูผูส้อนท่ีสังคมคาดหวงัในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้าง
และพฒันาคนของชาติใหมี้ทกัษะชีวติและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ให้กบัเยาวชนของชาติ   ดงัท่ี 
วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 5-6)  กล่าววา่  การเรียน    การสอนสังคมศึกษาคือการวางพื้นฐาน
ในการเป็นสมาชิกในสังคม ผูเ้รียนตอ้งมีทั้งความรู้ทางวิชาการและทกัษะ คือ ทกัษะการคิด ทกัษะ
การเรียนรู้และทกัษะทางสังคม นอกจากน้ีผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ความสามารถดา้น
การประยกุตใ์ชแ้ละมีทกัษะสังคมท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  แต่การจดัการการเรียนการสอน
สังคมศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร   ซ่ึงส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 21)  
พบวา่ในทุกสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ความสามารถทางวิชาการอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่า
พึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  มีคะแนนเลล่ียไม่ถึงร้อยละ  50  
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีเน้น  การสอนให้ผูเ้รียนท่องจ า  เน้ือหาหรือการ
ยกตวัอยา่งท่ีไกลตวัผูเ้รียนท าให้ไม่สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้ง
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กบั อุทยั  ดุลยเกษม (2543: 15) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเนน้การสอบเป็นหลกั 
ไม่วา่จะเป็นการสอบเล่ือนชั้นหรือการสอบเรียนต่อ  ดงันั้น วธีิการท่ีดีท่ีสุดคือ การท่องจ าและฝึกท า
ขอ้สอบเก่า ๆ การส่งเสริมการคิด การวิเคราะห์ จึงถูก ละเลยไป จึงส่งผลให้ผูเ้รียนไม่มีความ
ตระหนกัในตวัเอง เพราะขาดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตวัเองและชุมชน   

 นอกจากน้ี พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2557: 157) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมของครูในปัจจุบนัว่า
ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนออกแบบการเรียนการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
ตลอดจนขาดการคดักรองเน้ือหาและองค์ความรู้ท่ีจะสร้างให้ผูเ้รียนมีความรู้อย่างชัดเจน และ
เช่ือมโยงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาจึงมีความจ าเป็นมาก
และจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่สถาบนัผลิตครู   ดงัท่ี จนัทร์ชลี มาพุทธ (2546: 2-3) ไดก้ล่าวถึงการปรับวิถีคิด
และพฤติกรรมของครูส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ไวว้า่พฤติกรรมการสอนของครูแบบเดิมท่ี
ยดึครูเป็นส าคญัเนน้วธีิการสอนแบบบรรยายสอนตามต าราเนน้การท่องจ าไปสอบ  การเรียนรู้ท่ีฝึก
ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์จึงมีนอ้ย  อาจเป็นเพราะครูมีประสบการณ์เดิมท่ีเรียนแบบท่องจ ามาก่อน  การ
ปรับวถีิคิดของครูจากการสอนแบบบอกเล่ามาเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและการ
สอนวิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอย่างเป็นระบบ และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงจะตอ้งใช้วิธีการอบรมและมีการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ จะท าให้สามารถปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูได้  รวมทั้ง พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2557: 157) ได้
เสนอแนวทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนของครูในปัจจุบนัวา่  ตอ้งเร่ิมท่ีครูให้ครูมีองค์
ความรู้ในเน้ือหาก่อนท่ีจะออกแบบการเรียนการสอน  โดยจะตอ้งมีการเลือกรูปแบบ  วิธีสอนให้
เหมาะสมกับประเภทของเน้ือหา  วตัถุประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกบัลักษณะของผูเ้รียน  
ตลอดจนการเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหา    ดงันั้น การปรับเปล่ียนเจตคติ  
พฤติกรรมการสอนและพฒันาสมรรถนะการสอนของครูสังคมศึกษา จึงจ าเป็นจะตอ้งฝึกและสร้าง
ประสบการณ์ให้กบัครูสังคมศึกษาตั้งแต่สถาบนัผลิตครู  เพื่อให้นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามี
สมรรถนะการสอนทั้ งในเน้ือหาและทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช  คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาสังคมศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครู
สังคมศึกษา  จึงมีความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาวิชาชีพครูในดา้นการจดัการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะครุศาสตร์ นโยบายการศึกษาของชาติและระดบัสากล  
แลว้นั้น  จะตอ้งพฒันาครูสังคมศึกษาใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้ง 5 สาระ ท่ีมีเป้าหมาย คือ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา  การเห็น
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คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ความรักชาติและความภูมิใจในความเป็นไทย 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 132)  และให้ผูเ้รียน
เขา้ใจและอยู่ร่วมกนัในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  โดยเลพาะการเปล่ียนแปลงของสภาพธรรมชาติท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยซ่ึ์ง
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ี  5 สาระภูมิศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีตอ้งทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลง 
การเขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคม  เพราะเป็นสาระท่ีศึกษา
เก่ียวกบัลกัษณะกายภาพของโลก  ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศของประเทศไทย  ภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ในธรรมชาติ  
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม  การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 133)   ซ่ึง
เน้ือหาสาระภูมิศาสตร์จะมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 21  ท่ีมี
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  โดยเลพาะการเกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบเช่ือมโยงกนัทั้งระบบในพื้นท่ี  ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของมนุษยม์ากข้ึนและตลอดเวลา 

 จากการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) พบว่า  การจดั
รายวชิาแยกรายวชิาเลพาะวิชาเอกและรายวิชาเลพาะวิชาชีพครู เช่น  การจดัการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะการสอนทัว่ไป  ไม่เนน้ลกัษณะเลพาะของวิชาเอก  ดงันั้น
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มวชิาภูมิศาสตร์จึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้เน้ือหา
และทกัษะทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงเม่ือสัมภาษณ์อาจารยก์ลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  ในสาขาวิชาสังคมศึกษา  
ดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  พบว่าการจดัการเรียนการสอนเป็นการบรรยายและให้
ผูเ้รียนปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์โดยการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่างง่าย  เช่น  แผนท่ี  เข็มทิศ  
เป็นตน้  แต่เป็นการสอนท่ีเน้นเน้ือหาและทกัษะทางภูมิศาสตร์  ไม่มีการสอดแทรกดา้นการสอน
ภูมิศาสตร์  ในด้านผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาท่ีเรียนภูมิศาสตร์  พบว่า  
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาขาดความเขา้ใจในเน้ือหาภูมิศาสตร์  จึงไม่สามารถอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของความรู้ภูมิศาสตร์กบัพื้นท่ีต่าง ๆ ไดแ้ละขาดความรู้และทกัษะ
ในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง  นอกจากน้ีในการปฏิบติัการคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์
นกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษาจะใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสารเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ประกอบการศึกษาค้นควา้  ท าให้ไม่สามารถอธิบายสาเหตุและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีได ้ และการสัมภาษณ์ครูพี่เล้ียงนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
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ในดา้นการจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบวา่  นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษามีการจดั 
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์เนน้การสอนแบบบรรยาย  การสอนเน้ือหาเนน้ขอ้มูลในหนงัสือเรียนท่ี
ใช้หนงัสือเรียนเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน  ไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้และการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ไม่ยกตวัอย่างเหตุการณ์ใน
พื้นท่ี  นอกจากน้ีจากการออกนิเทศการสอนของนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาในโรงเรียน  ผูว้ิจยั
ไดส้ังเกตการจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาสังคมศึกษามีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นการบรรยาย  เน้นส่ือภาพจากหนงัสือเรียนประกอบเป็นส่วนใหญ่  โดยมี
การใชแ้ผนท่ีประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนนอ้ย 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  สะทอ้นให้เห็นวา่การพฒันาและส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา  ให้มีความเขา้ใจในเน้ือหาภูมิศาสตร์
อยา่งเช่ือมโยงสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี  รวมทั้งทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เพื่อท่ีจะสามารถน า
ความรู้ภูมิศาสตร์สู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้  ดงัท่ี ทวี ทองสว่าง (2520: 23-24)  สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109) และสมจิตร    
วฒันคุลงั (2555: 2-3) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสอนภูมิศาสตร์ไว ้ ดงัน้ี  1) เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาภูมิศาสตร์  รวมทั้ งความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของมนุษย์และ
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติในพื้นท่ี  2) เพื่อให้ผูเ้รียนมีการสร้างทกัษะทางภูมิศาสตร์   การใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์เสาะหาค้นควา้ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาทาง
ภูมิศาสตร์  และ 3) เพื่อให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีทางภูมิศาสตร์  จากการมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา
ภูมิศาสตร์ และให้ผูเ้รียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของสภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ความเขา้ใจ
แตกต่างของความเป็นอยู่ของมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี  และสามารถอยูร่่วมกนักบัสภาพแวดลอ้มแบบ
ต่าง ๆ อยา่งมีความสุข   ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จ  ผูเ้รียนตอ้ง
มีความรู้  มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อภูมิศาสตร์  แต่
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษานั้นจะตอ้งสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะภูมิศาสตร์และ
เจตคติทางภูมิศาสตร์  ไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย   

 การพฒันาและฝึกฝนครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์ให้มีการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ไดต้ามวตัถุประสงค์ของการสอนภูมิศาสตร์  มีทกัษะสังคมและการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  จะตอ้งเร่ิมท่ีสถาบนัผลิตครูท่ีตอ้งพฒันานักศึกษาครูสังคมศึกษายุคใหม่ให้มี
ความรู้และเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การหาแหล่งเรียนรู้และ
การเป็นตน้แบบใหก้บัผูเ้รียนในการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงัท่ี สุเมธ แยม้นุ่น (2547: 9) กล่าววา่การผลิต
ครู  เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติ  คือ  การเรียนรู้เพื่อชีวิต  การเรียนรู้เพื่อรู้  การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง  
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การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน  เพื่อให้ได้คนยุคใหม่ท่ีมีคุณลักษณะใฝ่รู้  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา              
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2556: 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ความสามารถ
ในการคิดและทกัษะการคิดมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการจดัการศึกษาในปัจจุบนั  เพราะ
ความสามารถและทกัษะในการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การด ารงชีวิตและ
การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายต่อเน่ือง  และประสบผลส าเร็จ  โดยเลพาะในยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  การผลิต
บณัฑิตจะตอ้งมีคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารผลิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai  Qualification Framework for Higher Education, TQF: 
HEd.) ท่ีแสดงถึงกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศท่ีประกอบดว้ย
ระดบัคุณวุฒิ  การแบ่งสายวิชา  ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  
มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิ  ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งการใช ้ 
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้  และมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ดา้น 
คือ 1) ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) ดา้นความรู้  3) ดา้นทกัษะทางปัญญา    
4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   และ  6) ด้านทกัษะการจัด  การเรียนรู้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)   และสอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553: 21) 
ท่ีกล่าววา่  วตัถุประสงคห์ลกัของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  คือ  
เป็นระบบการพฒันาคุณภาพของบัณฑิต ท่ีมีหลักส าคญัคือเน้นการพฒันาหลักสูตร เน้นการ
พฒันาการเรียนการสอนและการบริหารจดัการเพื่อท่ีจะใหห้ลกัสูตรนั้นไดคุ้ณภาพท่ีแทจ้ริง    ดงันั้น
การพฒันาบณัฑิตครูสังคมศึกษาท่ีสอนภูมิศาสตร์จึงตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
บัณฑิตครูท่ีจบออกไปบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดว้ย และนโยบายการผลิตครูของคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยั 
ราชภฏันครศรีธรรมราช ท่ีมีจุดเนน้คือ ให้รู้วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์วิชาชีพครู 
และมีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ วชิาการครบครัน ยดึมัน่คุณธรรม ช้ีน าสังคม (แผนปฏิบติั
ราชการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี, 2555)   

   ผูว้จิยัซ่ึงเป็นบุคลากรในสถาบนัผลิตครู  และเป็นผูส้อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์  สาขาวิชา
สังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  จึงมีความสนใจในการพฒันา
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา  เพื่อการสร้างประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ทั้งดา้นความรู้ภูมิศาสตร์  
ดา้นความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  ดา้นทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน  และด้านเจตคติทางภูมิศาสตร์  เพื่อส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนของครูภูมิศาสตร์  ใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   เพื่อจะไดเ้ป็นหลกัการและแนวทาง
ในการสอนภูมิศาสตร์และการพฒันาครูสังคมศึกษาไดต่้อไป 

 

องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
 หลักการ : การเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ      

การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา การเรียนการสอนภูมิศาสตร์อยา่งเป็น
ระบบ  เนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติัและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษา  การสอนแบบสืบเสาะ  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การสอนแบบเน้น
ประสบการณ์  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างองค์ความรู้ภูมิศาสตร์  มีทกัษะการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสารสนเทศภูมิศาสตร์  และมีเจตคติท่ีดีทาง
ภูมิศาสตร์  สามารถใชค้วามรู้ทกัษะต่าง ๆ สู่การจดัการเรียนสอนภูมิศาสตร์ท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 วตัถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา   
 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ    
 กระบวนการการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา   มีช่ือเรียกว่า PLPCPA Model 
ประกอบดว้ย  6  ขั้น  ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography 
Learning )  

 1. ผูส้อนแจง้วตัถุประสงค์และช้ีแจงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการ
เรียนรู้   

 2.  ผูส้อนแจง้เน้ือหาการสอนและให้ผูเ้รียนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา   

 3. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดเกณฑใ์นการเรียนและเกณฑก์ารประเมินผลงาน   
 4.  ผูส้อนบรรยายทบทวนความรู้เดิมทั้ งด้านเน้ือหาและสาธิตเพื่อทบทวนการใช้

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
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 5. ผูส้อนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และทบทวนเก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู้และ         
วธีิสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

 ขั้นท่ี 2  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real  
Situation or Geography Instructional Media)    

 1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม โดยคละความสามารถ คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  
จ านวน 6-7 คนต่อกลุ่ม  

 2.  ผู ้สอนน าเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์จากส่ือต่าง ๆ  ทั้ งภาพข่าว  
บทความทางวิชาการของหน่วยงานท่ีศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์    
ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของผูเ้รียนถึง
สาเหตุทางภูมิศาสตร์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของกรณีศึกษานั้น  ผูส้อนสรุปหลกัการทาง
ภูมิศาสตร์  และบรรยายความรู้ภูมิศาสตร์เพิ่มเติม   

 3.  ผูส้อนให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาการสังเกตกรณีศึกษาตวัอย่าง  เพื่อให้
เกิดความสงสัยในประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
สืบสอบคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง โดยให้ผูเ้รียนเลือกศึกษาจากส่ือหรือแหล่งเรียนรู้หรือการส ารวจใน
พื้นท่ี   

 ขั้นท่ี 3 การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to 
Practice and Using Geographical Instruments)  

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมพลงัสมองในวางแผนในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์  และ
แบ่งงานเพื่อการสืบคน้และคน้ควา้หาค าตอบในประเด็นปัญหาภูมิศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม
ในการสืบคน้ขอ้มูลหรือการส ารวจหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์   

 3.   สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัในการหาแหล่งขอ้มูลและวธีิการสืบคน้และคน้ควา้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลและร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

 ขั้นท่ี 4 การรวบรวมข้อมูลหรือการส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the 
Information or  Geographical Survey) 

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏิบติัการสืบคน้และคน้ควา้ขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูล
ภูมิศาสตร์และใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานจากเอกสาร         
แหล่งเรียนรู้  และการสังเกต  โดยการจดบนัทึก 
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 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาและเก็บรวบรวม
จากแหล่งขอ้มูลหรือในพื้นท่ีและจากการอ่านหรือวเิคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   

 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาและประเด็นปัญหาภูมิศาสตร์
ท่ีก าหนดข้ึนในขั้นท่ี 2  

 4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบวิธีการน าเสนอความรู้ท่ีได้อย่างสร้างสรรค ์  
โดยการใช้แผนผงัความคิดและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการน าเสนอ   

 5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดวิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา    
มาใชใ้นการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
 ขั้นท่ี 5 การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and  
Sharing  Geographical Knowledge)   

 1. สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาประเด็นปัญหา
ภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึน  ตามแผนปฏิบติัการการน าเสนอ 

 2. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันตั้งค  าถามเพื่อการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้จากองค์
ความรู้ท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและเพิ่มเติมความรู้ภูมิศาสตร์  เพื่อขยายขอบข่าย
ของความรู้ในแต่ละกลุ่ม 

 3. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และการน าเสนอขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม  ร่วมกนัเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การคน้ควา้หาขอ้มูล  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางใน
การท างานคร้ังต่อไป 

 4. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การใชเ้ทคนิควิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม  ร่วมกนั
เสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการเรียนรู้ต่อไป 

 ขั้นท่ี 6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating 
Geographical Knowledge)   

 1. สมาชิกแต่กลุ่มน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ตามเน้ือหาท่ีน าเสนอ   

 2. สมาชิกร่วมกนัสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา  เน้นการปฏิบติัการทาง
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ภูมิศาสตร์ดว้ยเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ การใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ท่ีจะสร้างความรู้และ
ทกัษะทางภูมิศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียน   
 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์ส่ือหรือช้ินงานเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบใน
แผนการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน 

 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้  
 การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาไปใชต้อ้งค านึงถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริม
การด าเนินการตามกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ  เพื่อให้น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงัต่อไปน้ี    
 1.  ระบบสังคม  การเรียนการสอนตามรูปแบบนักศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน  ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   
 2.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบผูส้อนเป็นผูจ้ดัการ
เตรียมส่ือการเรียนการสอนและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ภูมิศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยภูีมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
 3. หลกัการตอบสนอง  ผูเ้รียนสนใจในการเรียนรู้จากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์  การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีการด าเนินการสืบคน้อย่างเป็นระบบและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1.  แบบทดสอบวดัผลความรู้ภูมิศาสตร์ 
2.  แบบวเิคราะห์ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
3.  แบบประเมินดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
4.  แบบประเมินดา้นใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
5.  แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
6.  แบบวเิคราะห์เจตคติทางภูมิศาสตร์ 
8.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะภูมิศาสตร์   
     ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
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แบบทดสอบ รายวชิา 2542306  ภูมศิาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
……………………………………………………………………………...…………… 
ค าช้ีแจง  1.  ขอ้สอบทั้งหมด  40  ขอ้  
               2.  ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

1.   ขอ้ใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกบัท่ีตั้งของประเทศไทย 
  1.  ตั้งอยูบ่นคาบสมุทรมลาย ู
  2.  ตั้งอยูบ่นแผน่เปลือกโลกภาคพื้นทวปี  
  3.  ตั้งอยูใ่นแนวมุดตวัของแผน่เปลือกโลก 

      4.  ตั้งอยูใ่นแนวการบีบอดัตวัของแผน่เปลือกโลก   
 

2.   ลกัษณะแนวพรมแดนท่ีมีระยะทางมากท่ีสุดคือขอ้ใด 
 1.  สันปันน ้า   2.  ร่องน ้าลึก 
 3.  หลกัหมุด    4.  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะทางทะเล 
 

3.   ขอ้ใดไม่ได้เป็นผลกระทบจากลกัษณะท่ีตั้ง  ขนาดและรูปร่างของประเทศไทย   
 1.   การเกิดลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย  
 2.   การไดรั้บปริมาณน ้าฝนสูงเกือบตลอดทั้งปี 

  3.   การประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย 
  4.   การเกิดลกัษณะภูมิอากาศท่ีมีความแตกต่างกนั 
 

4.   ลกัษณะแนวพรมแดนท่ีมีความหลากหลาย คือ แนวพรมแดนท่ีติดต่อกบัประเทศใด   
 1.  ลาว                       2.  เมียนมาร์               

      3.  กมัพชูา    4.  มาเลเซีย 
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5.   ลกัษณะแนวพรมแดนทางธรรมชาติท่ีเป็นท่ีพื้นท่ีราบหรือท่ีราบระหวา่งหุบเขา  มีขอ้ดีอยา่งไร 
  1. สามารถแบ่งเขตแดนไดง่้าย 

 2.   ใชเ้ป็นเส้นทางไปมาหาสู่ของคนไดง่้าย 
  3.   สามารถพฒันาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไดง่้าย  

 4.   ความสะดวกในการปกป้องรักษาอาณาเขตของทหาร 
 

6.   สาเหตุจากแนวสันปันน ้าท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองแนวพรมแดนระหวา่งประเทศเพื่อนบา้น  
  1.  ขอ้ตกลงหรือสัญญาต่างๆท่ีท าไวใ้นอดีต 
  2.  สันปันน ้ามีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ 
  3.  การใชแ้ผนท่ี มาตราส่วนต่างกนัในการตดัสิน  

 4.  การท าลายพื้นท่ีป่าท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสันปันน ้า 
 

7.   ลกัษณะแนวพรมแดนแบบใด  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพธรรมชาติและจะท าใหเ้กิดปัญหา 
     แนวพรมแดน 

  1.  สันปันน ้า  เกิดจากการสึกกร่อนพงัทลาย 
  2.  ร่องน ้าลึก  เกิดจากดินตะกอนจากตน้น ้า  
  3.  หลกัหมุด  เกิดจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
  4.   เขตเศรษฐกิจจ าเพาะทางทะเล  เกิดจากการเปล่ียนเส้นทางของร่องน ้าลึกในทะเล 
 

8.   แนวพรมแดน “ลนวนไทย”  ท าใหเ้กิดผลดีต่อประเทศไทยอยา่งไร 
  1.  ดา้นแรงงาน    2.  ดา้นตลาดการคา้ 
  3.  ดา้นการคมนาคม    4.  ดา้นการท่องเท่ียว 
 

9.   ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ 
 1.  เกณฑท์างกายภาพ   2   เกณฑท์างวฒันธรรม 

 3.  เกณฑท์างดา้นธรณีวทิยา   4.  เกณฑท์างดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
 

10.  แผน่เปลือกโลกท่ีมีกระบวนการแปรสัณฐานประเภทรอยคดโคง้ (Folding)  ก่อใหเ้กิดลกัษณะ 
      ภูมิประเทศในขอ้ใด 

 1.  ภูกระดึง     2.  แอ่งโคราช 
 3.  กวา๊นพะเยา    4.  เทือกเขาถนนธงชยั 
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11.  จากภาพเป็นลกัษณะของภูเขาท่ีมีกระบวนการเกิดอยา่งไร 
 
 
 
 1.  ภูเขาหินแปร  เกิดจากกระบวนการผพุงัสลายตวั 
 2.  ภูเขาอคันี  เกิดจากกระบวนการผพุงัสลายตวั 

   3.  ภูเขาหินหินทราย  เกิดจากกระบวนการกดักร่อน พงัทลาย 
  4.  ภูเขาหินปูน  เกิดจากกระบวนการทบัถมและกดักร่อนพงัทลาย 

 

12.  หินดินดาน  จะท าใหเ้กิดดินท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
 1.  ดินร่วนสีเขม้    2.  ดินร่วนปนทรายสีเทาเขม้ 
 3.  ดินทรายเน้ือละเอียดสีอ่อน   4.  ดินร่วนปนเหนียวสีเทาอ่อน 
 

13.  การเกิดหนา้ผาสูงชนัในภาคตะวนัออกเลียงเหนือ  เกิดจากสาเหตุในขอ้ใด 
  1.   ภูเขาหินปูนเกิดการกดักร่อนโดยน ้า 
  2.   ภูเขาหินทรายเกิดการผพุงัสลายตวั 
  3.   ภูเขาหินบะซอลตจ์ากการเป็นภูเขาไฟในอดีต 
  4.   ภูเขาหินไนส์เกิดการแปรสภาพแตกหกัไดง่้าย 
 

14.  กระบวนการแปรสัณฐานธรณีแบบประทุนหงาย (Syncline)  ท าใหเ้กิดขอ้ดีทางเศรษฐกิจ ขอ้ใด 
 1.  เป็นแหล่งท่องเท่ียว    
 2.  เป็นแหล่งแร่เช้ือเพลิง  
 3.  เป็นแหล่งท่ีดินอุดมสมบูรณ์   
 4.  เป็นแหล่งท่ีเหมาะแก่การพฒันาดา้นส่ิงก่อสร้าง 
 

15.  จากภาพในบริเวณใดท่ีจะเกิดดินถล่มไดม้ากท่ีสุด 
 

 
 
 
 
  

1.  บริเวณ A 
2.  บริเวณ B 
3.  บริเวณ C 
4.  บริเวณ D 

 

 

 C 
A B 

  D
 
dD 
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16.  เขตอากาศของไทยท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวฤดูหนาว  คือขอ้ใด 
 1.  เขต Af    2.  เขต Am 
 3.  เขต Aw     4.   เขต H 
 

17. จากแผนภาพอากาศ  สัญลกัษณ์  H  ในแผนท่ี  หมายถึงขอ้ใด 
 

 

 

 

 1.  บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูง 
 2.  บริเวณนั้นมีอุณหภูมิต ่า  
 3.  ลกัษณะอากาศเคล่ือนท่ีผา่นพื้นท่ีสูง 

  4.  ลกัษณะอากาศท่ีมีแหล่งก าเนิดบริเวณพื้นท่ีสูง 
 

18. จากแผนท่ีอากาศขอ้ 17  ถา้พายหุมุนเขตร้อนในภาพเคล่ือนท่ีเขา้ประเทศไทยในทิศทางเดิม   
      ภูมิภาคใดจะไม่ได้รับผลกระทบจากพายน้ีุ 
 1.  ภาคเหนือ     2.  ภาคตะวนัตก 
 3.  ภาคตะวนัออก    4.  ภาคตะวนัออกเลียงเหนือ 
 

19. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคมเป็นช่วงฤดูหนาวในภูมิภาคอ่ืนๆแต่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
      มีฝนตกหนกั  น ้าท่วมและน ้าป่าไหลหลาก  เกิดจากสาเหตุในขอ้ใด 
 1.  ลมทะเลมีก าลงัแรงข้ึน 

2.  หยอ่มความกดอากาศต ่า  
 3.  พายหุมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต ้

4.  ลมมรสุมตะวนัออกเลียงเหนือท่ีพดัผา่นอ่าวไทย 
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20.  การเกษตรทฤษฎีใหม่จะตอ้งมีพื้นท่ีแหล่งน ้า 30 %  เพราะเหตุผลในขอ้ใด   
 1.  พืชเกษตรส่วนใหญ่ตอ้งการน ้าปริมากสูง 

  2.  ลกัษณะอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนสลบัร้อนแหง้แลง้   
  3.  แหล่งน ้าธรรมชาติมีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

     4.  ปริมาณน ้าในเข่ือนไม่เพียงพอต่อการจดัระบบชลประทาน 
 

21.  ภาคอิสานเป็นภูมิภาคท่ีเกิดภยัธรรมชาติดินถล่มนอ้ยกวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะเหตุผลในขอ้ใด 
 1.  รูปร่างภูเขาและปริมาณน ้าฝน  2.  ภูมิประเทศและปริมาณน ้าฝน 
 3.  ลกัษณะดินและปริมาณน ้าฝน  4.  ธรณีสัณฐานและปริมาณน ้าฝน   
 

22.  เพราะเหตุผลขอ้ใดภาคตะวนัออกตอนบนจึงไดรั้บผลกระทบจากพายหุมุนเขตร้อน  
      จนเกิดน ้าท่วม  น ้าป่าไหลหลากมากกวา่ภาคตะวนัออกตอนล่าง 
 1.  สภาพภูมิประเทศ     2.  การระบายน ้าลงทะเลชา้ 
 3.  พื้นท่ีอยูใ่นแนวเส้นทางพาย ุ  4.  ไม่มีพื้นท่ีรองรับน ้าหรือแกม้ลิง 
 

23.  ปรากฏการณ์เอลนีโญ  ส่งผลเสียต่อประเทศไทยอยา่งไร 
1.  เกิดโรคระบาดเกิดมากข้ึน    
2.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรต ่าลง 
3.  นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศนอ้ยลง       
 4.  ใชง้บประมาณในการป้องกนัไฟป่ามากข้ึน 

 

24.  เพราะสาเหตุในขอ้ใดท าใหจ้งัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเข่ือนมากท่ีสุดในประเทศ 
  1.  จงัหวดัขนาดใหญ่มีพื้นท่ีการเกษตรมาก 
  2.  ลกัษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสมในการสร้างเข่ือน 
  3.  ปริมาณน ้าฝนนอ้ยเน่ืองจากอยูใ่นเขตเงาฝนของเทือกเขาถนนธงชยั 
  4.  แม่น ้าเป็นแม่น ้าสายสั้นและไหลเร็วเน่ืองจากมีพื้นท่ีเป็นท่ีลาดเชิงเขา 
 

25.  การเกิดฝนส่วนใหญ่ในประเทศไทย  คือขอ้ใด 
 1.  ฝนท่ีเกิดจากลมปะทะภูเขา   2.  ฝนท่ีเกิดจากการพาความร้อน 
 3.  ฝนท่ีเกิดจากพายหุมุนเขตร้อน  4.   ฝนท่ีเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน 
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26.  เพราะเหตุใด  ป่าตน้น ้าส่วนใหญ่เกิดบนภูเขาท่ีสูงตั้งแต่  1,000 เมตร(msl.) ข้ึนไป   
 1.  เป็นระดบัท่ีมีตน้ไมท่ี้ดูดซบัน ้าได ้
 2.  เป็นระดบัพื้นท่ีท่ีมีความช้ืนสูงตลอดปี  

  3.  เป็นระดบัพื้นท่ีสูงมาก อุณหภูมิต ่าฝนตกมาก 
  4.  เป็นระดบัความสูงท่ีมนุษยไ์ม่ค่อยบุกรุกพื้นท่ีป่า        
 

27.  พื้นท่ีดินเปร้ียวท่ีมากท่ีสุด  ท่ีเกิดจากลกัษณะภูมิประเทศในอดีต  คือดินเปร้ียวท่ีพบบริเวณใด 
 1.  ท่ีราบบริเวณแอ่งโคราช    2.  ท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนบน 
 3.  ท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง          4.   ท่ีราบภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
 

28.  เพราะเหตุใดการเกิดหมอกควนัในภาคเหนือจึงมีระยะเวลายาวนานกวา่จะเจือจางหายไป 
  1.  หมอกควนัจะอยูใ่นภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ีราบหุบเขา 
  2.  หมอกควนัจะเกิดข้ึนในช่วงเปล่ียนฤดูกาลท่ีไม่ค่อยมีลมพดั 
  3.  หมอกควนัท่ีเกิดในช่วงหนา้แลง้ซ่ึงอากาศมีความหนาแน่นมาก 
  4.  หมอกควนัท่ีเกิดในช่วงหนา้หนาวซ่ึงอากาศมีความหนาแน่นมาก  

 

29.  ภาคตะวนัออกเลียงเหนือตอนบนมีความชุ่มช้ืนมากกวา่ภาคตะวนัออกเลียงเหนือตอนล่าง   
      มาจากปัจจยัในขอ้ใด   

  1.  เป็นเขตรับลมมรสุมตะวนัออกเลียงเหนือท่ีพดัมาจากจีน 
  2.  เป็นพื้นท่ีราบโล่งรับลมพายหุมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต ้
  3.  เป็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขง  จึงไดรั้บความช้ืนจากแม่น ้าโขง 
  4.  เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่กลท้ะเลจีนใตม้ากกวา่ภาคตะวนัออกเลียงเหนือตอนล่าง 
 

30.  ลกัษณะทรัพยากรป่าไมใ้นภาคตะวนัออกตอนล่างและภาคตะวนัออกตอนบนจึงมีความ 
      แตกต่างกนัเพราะเหตุผลในขอ้ใด   
 1.  ลกัษณะภูมิประเทศ   2.  ลกัษณะทรัพยากรทรัพยากรดิน 
 3.  ลกัษณะเชิงพื้นท่ีและปริมาณน ้าฝน   4.  ลกัษณะท่ีตั้งความใกลแ้ละไกลทะเล 
 

31.  ภูมิภาคใด  ท่ีมีโครงสร้างทางธรณีและลกัษณะภูมิอากาศ  ท่ีส่งผลเสียต่อความสมบูรณ์ของ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.  ภาคเหนือ    2.  ภาคตะวนัตก 
 3.  ภาคตะวนัออก    4.  ภาคตะวนัออกเลียงเหนือ   
 



 

 

231 

32. การสร้างพื้นท่ีอ่างเก็บน ้าในภาคตะวนัออกเลียงเหนือ  ท าใหเ้กิดปัญหาในขอ้ใด 
 1.  การขยายตวัพื้นท่ีดินเคม็    2.  การขยายตวัพื้นท่ีดินกรด 
 3.  การเพิ่มความเคม็ในแหล่งน ้าผวิดิน  4.  การเพิ่มความเปร้ียวในแหล่งน ้าบาดาล 
 

33. โครงการแกม้ลิง  เก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศอยา่งไร 
 1.  ปริมาณฝนสูง, พื้นท่ีราบ     2.  ปริมาณฝนต ่า,  พื้นท่ีดอน 
 3.  ปริมาณฝนต ่า,  พื้นท่ีราบเชิงเขา  4.  ปริมาณฝนสูง,  พื้นท่ีราบลูกคล่ืน 
 

34.  เพราะเหตุใดการปลูกสร้างเรือนไทยภาคใตจึ้งตอ้งมี “ตีนเสา” 
 1.  มีความช้ืนสูงตลอดทั้งปี  
 2.  มีน ้าท่วมสูงระยะเวลานาน  
 3.  มีพื้นท่ีอยูอ่าศยัในท่ีราบลุ่มแม่น ้า 
 4.  มีอากาศร้อนช้ืนท าใหมี้แมลงท่ีกดักินไมม้าก 
 

35.  เพราะเหตุผลขอ้ใด  ชาวนาในภาคใตนิ้ยมใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ “แกะ” ในการเก็บขา้ว 
 1.  มีฟางขา้วเหลือมาก   2.  เก็บรวงขา้วไวไ้ดน้าน 
 3.  สามารถเลือกรวงขา้วได ้   4.  มีวสัดุท่ีผลิตไดง่้ายในทอ้งถ่ิน 
 

36. ภูมิปัญญาการสร้างบา้นในเขตภาคกลาง  จะหนัทางทิศใตห้รือทิศเหนือ  เพื่อเหตุผลในขอ้ใด 
  1.  ลดความรุนแรงของน ้าท่ีไหลบ่ามาจากทางเหนือ 
  2.  ลดความร้อนจากแสงแดดท่ีส่องในทิศตะวนัออกและตะวนัตก 
  3.  ลดความรุนแรงของลมพายท่ีุมาจากทางดา้นตะวนัตกเลียงใต ้
  4.  ลดอุณหภูมิในบา้นเพราะมีลมพดัผา่นจากทางเหนือและใต ้  
 

37.  ลกัษณะเด่นของภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีสามารถปลูกพืชผกัและผลไมท่ี้มีตน้ก าเนิดในเขต 
      อากาศอบอุ่นไดคื้อขอ้ใด  
 1.  ภาคกลาง     2.  ภาคเหนือ 
 3.  ภาคตะวนัตก    4.  ภาคตะวนัออกเลียงเหนือ 
 

38.  ท่านคิดวา่ประเพณีหรือการละเล่นท่ีสามารถดดัแปลงมาช่วยไล่นกในนาขา้ว  คือขอ้ใด 
 1.  เล่นวา่ว       2.  หุ่นฟางนก 
 3.  หุ่นกระบอก    4.  ร้องเพลงเก่ียวขา้ว 
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39.  ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ดา้นความเช่ือ  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  
       ทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพ คือขอ้ใด 
 1.  บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร    2.  การท าขวญัขา้ว  จ.อ่างทอง 
 3.  นบพระเล่นเพลง  จ.ก าแพงเพชร  4.  สาทรเดือนสิบ  จ.นครศรีธรรมราช 
 

40.  ประเพณีการเล่นวา่วของภาคกลาง  โดยเลพาะภาคกลางตอนล่างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน 
       เมษายน  เน่ืองมาจากมีลมอะไร 
 1.  ลมวา่ว       2.  ลมตะเภา 
 3.  ลมขา้วเบา    4.  ลมบกลมทะเล 
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แบบวเิคราะห์ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
ช่ือ.......................…………………………………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง   การวเิคราะห์พฤติกรรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ใน 
 ดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ถูกตอ้งครบองคป์ระกอบ  มีการก าหนด
จุดประสงคไ์ดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 2.  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  มีเน้ือหาถูกตอ้งตามสาระการเรียนรู้และ
มีขอ้มูลการยกตวัอยา่งประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 3.  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  มีการใชเ้ทคนิคและกลยุทธ์การสอนท่ี
หลากหลาย   
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 4.  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  มีการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 5.   การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัและหลากหลาย 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
ช่ือ.......................…………………………………………………………………………………… 
 

รายการประเมินดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
ระดบัการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

3 2 1 
1.  การน าเขา้สู่บทเรียนมีการท่ีกระตุน้การเรียนรู้และ 
การทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน  ประกอบการใชส่ื้อและ 
เคร่ืองมือภูมิศาสตร์ 

   

2.  การเลือกใชส่ื้อ  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยี 
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 

   

3.  การใชว้ธีิสอน  เทคนิคกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
ภูมิศาสตร์ 

   

4.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน 
กลุ่มศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ดว้ยตนเอง 

   

5.  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นเน้ือหาภูมิศาสตร์ 

   

6.  การวดัและการประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรม 
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

   

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน(ค่าเลล่ีย) ระดบัความความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
ค่าเลล่ีย  2.50 – 3.00 สูง 
ค่าเลล่ีย  1.50 – 2.49 ปานกลาง 
ค่าเลล่ีย  1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
 

รายการประเมิน 
ดา้นการจดัการเรียน 
การสอนภูมิศาสตร์ 

ระดบัความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

3 2 1 

1.  การน าเขา้สู่บทเรียนมี 
การท่ีกระตุน้การเรียนรู้ 
และการทบทวนความรู้ 
เดิมของผูเ้รียน 
ประกอบการใชส่ื้อและ 
เคร่ืองมือภูมิศาสตร์ 

มีวิธีการน าเขา้สู่บทเรียนท่ี 
กระตุน้การเรียนรู้  มีการใช ้
ส่ือและเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ 
ท่ีหลากหลาย  และผูเ้รียนมี 
ส่วนร่วมในการเรียนการรู้ 

มีวิธีการน าเขา้สู่บทเรียน 
ท่ีกระตุน้การเรียนรู้   
มีการใชส่ื้อและเคร่ืองมือ 
ภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
แต่ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้ 

มีวิธีการน าเขา้สู่ 
บทเรียนท่ีกระตุน้ 
การเรียนรู้  แต่ไม่มี 
การใชส่ื้อ  เคร่ืองมือ 
ภูมิศาสตร์และผูเ้รียน 
ไม่มีส่วนร่วมในการ 
เรียนรู้  

2.  การเลือกใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
หรือเทคโนโลย ี
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบั 
เน้ือหา 

- มีการใชส่ื้อ  เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
กบัเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์ 
-  มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน 
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
ของกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
- มีการเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ 
ทางภูมิศาสตร์หรือ 
เทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 
ท่ีหลากหลาย  มากกวา่   
3  ชนิด  ท่ีเหมาะสมกบั 
เน้ือหาและทนัต่อ 
สถานการณ์ปัจจุบนั 

- มีการใชส่ื้อ  เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลย ี
ภูมิศาสตร์และเหมาะสม 
กบัเน้ือหาสาระ 
ภูมิศาสตร์ 
-  มีการเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน 
ทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
- มีการเลือกใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
หรือเทคโนโลย ี
ภูมิศาสตร์ อยา่งนอ้ย   
3  ชนิด  ท่ีเหมาะสมกบั 
เน้ือหาและทนัต่อ 
สถานการณ์ปัจจุบนั 

- มีการใชส่ื้อ 
  เคร่ืองมือและ 
เทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 
ท่ีหลากหลายและ 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 
สาระภูมิศาสตร์ 
- มีการใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือทาง 
ภูมิศาสตร์หรือ 
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
อยา่งนอ้ย  2  ชนิด   

3.  การใชว้ิธีสอน 
เทคนิคกลยทุธ์ 
ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
ภูมิศาสตร์ 

มีวิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญัและเหมาะสม 
กบัเน้ือหาภูมิศาสตร์  และมี 
วิธีสอน  เทคนิคกลยทุธ์ 
การสอนท่ีกระตุน้การเรียนรู้ 
และความใฝ่รู้ของผูเ้รียน 
โดยใชก้ลยทุธ์  และเทคนิค
การสอน 

มีวิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัและเหมาะสม
กบัเน้ือหาภูมิศาสตร์   
และมีวิธีสอน  เทคนิคกล
ยทุธ์การสอนท่ีกระตุน้ 
การเรียนรู้และความใฝ่รู้
ของผูเ้รียน โดยใชก้ลยทุธ์
และเทคนิคการสอน  

มีวิ ธีการสอนท่ี เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
แต่ไม่เหมาะสมกบั 
เน้ือหาภูมิศาสตร์และ 
ไม่ใชวิ้ธีสอน 
  เทคนิคกลยทุธ์ 
การสอนท่ีกระตุน้การ
เรียนรู้และความใฝ่รู้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
 
 

รายการประเมิน 
ดา้นการจดัการเรียน 
การสอนภูมิศาสตร์ 

ระดบัความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

3 2 1 

 มากกวา่  3  วิธี  ในการ 
จดัการเรียนการสอน 

อยา่งนอ้ย  3  วิธี ในการ 
จดัการเรียนการสอน 

ของผูเ้รียน   

4.  การจดักิจกรรมการ 
เรียนการสอนท่ีเนน้ให้ 
ผูเ้รียนปฏิบติังานกลุ่ม 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
ภูมิศาสตร์ดว้ยตนเอง 

ใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัและ 
มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
มีกิจกรรมการกลุ่มศึกษา 
คน้ควา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ 
ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
ต่างๆหรือการศึกษาส ารวจ 
ภาคสนามอยา่งเป็นระบบ 
และมีการท างานเป็นทีม   
 

ใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั 
และมีส่วนร่วมในทุก 
กิจกรรม  มีกิจกรรมกลุ่ม 
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
ภูมิศาสตร์ดว้ยตนเองจาก 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือ 
การศึกษาส ารวจ 
ภาคสนาม แต่การท างาน 
ไม่เป็นระบบและ 
ไม่ท างานเป็นทีม 

ใหผู้เ้รียนเป็น 
ผูป้ฏิบติั แต่มี 
ส่วนร่วมในบาง 
กิจกรรม  มีกิจกรรม 
การศึกษาคน้ควา้ 
ขอ้มูลภูมิศาสตร์ดว้ย 
ตนเองจากแหล่ง 
เรียนรู้ต่าง ๆ หรือ 
การศึกษาส ารวจ 
ภาคสนาม แต่การ 
ท างานไม่เป็นระบบ 
และไม่ท างานเป็นทีม 

5.  การเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนซกัถามและแสดง 
ความคิดเห็นในประเดน็ 
เน้ือหาภูมิศาสตร์ 

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ 
อภิปราย  แลกเปล่ียน 
เรียนรู้กบัผูส้อนและผูเ้รียน 
ดว้ยกนัในทุกกิจกรรม 

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน 
การอภิปราย  แลกเปล่ียน 
เรียนรู้กบัผูส้อนและ 
ผูเ้รียนดว้ยกนัในบาง 
กิจกรรม 

ไม่เปิดโอกาสให ้
ผูผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
ในการอภิปราย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

6.  การวดัและการ 
ประเมินผลเหมาะสมกบั 
เน้ือหาและกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ภูมิศาสตร์ 

- วิธีการวดัและการประเมิน 
ผลสอดคลอ้งกบั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และ 
เหมาะสมกบัเน้ือหาและ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ภูมิศาสตร์ 
- มีวิธีการวดัและการประเมิน 
ผลท่ีหลากหลายมากกวา่  2 วิธี   
- ระบุเกณฑก์ารวดัและ 
ประเมินผลชดัเจน 

- วิธีการวดัและการ 
ประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และเหมาะสมกบัเน้ือหา 
และกิจกรรมการเรียน 
การสอนภูมิศาสตร์ 
- มีวิธีการวดัและการ 
ประเมินผลเพียง  2  วิธี   
- ระบุเกณฑก์ารวดัและ 
การประเมินผลชดัเจน 

- วิธีการวดัและการ 
ประเมินผลไม่ 
สอดคลอ้งกบั 
จุดประสงคก์าร 
เรียนรู้และเน้ือหา 
และกิจกรรมการ 
เรียนการสอน 
ภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 
ช่ือ..........................................................................รหสัประจ าตวันกัศึกษา....................................... 
 
ล าดบั
ท่ี 

รายการประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือ 
ภูมิศาสตร์ 

ระดบัความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

5 4 3 2 1 
1. การวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
     

2. ความสามารถใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ได ้
หลากหลายประเภทในการปฏิบติังาน   

     

3. ความสามารถในการแปลความหมาย วเิคราะห์ขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

     

4. การดูแลรักษาและการเก็บเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์      
 รวม      

                                                       
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน(ค่าเลล่ีย) พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ค่าเลล่ีย  4.50 – 5.00 สูงมาก 
ค่าเลล่ีย  3.50 – 4.49 สูง 
ค่าเลล่ีย  2.50 – 3.49 ปานกลาง 
ค่าเลล่ีย  1.50 – 2.49 พอใช ้
ค่าเลล่ีย  1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

238 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 

รายการประเมินดา้น            
การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ระดบัความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
5 4 3 2 1 

1. การวางแผนการเลือกใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

มีการวาง
แผนการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสม
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาและ
เหมาะสมใน
ทุกขั้นตอน
ของการ
ปฏิบติังาน
การศึกษา
คน้ควา้ 

มีการวาง
แผนการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสม
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาและ
เหมาะสมโดย
ส่วนใหญ่ของ
ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน
การศึกษา
คน้ควา้ 

มีการวาง
แผนการใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสม
สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาแต่
เหมาะสมกบั
บางขั้นตอน
การ
ปฏิบติังาน
การศึกษา
คน้ควา้ 

มีการวาง
แผนการใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสม
สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาแต่
ไม่เหมาะสม
กบัการ
ปฏิบติังาน
การศึกษา
คน้ควา้ 

ไม่มีการวาง
แผนการใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ 

2. ความสามารถใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ไดห้ลากหลายประเภท
ในการปฏิบติังาน   

- สามารถใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อยา่งถูกตอ้ง
และช านาญ 
- ใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการศึกษา
คน้ควา้ได้
มากกวา่  3  
ประเภท   

- สามารถใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อยา่งถูกตอ้ง
และช านาญ 
- ใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการศึกษา
คน้ควา้ได้
อยา่งนอ้ย  2  
ประเภท   

- สามารถใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อยา่งถูกตอ้ง
และช านาญ 
- ใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา
คน้ควา้ได้
เพียง  1  
ประเภท   

- สามารถใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อยา่งถูกตอ้ง
แต่ตอ้งถาม
วธีิการใช้
จากผูส้อน   
-ใชเ้คร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา
คน้ควา้ได้
อยา่งนอ้ย  2  
ประเภท   

- สามารถใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
แต่ตอ้งถาม
วธีิการใช้
จากผูส้อนอยู่
เสมอ   
- ใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา
คน้ควา้ได้
เพียง  1  
ประเภท   
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
 

รายการประเมินดา้น             
การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ระดบัความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
5 4 3 2 1 

3.ความสามารถในการแปล
ความหมาย  วเิคราะห์ขอ้มลูท่ีได้
จากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

- สามารถแปล
ความหมาย
และวเิคราะห์
ขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได ้
 - จดบนัทึก
ขอ้มลูไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
- สามารถ
เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์
ของขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได้
มากกวา่  2 
อยา่ง 

- สามารถแปล
ความหมาย
และวเิคราะห์
ขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได ้
 - จดบนัทึก
ขอ้มลูไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
- สามารถ
เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์
ของขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได้
อยา่งนอ้ย  2 
อยา่ง 

- สามารถ
แปล
ความหมาย
และ
วเิคราะห์
ขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได ้
 - จดบนัทึก
ขอ้มลูได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 

- สามารถ
แปล
ความหมาย
และ
วเิคราะห์
ขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได ้
  -จดบนัทึก
ขอ้มลูได้
อยา่งไม่ถูก
ถูกตอ้ง 
 

ไม่สามารถ
แปล
ความหมาย
และ
วเิคราะห์
ขอ้มลูจาก
เคร่ืองมือ
ภูมิศาสตร์ได ้
 

4.การดูแลรักษาและการเก็บ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

มีการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์
อยา่ง
ระมดัระวงัไม่
เกิดความ
เสียหายและ
สูญหายและ
หลงัการใช้
งานและเก็บ
เคร่ืองมืออยา่ง
ถูกตอ้ง   

มีการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์
อยา่ง
ระมดัระวงัไม่
เกิดความ
เสียหายและ
สูญหายและ
หลงัการใช้
งาน  แต่เก็บ
เคร่ืองมือไม่
ถูกตอ้ง   

มีการใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี
ท าให ้มี
ความ
เสียหาย
เลก็นอ้ยแต่
ไม่สูญหาย
และหลงัการ
ใชง้านแต่
เก็บเคร่ืองมือ
ไม่ถูกตอ้ง   

มีการใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี
ท าให ้มี
ความ
เสียหายมาก
ตอ้ง
ซ่อมแซมแต่
ไม่สูญหาย  

มีการใช้
เคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์แต่
หลงัการใช้
เคร่ืองมือสูญ
หาย 
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แบบประเมินด้านการท างานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์   
 

ช่ือ.......................................................................รหสัประจ าตวั......................................................... 
ภูมิภาค……………………………. 

 
ล าดบั
ท่ี 

 

รายการประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้
ทางภูมิศาสตร์   

ระดบัความสามารถในการท างานกลุ่มศึกษา
คน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 

5 4 3 2 1 
1. มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติั

การศึกษาค้นควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

     

2. มีกระบวนการและขั้นตอนการท างานและปฏิบติั
การศึกษาค้นควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

     

3. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

     

4. มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

     

5. มีความกระตือรือร้นในการท างานและการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

     

6. มีการใช้เวลาท างานและการปฏิบัติการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

7. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การ
ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

     

 รวม      

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการท างานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์   
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน(ค่าเลล่ีย) ระดบัความสามารถในการท างานกลุ่ม 
ค่าเลล่ีย  4.50 – 5.00 สูงมาก 
ค่าเลล่ีย  3.50 – 4.49 สูง 
ค่าเลล่ีย  2.50 – 3.49 ปานกลาง 
ค่าเลล่ีย  1.50 – 2.49 พอใช ้
ค่าเลล่ีย  1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการท างานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์   
 

รายการประเมิน ระดบัความสามารถดา้นการท างานกลุ่มการศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
5 4 3 2 1 

1. มีคณะท างาน
ในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์อยา่ง
เป็นระบบ 

- มีการเลือกตั้ง
หวัหนา้กลุ่ม 
- มีการวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 
- มีการแบ่งหนา้ที
อยา่งชดัเจนให้
สมาชิกทุก
คนท างาน 

- มีการเลือกตั้ง
หวัหนา้กลุ่ม 
- มีการวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 
- มีการแบ่งหนา้
ทีใหส้มาชิกทุก
คนท างานแต่
งานมีการ
ซ ้ าซอ้น 

- มีการ
เลือกตั้ง
หวัหนา้กลุ่ม 
- มีการวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 
 

- มีการ
เลือกตั้ง
หวัหนา้กลุ่ม 
 
 

ไม่มีการเลือก
หวัหนา้และ
การวางแผน
งาน 

2.  มีกระบวนการ
และขั้นตอนการ
ท างานและปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์อยา่ง
เป็นระบบ 

- มีการวาง
แผนการท างาน  
 - มีการปฏิบติั
ตามแผนการ
ท างาน 
- มีการเลือกใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานท่ี
เหมาะสม   
- คดัเลือกและ
เตรียมขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง  
น่าเช่ือถือ 

- มีการวาง
แผนการท างาน   
- มีการปฏิบติั
ตามแผนการ
ท างาน 
- มีการเลือกใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานท่ี
เหมาะสม   
 

- มีการวาง
แผนการ
ท างาน   
- มีการปฏิบติั
ตามแผนการ
ท างาน 
- มีการ
เลือกใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และ
อุปกรณ์ใน
การปฏิบติังาน
ท่ีไม่เหมาะสม   
 

- มีการวาง
แผนการ
ท างาน  
 - ไม่ปฏิบติั
ตามแผนการ
ท างาน 
- มีการ
เลือกใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์
และอุปกรณ์
ในการ
ปฏิบติังานท่ี
ไม่เหมาะสม   
 

ไม่มีการวาง
แผนการ
ท างาน 

3.  มีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นในการ
ปฏิบติัการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น  
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
ตลอดการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 

มีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็น  
แลกเปล่ียน
เรียนรู้  ตลอด
การปฏิบติั 

มีส่วนร่วมใน
การแสดง
ความคิดเห็น  
แลกเปล่ียน
เรียนรู้  ตลอด
การปฏิบติั 

มีส่วนร่วมใน
การแสดง
ความคิดเห็น  
แลกเปล่ียน
เรียนรู้   
ตลอดการ 

มีส่วนร่วมใน
การแสดง
ความคิดเห็น  
แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
ตลอดการ 
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการท างานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ (ต่อ)   
 
รายการประเมิน ระดบัความสามารถดา้นการท างานกลุ่มการศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 

5 4 3 2 1 
  งานกลุ่ม  แต่มี  

1  คน ท่ีไม่
แสดงความ
คิดเห็นแตเ่ป็น
ผูฟั้งท่ีดี 

งานกลุ่ม  แต่มี  
2  คน ท่ีไม่
แสดงความ
คิดเห็นแตเ่ป็น
ผูฟั้งท่ีดี 

ปฏิบติังาน
กลุ่ม  แต่มี   
3  คน ท่ีไม่
แสดงความ
คิดเห็น 

ปฏิบติังาน
กลุ่ม  แต่มี
มากกวา่  
 3 คน ท่ีไม่
แสดงความ
คิดเห็น 

4.  มีความ
รับผิดชอบในงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในการปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลทาง 
ภูมิศาสตร์ 

ทุกคนมีหนา้ท่ี
และรับผิดชอบ
หนา้ท่ีของตนเอง 

มีหนา้ท่ีและ
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง  แต่มี   
1 คน ท่ีไม่
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง 

มีหนา้ท่ีและ
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง  แต่มี  
2  คน ท่ีไม่
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง 

มีหนา้ท่ีและ
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง  แต่มี  
3  คน ท่ีไม่
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง 

มีหนา้ท่ีและ
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง  แต่มี
มากกวา่   
3 คน ท่ีไม่
รับผิดชอบ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง 

5.  มีความ
กระตือรือร้นใน
การท างานและ
การปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

ทุกคนมีการ
เตรียมพร้อมทาง
ร่างกายและใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ปฏิบติังานกลุ่ม
ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบติังาน   

มีการ
เตรียมพร้อม
ทางร่างกายและ
ใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การปฏิบติังาน
กลุ่ม  แต่มี 1 คน
ท่ีไม่
เตรียมพร้อม
เวลาปฏิบติังาน 

มีการ
เตรียมพร้อม
ทางร่างกาย
และเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการ
ปฏิบติังาน
กลุ่ม  แต่มี  
2 คน คนท่ีไม่
เตรียมพร้อม
เวลา
ปฏิบติังาน 

มีการ
เตรียมพร้อม
ทางร่างกาย
และเคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
กาปฏิบติังาน
กลุ่ม แต่มี  
3คน ท่ีไม่
เตรียมพร้อม
เวลา
ปฏิบติังาน 

มีการ
เตรียมพร้อม
ทางร่างกาย
และเคร่ืองมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
กาปฏิบติังาน
กลุ่ม แต่มี
มากกวา่   
3คน ท่ีไม่
เตรียมพร้อม
เวลา
ปฏิบติังาน 
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านการท างานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ (ต่อ)   
 
รายการประเมิน ระดบัความสามารถดา้นการท างานกลุ่มการศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 

5 4 3 2 1 
6.  มีการใชเ้วลา
ท างานและการ
ปฏิบติัการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ใชเ้วลาในการ
ท างานได้
เหมาะสม  เสร็จ
ลุล่วงก่อนเวลาท่ี
ก าหนดอยา่งนอ้ย  
2 วนั  เพื่อ
ตรวจทานความ
เรียนร้อยและ
เตรียมการ
น าเสนอ 

ใชเ้วลาในการ
ท างานได้
เหมาะสม  เสร็จ
ลุล่วงเวลาท่ี
ก าหนดอยา่ง
นอ้ย  1 วนั  เพื่อ
ตรวจทานความ
เรียนร้อยและ
เตรียมการ
น าเสนอ 

ใชเ้วลาในการ
ท างานในเวลา
ท่ีก าหนด  
เตรียมการ
น าเสนอได้
ทนัเวลา   
แต่ไม่สามารถ
ตรวจทาน 

ใชเ้วลาใน
การท างาน
เกินเวลาท่ี
ก าหนด  แต่
น าเสนอได ้

ใชเ้วลาใน
การท างาน
เกินเวลาท่ี
ก าหนด 

7.  มีความ 
สามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้
สู่การปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

มีการน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปปฏิบติั
ในการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์  
มากกวา่ 80 % 
ของขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

มีการน าความรู้
ท่ีไดรั้บไป
ปฏิบติัใน
การศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์  
60-80 % ของ
ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

มีการน า
ความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปปฏิบติัใน
การศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์  
50-59 %  ของ
ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

มีการน า
ความรู้ท่ี
ไดรั้บไป
ปฏิบติัใน
การศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล
ทาง
ภูมิศาสตร์  
20-49 %   
ของขั้นตอน
การปฏิบติั 
งาน 

มีการน า
ความรู้ท่ี
ไดรั้บไป
ปฏิบติัใน
การศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล
ทาง
ภูมิศาสตร์  
ต ่ากวา่ 20 %   
ของขั้นตอน
การปฏิบติั 
งาน 
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แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามเจตคติเป็นการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา  โดยใหน้กัศึกษา 
 เขียนสะทอ้นความคิดดว้ยตนเอง  ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเห็นคุณค่าและความส าคญัของรายวชิาภูมิศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 2.   การเห็นคุณค่าและความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 3.  ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับการปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจน้ี  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale)  5 ระดบั  โดยพิจารณาจากเกณฑค์วามคิดเห็นดงัน้ี 
   5   หมายถึง  มีความความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3   หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2. แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบถูกหรือผิด  นักศึกษาคิดแตกต่างกนัและไม่ตอ้งการ
ทราบวา่เป็นความคิดของผูใ้ด  จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัศึกษา   

 3. ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ความและแสดงความคิดเห็นดว้ยตวัเอง  
 

ค าส่ัง   ใหน้กัศึกษาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่าน                                 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระบบและมีขั้นตอน 
อยา่งชดัเจน 

     

2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนฝึกใหรู้้จกัการวางแผน 
เพื่อน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

     

3.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดช้ดัเจน 
มากข้ึน 

     

4.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหมี้ทกัษะในการใช ้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   

     

5.  การปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดทกัษะการสืบคน้   
การวเิคราะห์และการสรุปขอ้มูล 

     

6.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดทกัษะคิด 
และเกิดความรู้มากข้ึน 
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รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
7.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าใหส้ามารถใชส่ื้อหรือ 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 

     

8.  เน้ือหามีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา      
9.  กรณีศึกษาภูมิศาสตร์มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ปัจจุบนั 

     

10.  ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมการปฏิบติัการกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

     

11.  ระยะเวลาในการปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม      

12.  ระยะเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลและการปฏิบติัการ 
ทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล 

     

13.  การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย      

14.  การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง      
 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพงึพอใจ 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน(ค่าเลล่ีย) ความหมาย 
ค่าเลล่ีย  4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเลล่ีย  3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเลล่ีย  2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเลล่ีย  1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเลล่ีย  1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ภาคผนวก ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ PLPCPA Model 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
               2542306  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thailand Geography) 
 

2.  จ านวนหน่วยกติ 
 3 (2-2-5) 
 

3.  หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 
 ครุศาสตรบณัฑิต   หมวดวชิาเลพาะ  วชิาเลือกเรียนสาขาวชิาสังคมศึกษา 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 
 อาจารยแ์กว้ใจ  สุวรรณเวช 

 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1     นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
 ภูมิศาสตร์กายภาพและการแปลความหมายแผนท่ีและเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
 ไม่มี 
 

8.  สถานทีเ่รียน 
 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 

9.  คร้ังทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 ปีการศึกษา 2557 
 

                    รายละเอยีดของรายวชิา 
                                     คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย           

เชิงวเิคราะห์ 
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบั

เน้ือหาภูมิศาสตร์ 
 3.  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแปลความหมายของขอ้มูลจาก

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ถูกต้องครบ

องคป์ระกอบ  มีการก าหนดจุดประสงคไ์ดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  มีเน้ือหา
ถูกตอ้ง   

 5.  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กบัเน้ือหาเร่ืองแนวพรมแดนของประเทศไทย 

 6.  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถใช้เคร่ืองมือภูมิศาสตร์ในการประกอบการจดักิจรรมการ
เรียนการสอนเร่ืองแนวพรมแดนของประเทศไทย 

 7.   เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและหลากหลาย 
 8.   เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคญัของรายวชิาภูมิศาสตร์ 
 9.   เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคญัของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   
    10. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกไม่ รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต่อการด ารงชีวิตจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 
 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  

และความทนัสมยัจากการพฒันาส่ือและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   
หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาวิเคราะห์และแปลความหมายสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ดา้น ท่ีตั้ง

ทางภูมิศาสตร์และท่ีตั้งสัมพนัธ์ของประเทศไทย  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีอิทธิพลต่อทรัพยากรธรรมชาติ  การประกอบอาชีพ  ประเพณีวฒันธรรม  และสภาพเศรษฐกิจ 
รวมทั้งศึกษาการเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติๆท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคน
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แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย    ทั้งจากกรณีศึกษา ส่ือต่างๆและการศึกษาในพื้นท่ี  เพื่อการจดั   
การเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบติั 
(คาบ) 

ศึกษาดว้ยตนเอง 
(คาบ) 

สอนเสริม 

30 30 75 ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเลพาะราย 

 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวิชา  แจง้ให้นกัศึกษาทราบเก่ียวกบัห้องท างาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 
ในแต่ละสัปดาห์ 

- อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรมจริยธรรม 
 1. คุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

   1.1  เป็นผูมี้ความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 
  1.2 มีความอดทนและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  1.3 ศรัทธาในวชิาชีพครู 
  1.4 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 

 2. วธีิสอน 
  2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง   
  2.2 ใหน้กัศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบติัท่ีดี  และเหมาะสม 
  2.3 ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งท่ีช่ืนชอบมาน าเสนอ 

 3. วธีิการประเมินผล 
  3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
  3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงาน 
  3.3 ประเมินผลการน าเสนองานท่ีมอบหมาย 
2.  ความรู้ 
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 1. ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
  1.1 องคค์วามรู้เก่ียวกบัท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และท่ีตั้งสัมพนัธ์ของประเทศไทย   

 1.2 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีท่ีส่งผลต่อการเกิดลักษณะภูมิประเทศของ   
ประเทศไทย 

  1.3 ลกัษณะภูมิอากาศและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดภยัธรรมชาติของประเทศไทย   
  1.4 สัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี  ท่ีมีสาเหตุมาจากลกัษณะทางกายภาพ 

 1.5 การคาดการณ์แนวโน้มปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีและเสนอแนะ
แนวทางป้องกนัได ้  

 1.6 การน าความรู้และความสามารถดา้นภูมิศาสตร์มาประยุกต์สู่การจดัการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์ได ้
 2. วธีิสอน 
  การบรรยาย  การอภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบสืบสวนสวนใน
พื้นท่ี  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศจากกรณีศึกษา  ส่ือมลัติมีเดียหรือ  
อินเตอร์เน็ตและหรือการฝึกปฏิบติัการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  การศึกษาส ารวจภาคสนามใน
พื้นท่ี  การน าเสนอขอ้มูลการศึกษา โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. วธีิการประเมินผล 
  3.1 ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
  3.2 การน าเสนอผลการศึกษา 
  3.3 ตรวจผลงานจากการศึกษา 
  3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
  1.  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดเช่ือมโยงเหตุและผล  เพื่อ
น าไปใช้ในกระบวนการคิด  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ  มองเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ   
 2. วธีิสอน 

 2.1 การบรรยายการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์  สังเคราะห์ลกัษณะ
ทางกายภาพของภูมิภาคของไทย   
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 2.2 การอภิปรายกลุ่ม  โดยเนน้ใหอ้ธิบายหลกัการ เหตุผล เช่น  การวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานจากแผนท่ี และจากทอ้งถ่ินของนกัศึกษา 
  2.3 การเรียนแบบร่วมมือเพื่อศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  
  2.4 การใชก้รณีศึกษาเพื่อเช่ือมโยงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

 2.5 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน   เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในแหล่งเรียนรู้และ
ในพื้นท่ี  เพื่อเช่ือมโยงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน และความรู้ข้ึนไดเ้อง 
 3.  วธีิการประเมินผล 
  3.1 สังเกตพฤติกรรมการการท างานกลุ่ม 
  3.2 สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
  3.3 ตรวจผลงานและการน าเสนอผลงาน   
  3.4 การทดสอบ 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
  1.1 พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
  1.2 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

 1.3 พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้
ครบถว้นตามก าหนด 
 2. วธีิสอน 

 2.1 การสอนแบบอภิปรายจดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือส่ือ
มลัติมีเดียหรืออินเตอร์เน็ต 
  2.2 การสอนแบบมีส่วนร่วม มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 3. วธีิการประเมินผล 
  3.1 การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  3.2 การน าเสนอผลงาน   
 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา 

 1.1 ทักษะในการส่ือสารทั้ งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน              
การน าเสนอในชั้นเรียน 
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 1.2 ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาหรือส่ือมัลติมีเดียหรือข้อมูล
อินเตอร์เน็ต 
  1.3 ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
  1.4 ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร 
  1.5 ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงาน 
 2. วธีิสอน 

 2.1 ศึกษาคน้ควา้จากการมอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซต์
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 การอภิปรายการน าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
                3. วธีิการประเมินผล   
   3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและในการส่ือสาร 
   3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 
  3.3 ตรวจผลงานและน าเสนอผลงาน 
6.  ทกัษะการการจัดการเรียนรู้ 
 1. ทกัษะการการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันา 

 1.1 ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาภูมิศาสตร์ 

 1.2 ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู ้เ รียนท่ีหลากหลายและ
พฒันาการตามวยั 
  1.3 ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต 
 2. วธีิสอน 

 2.1 ผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
เน้ือหาภูมิศาสตร์เพื่อเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน 

 2.2 ใหผู้เ้รียนมีการอภิปราย  การสนทนา  กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการถามและน าเสนอ
ผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัเน้ือหาภูมิศาสตร์ 
  3.  วธีิการประเมินผล   
   3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและในการส่ือสาร 
   3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 
  3.3 ตรวจผลงานและน าเสนอผลงาน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1-2 หน่วยท่ี 1  เร่ือง 
ท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนว
พรมแดนของประเทศไทย 
- ขอ้ดี ขอ้เสียของท่ีตั้ง  ขนาด  
รูปร่างของประเทศไทย 
- วเิคราะห์ลกัษณะ 
- แนวพรมแดนและปัญหาตาม
แนวพรมแดนของประเทศไทย    

8 - ปฐมนิเทศ แจง้จุดประสงค ์ แนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและวธีิการสอน 
- การจดัการเรียนรู้โดยการใชค้  าถาม  การศึกษา
กรณีตวัเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามแนว
ชายแดนไทยในภูมิภาคต่างๆอยา่งจากข่าว  
บทความ  ส่ือมลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ต   
- การอภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา 
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
หรืออินเตอร์เน็ต   
 - การศึกษาสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆหรือ
การศึกษาภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูล 
- การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษา  ขอ้ดี ขอ้เสีย
ของท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างของประเทศไทย  และ
วเิคราะห์ลกัษณะแนวพรมแดนและปัญหาตาม
แนวพรมแดนของประเทศไทย   ในแต่ละ
ภูมิภาค 

3-4 หน่วยท่ี 2 
 ลกัษณะภูมิประเทศของ 
ประเทศไทย   
- ลกัษณะโครสร้างทางธรณีของ
ประเทศไทย 
- ลกัษณะภูมิประเทศของประเทศ
ไทยในแต่ละภูมิภาค 
- วเิคราะห์ลกัษณะภูมิประเทศเด่น
ท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัลกัษณะ
ทางธรณีในแต่ละภูมิภาค 

8 - แจง้จุดประสงค ์ แนวทางการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนและวธีิการสอน 
- การจดัการเรียนรู้โดยการใชค้  าถาม  การศึกษา
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต   
- การอภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา 
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
หรืออินเตอร์เน็ต   
 - การศึกษาสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆหรือ
การศึกษาภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูล 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

   - การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวเิคราะห์  
สงัเคราะห์ลกัษณะภูมิประเทศเด่นท่ีสอดคลอ้ง
สมัพนัธ์กบัลกัษณะทางธรณีในแต่ละภูมิภาค   

5-6 หน่วยท่ี 3 
ลกัษณะภูมิอากาศของ 
ประเทศไทย 
-  ลกัษณะภูมิอากาศของ 
ประเทศไทย 
-  พายหุมุนเขตร้อนใน 
ประเทศไทย 
-  วเิคราะห์ผลกระทบและภยั
ธรรมชาติท่ีเกิดจากลกัษณะ
ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย 
 

8 - แจง้จุดประสงค ์ แนวทางการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนและวธีิการสอน 
- การจดัการเรียนรู้โดยการใชค้  าถาม  การศึกษา
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต   
- การอภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา 
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
หรืออินเตอร์เน็ต   
 - การศึกษาสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆหรือ
การศึกษาภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูล 
- การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวเิคราะห์
ผลกระทบและภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากลกัษณะ
ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

7-8 หน่วยท่ี 4 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ 
ภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 
-  ปัจจยัทางภูมิประเทศท่ีมีผลต่อ
ลกัษณะภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
-  วเิคราะห์ลกัษณะทรัพยากร 
ป่าไม ้ น ้ าและดินท่ีไดรั้บผลจาก
ลกัษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย 

8 -  แจง้จุดประสงค ์ แนวทางการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนและวธีิการสอน 
- การจดัการเรียนรู้โดยการใชค้  าถาม  การศึกษา
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต   
- การอภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา 
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
หรืออินเตอร์เน็ต   
 - การศึกษาสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือ
การศึกษาภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูล 
- การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวเิคราะห์
ลกัษณะทรัพยากรป่าไม ้น ้ าและดินท่ีไดรั้บจาก 
ลกัษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
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สัปดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

9-12 หน่วยท่ี 5 
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะ
ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อวถีิชีวติของคน
ไทยในแต่ละภูมิภาค 
-  การประกอบอาชีพของคนใน 
แต่ละภูมิภาคท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพภูมิศาสตร์ 
- ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   
ในแต่ละภูมิภาคท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพภูมิศาสตร์ 
- การคมนาคมขนส่งในแต่ละ
ภูมิภาคและการคมนาคมขนส่ง
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
เพื่อนบา้นในอาเซียน 
- ศึกษากรณีศึกษาวถีิชีวติของคน
ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

12 - แจง้จุดประสงค ์ แนวทางการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนและวธีิการสอน 
- การจดัการเรียนรู้โดยการใชค้  าถาม  การศึกษา
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต   
- การอภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา 
กรณีตวัอยา่งจากข่าว  บทความ  ส่ือมลัติมีเดีย
หรืออินเตอร์เน็ต   
- การศึกษาสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆหรือ
การศึกษาภาคสนาม  และการใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูล 
- การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวเิคราะห์การ
ประกอบอาชีพ  ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค 
- การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวเิคราะห์ 
การประกอบอาชีพ  ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพภูมิศาสตร์ของจงัหวดั 
- การประยกุตค์วามรู้สู่กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

14-16 การปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน 12 หมายแหตุ  ตอ้งใชเ้วลานอกเวลาเรียนเพ่ิม 
 สอบปลายภาค   
 รวม 56  
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2.  แผนการประเมินความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนดการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

- การสงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
- ตรวจผลงาน 

1-14 5 % 

ดา้นความรู้ 
- ตามจุดประสงค์
รายวชิา 
- ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

- การสงัเกตการณ์ร่วมอภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
- การน าเสนอผลงาน 
- การตรวจผลงาน 
- การทดสอบ 

 
1-12 

 
60% 

ดา้นทกัษะทางปัญญา - การสงัเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
- การตรวจผลงาน 
- การน าเสนอผลงาน 

2,4,6,8,11,12 5 % 

ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- การสงัเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

1-12 5 % 

ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

- การสงัเกต  การร่วมอภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
- การน าเสนอผลงาน 

2-12 5 % 

ดา้นการจดัการเรียนรู้ - การจดัการเรียนการสอน 12 20 % 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   
 2.  ส่ือมลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ตหรือกรณีศึกษา   
 3.  เอกสารประกอบการเรียนวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
 4.  ภาพน่ิง(Power Point)  ประกอบการบรรยาย   

 
หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการน า

แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 1.  การทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 2.  การประเมินการปฏิบติังานและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 3.  ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 
 4.  ให้ขอ้เสนอแนะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนท าเป็นช่องทางส่ือสารกบั
นกัศึกษา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

 1.  การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนและปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน 
 2.  ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 
 3.  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและความตอ้งการของผูเ้รียน   
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 1.   ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ี
วดัและประเมินผลผา่นแลว้ 
 2.  ในการสอบปลายภาคใหมี้การวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีส าคญั ๆ อีกคร้ัง 
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 3.   การตรวจผลงานใหมี้การสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 
 

5.  การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผน

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 
 1. ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุกปี  เช่ือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2.  เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  ทีต่ั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนวพรมแดนของประเทศไทย 
เร่ือง  แนวพรมแดนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย                                             เวลา  8  ช่ัวโมง 
 

มโนทศัน์ 
 ท่ีตั้ง  ขนาดและรูปร่างของประเทศไทยมีผลต่อลกัษณะของแนวพรมแดน  ซ่ึงมีทั้ง

แนวพรมแดนทางบกและแนวพรมแดนทางทะเล  ส่งผลให้แนวพรมแดนทางธรรมชาติของ 
ประเทศไทยจึงมีความหลากหลาย  ส่งผลทั้งดา้นดีและไม่ดีต่อประเทศไทย   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีตั้ง  ขนาดและรูปร่างของประเทศไทยและ
ลกัษณะของแนวพรมแดน   

 2.  เพื่อให้วิเคราะห์ลกัษณะของท่ีตั้ง  ขนาดและรูปร่างของประเทศไทยท่ีมีผลต่อแนว
พรมแดนของประเทศไทย 

 3.  เพื่อให้วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดตามแนวพรมแดน
ในแต่ละภูมิภาค 

 4.  เพื่อให้สามารถน าความรู้และความสามารถทกัษะภูมิศาสตร์มาประยุกต์สู่            
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ได ้
 5.  เพื่อใหผู้เ้รียนคาดการณ์แนวโนม้ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีและเสนอแนะ
แนวทางป้องกนัได ้
 

กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

เน้ือหาการเรียนการสอน จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

1-2 ท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย 
- ขอ้ดี ขอ้เสียของท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่าง
ของประเทศไทย 
- วเิคราะห์ลกัษณะแนวพรมแดนและ
ปัญหาตามแนวพรมแดนของ 
ประเทศไทย    

8 ขั้นที ่ 1  การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์  
1.  ผูส้อนแจง้วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้และ
เน้ือหาสาระในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน  ให้ผูเ้รียนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการสอน เทคนิคและ 
กลยทุธ์การสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหาแนวพรมแดนของประเทศไทย   
2.  ผูส้อนบรรยายทบทวนความรู้เดิมทั้งดา้น 
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กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ท่ี 

เน้ือหาการเรียนการสอน จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

1-2 ท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย 
- ขอ้ดี ขอ้เสียของท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่าง
ของประเทศไทย 
- วเิคราะห์ลกัษณะแนวพรมแดนและ
ปัญหาตามแนวพรมแดนของ 
ประเทศไทย    

8 เน้ือหาและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
โดยการใช้ค  าถามในการอภิปรายกลุ่มใหญ่  
ดงัน้ี 

2.1  ลักษณะท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยอยู่บริ เวณใดและมีลักษณะ
อยา่งไร 

2.2  จากลักษณะท่ีตั้งและรูปร่างของ
ประเทศไทย  มีขอ้ดี  ขอ้เสีย  อยา่งไร 

2.3  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดบา้งท่ี
มีความเหมาะสมในการน ามาใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนในเร่ืองน้ี 
3.  ผูเ้รียนและผูส้อนช่วยกนัอภิปรายสรุป
ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่มใหญ่เ พ่ือ
เช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาใหม่  และร่วมกนัเลือก
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีจะใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนต่อไป 
ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้ภูมิศาสตร์จากสถานการณ์
จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์  
1.ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น แ บ่ ง ก ลุ่ ม ย่ อ ย   โ ด ย ค ล ะ
ความสามารถเก่ง   ปานกลาง  และอ่อน  
จ านวน  6  กลุ่ม  จ านวนกลุ่มละ  6-8  คน  
2. ผูส้อนบรรยายความตามหัวขอ้เน้ือหาท่ี
ก าหนด  และให้ผูเ้รียนศึกษาจากกรณีศึกษา
หรือส่ือมัลติมีเดีย หรืออินเตอร์เน็ต  เ ร่ือง
ปัญหาตามแนวพรมแดนของประเทศไทย : 
กรณีเขาพระวหิาร 
3.  ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มร่วมศึกษาสังเกต
กรณีศึกษาหรือส่ือมลัติมีเดีย หรืออินเตอร์เน็ต  
และร่วมกนัอภิปรายกลุ่มยอ่ยและคิดวเิคราะห์
และสงัเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นจาก 
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กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ท่ี 

เน้ือหาการเรียนการสอน จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

1-2 ท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย 
- ขอ้ดี ขอ้เสียของท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่าง
ของประเทศไทย 
- วเิคราะห์ลกัษณะแนวพรมแดนและ
ปัญหาตามแนวพรมแดนของ 
ประเทศไทย    

8 กรณีศึกษาหรือส่ือมลัติมีเดียหรืออินเตอร์เน็ต
โ ด ย ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง ภู มิ ศ า สต ร์
ประกอบการอธิบายนั้ นว่า  ลักษณะแนว
พรมแดนเป็นอย่างไร  สาเหตุของปัญหาคือ
อะไร  มีผลกระทบกับคนในพ้ืนท่ีอย่างไร  
และจะมีแนวทางการแกปั้ญหาอย่างไร  และ
จากนั้ นให้แต่ละกลุ่มเกิดข้อสงสัย  ค  าถาม
หรือปัญหาทางภูมิศาสตร์  ในเร่ืองแนว
พรมแดนในแต่ละภูมิภาคอ่ืนของประเทศ
ไทยตามท่ีแต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมาย 
ขั้นที่  3 การวางแผนปฏิบัติการสืบค้นและ
การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
1.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสร้างประเด็นปัญหาทาง
ภูมิศาสตร์  แบ่งประเด็นกลุ่มละภูมิภาค 
2.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัตั้งสมมติฐาน  ใน
ประเด็นปัญหาของกลุ่มและศึกษาจากใบงาน
ท่ี  1  เร่ืองปัญหาแนวพรมแดนในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย   
3.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมมือวางแผนการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม ในการสืบสอบหรือส ารวจ
ค้นคว้าหาข้อ มูลอย่าง เ ป็นระบบ    การ
วางแผนในการน าเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์มา
ใช้ในการสืบค้นข้อ มูลและ ช่วยในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  
4.  การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูลอย่าง
เป็นระบบ  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา  มีความน่าสนใจ 
ส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  
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กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ท่ี 

เน้ือหาการเรียนการสอน จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

1-2 ท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย 
- ขอ้ดี ขอ้เสียของท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่าง
ของประเทศไทย 
- วเิคราะห์ลกัษณะแนวพรมแดนและ
ปัญหาตามแนวพรมแดนของ 
ประเทศไทย    

8 ขั้นที่  4  การปฏิบติัการสืบคน้ขอ้มูลหรือการ
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัปฏิบติังานกลุ่มเพ่ือสืบคน้ 
หรือการส ารวจขอ้มูลตามแผนการปฏิบติังาน
ท่ีวางไว ้ 
2.  ผูเ้รียนร่วมมือกนัศึกษาขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  และการใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์  คือ  แผนท่ีกายภาพภูมิภาคต่างๆ
ของไทยหรือการศึกษาจาก Google map  เพื่อ
แปลความหมายลักษณะแนวพรมแดนของ
ประ เทศไทย   โดยผู ้สอนท าหน้ า ท่ี ให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการแปลแผนท่ีและบนัทึก
ขอ้มูลผลการเรียนรู้ 
3.  ผูเ้รียนร่วมกันสรุปการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้  เพื่อสรุปองค์ความรู้ 
การสร้างผงัความคิดในการสรุป 
ขั้นที่  5  การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้
องคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์ 
1.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้เร่ือง
แนวพรมแดนของกลุ่ม  โดยใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบการน าเสนอหรือการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหาในการน าเสนอ 
2.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการในการปฏิบัติ งานเ พ่ือเ ก็บ
รวบรวมขอ้มูล  และร่วมกันเสนอแนะแนว
ทา งก าร ก า รป ฏิบั ติ ง านห รือ กิ จ กร รม
ภูมิศาสตร์  รวมทั้ งกลยุทธ์เทคนิควิธีสอน
ต่างๆสู่การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
4.  ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัอภิปรายผลการ
สรุปขอ้มูลและวธีิการท่ีสามารถน าไปจดั 
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กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ท่ี 

เน้ือหาการเรียนการสอน จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

1-2 ท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย 
- ขอ้ดี ขอ้เสียของท่ีตั้ง  ขนาด  รูปร่าง
ของประเทศไทย 
- วเิคราะห์ลกัษณะแนวพรมแดนและ
ปัญหาตามแนวพรมแดนของ 
ประเทศไทย    

8 กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
ขั้นที่  6  การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ 
ความรู้ภูมิศาสตร์  
1. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัประยกุตใ์ช ้
ความรู้ดา้นการสอนโดยการทดลอง 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 เร่ือง  แนวพรมแดนของไทย   
2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มระดมพลงัสมองเพ่ือ 
สร้างสรรคส่ื์อภูมิศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ   
เพื่อประกอบการสอน  และเลือกใชเ้คร่ืองมือ 
ภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมน าเสนอผลงาน 
โดยการใชส้ถานการณ์จ าลองการจดัการเรียน 
การสอน เพื่ อ เ ร่ื อ ง ปัญหาลักษณะแนว
พรมแดนของกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  แผนท่ีกายภาพประเทศไทย  แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย  
ลูกโลก  Google earth   
 2.  กรณีศึกษา  ส่ือมลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ต 

 3.   เอกสารประกอบการเรียนวชิาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 
 4.   ใบงานท่ี  1  เร่ือง  ปัญหาแนวพรมแดนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

 5.   ภาพน่ิง(Power Point)  ประกอบการบรรยาย   
 

การวดัและการประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1.  ทดสอบก่อนเรียน (เลพาะในหน่วยท่ี 1) 
 2.   การประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
 3.   การประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
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เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน (เลพาะในหน่วยท่ี 1) 
 2.   แบบประเมินดา้นการท างานกลุ่มศึกษาคน้ควา้ทางภูมิศาสตร์ 
 3.   แบบประเมินดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

 
ใบงานที ่ 1  เร่ือง  ปัญหาแนวพรมแดนของประเทศไทย 

 

ค าช้ีแจง 
 1.   ศึกษาคน้ควา้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแนวพรมแดนของประเทศไทย  และให้นกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัวิถีชีวิตของประชาชนตาม
แนวพรมแดน  พร้อมเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา 
 2.  น าเสนอผลการศึกษาด้วยการจดัสถานการณ์จ าลองการจดักิจกรรมการเรียน        
การสอน  ด้วยกลยุทธ์และเทคนิควิธีการสอน  รวมทั้งส่ือการสอนและเคร่ืองมือภูมิศาสตร์ท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหา   
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เอกสารใบความรู้ที ่1  ลกัษณะทีต่ั้ง  และแนวพรมแดนของประเทศไทย 
 

ทีต่ั้ง (Location) 
 ท่ีตั้ งของประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วมีความสัมพนัธ์ต่อการก าหนดนโยบายของ

ประเทศ และเก่ียวพนักบัการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย นอกจากน้ีท่ีตั้งยงัเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
ความเจริญและความปลอดภยัของประเทศ ท่ีตั้งของประเทศไทยเรานั้นอาจพิจารณาตามสภาพท่ีตั้ง
ได ้ดงัน้ี 

 1.   ที่ตั้งสัมพันธ์ (Relative Location) ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนหรือ
แหลมอินโดจีนซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตั้ งอยู่ระหว่างสองประเทศใหญ่ คือ อินเดียและจีน ท่ามกลาง
ดินแดนของภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเลียงใต ้(Southeast Asia) ของทวปีเอเชีย โดยมีอาณาเขตดงัน้ี   

  ทิศเหนือติดต่อกับดินแดนของสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

  ทิศตะวนัออกติดต่อกบัดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา  

  ทิศใตติ้ดต่อกบัอ่าวไทยและดินแดนของมาเลเซีย  
  ทิศตะวนัตกติดต่อกบัดินแดนของสหภาพพม่า  
 2.   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographic Location) ประเทศไทยมีท่ีตั้งตามพิกดัภูมิศาสตร์

ดงัน้ี ตั้งอยูร่ะหวา่งละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กบั 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหวา่งลองจิจูด 
97 องศา 22 ลิปดาตะวนัออก กบั 105 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก  อยูใ่นบริเวณซีกโลกเหนือ ในเขต
ละติจูดต ่า (Low Latitude) ระหวา่งเส้นศูนยสู์ตร (Equator) กบัเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์  (Tropic 
of Cancer) จึงจดัอยูใ่นประเทศเขตร้อน (Tropic Zone)  

 3.  ที่ตั้งทางเศรษฐกิจ (Economic Location)  ประเทศไทยอยูใ่นบริเวณท่ีเกือบจะเป็น
ศูนยก์ลางของภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเลียงใตน้ั้นเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เพราะ
เท่ากบัศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคไปดว้ย เป็นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
หนาแน่น  

 4.  ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และการเมือง (Strategic & Political Location ) ประเทศไทย
ศูนยก์ลางหรือมีพรมแดนติดต่อกบัหลายประเทศจะเกิดทั้งผลดีและผลเสีย 
การวเิคราะห์ทีต่ั้งของประเทศไทย 
 ทีต่ั้งทีเ่หมาะสม 



 

 

267 

 1.   ประเทศไทยตั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคมติดต่อกบันานาประเทศไดโ้ดยสะดวกทั้ง
ทางบกทางทะเล และทางอากาศ ท าให้การติดต่อทั้ งในด้านการค้าขาย วฒันธรรม การเจริญ
สัมพนัธไมตรี และอ่ืนๆ กบัประเทศท่ีอยูโ่ดยรอบและนานาประเทศเป็น ไปไดอ้ยา่งดียิง่ 

 2.   ท่ีตั้งของประเทศไทยเป็นแหลมหรือคาบสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท า
ใหป้ระเทศไทยไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมซ่ึงเป็นลมประจ าฤดูของบริเวณน้ีท่ีก่อใหเ้กิดฝนตกชุก  

 3.   ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีท าเลท่ีตั้งภาคพื้นสมุทร (Maritime Location) หรือมี
อาณาเขตติดต่อกบัทะเลถึง 2 ดา้น คือ ดา้นทะเลจีนใต ้และทะเลอนัดามนั จึงท าให้เกิดความสะดวก
ในการติดต่อหรือสะดวกต่อการเขา้ถึง (Accessibility)  

 4.   ท่ีตั้งของประเทศอยู่ในเขตปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด พายไุตฝุ้่ น เป็นตน้  

 5. ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อนและมีลมมรสุมทั้ งตะว ันออกเลียงใต้และ
ตะวนัออกเลียงเหนือพดัผา่นเป็นประจ า จึงท าให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากเพราะความชุ่ม
ช้ืนท่ีลมมรสุมน าฝนมาตกและความร้อนจากแสงแดดก็ดี จะอ านวยประโยชน์ต่อการเพาะปลูกหรือ
มีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพทางเกษตรกรรมของประชากร 

 6.  ประเทศไทยมีความส าคญัทางดา้นการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเลียงใต ้เช่น 
เป็นสมาชิกส าคญัของกลุ่มอาเซียน (ASEAN) องคก์ารสหประชาชาติ (UN) และประเทศไทยเป็นรัฐ
กนัชน (Buffer State) มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนัน้ี  

 7.  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางบกระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีทางหลวงสาย
เอเชียผา่น ไดแ้ก่ สายเอเชีย (AH1) และสายเอเชีย (AH2) 
 ทีต่ั้งทีเ่ป็นปัญหา 

 1.  ปัญหาท่ีตั้งสัมพนัธ์ ประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบ
คอมมิวนิสต ์ดงันั้นจึงถูกประเทศเพื่อนบา้นมาแทรกแซงเผยแพร่ลทัธิการเมืองอยูเ่สมอๆ  

 2.  ปัญหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน (Tropic Zone) มี
อุณหภูมิของอากาศเลล่ียสูงเกือบตลอดปี ท าให้คนไทยเล่ือยชา ขาดความกระตือรือร้นท าตัว       
ตามสบาย ขาดระเบียบวนิยั และขาดความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.  ปัญหาท่ีตั้งทางเศรษฐกิจ จะเห็นวา่ขณะน้ีปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศเพราะรายไดท่ี้ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้นในขณะน้ีลดลงเน่ืองจากการ
ปกครองแตกต่างกนั นอกจากน้ี ปัญหาเศรษฐกิจส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของไทย คือ ปัญหาการตดัไม้
ท าลายป่ามาก ท าใหฝ้นไม่ตกตามฤดูกาล  
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 4.  ปัญหาท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์และการเมือง ประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศท่ี
ปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสตแ์ละสังคมนิยม จึงง่ายต่อการแทรกแซงและเผยแพร่ลทัธิการเมือง
ได ้
ขนาด (Size) 

 ประเทศไทย(จาการค านวณและวดัเน้ือท่ีของประเทศจากแผนท่ีมาตราส่วน 1: 50,000 
ของกรมแผนท่ีทหาร) พบวา่ มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 513,115.029 ตารางกิโลเมตร นบัวา่ประเทศไทยมีเน้ือท่ี
อยูใ่นประเภทขนาดใหญ่ (Large Size) คือ มีเน้ือท่ีอยูร่ะหวา่ง 259,000-1,259,000 ตารางกิโลเมตร 
(ตามการแบ่งขนาดของประเทศทางภูมิศาสตร์การเมือง) บางท่านถือว่าประเทศไทยมีเน้ือท่ีมี     
ขนาดใหญ่ปานกลาง 

 ส่วนท่ียาวท่ีสุดของประเทศจากอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ถึง อ าเภอเบตง จงัหวดั
ยะลา ซ่ึงอยูใ่ตสุ้ดมีความยาวประมาณ 1,640 กิโลเมตร  

 ส่วนกวา้งท่ีสุดของประเทศนั้นวดัจาก ด่านเจดียส์ามองคใ์นเขตพื้นท่ีของอ าเภอสังขละ
บุรี จงัหวดักาญจนบุรี ทางดา้นสุดตะวนัตกจนถึงช่องเม็ก ในเขตพื้นท่ีของอ าเภอสิรินธร จงัหวดั
อุบลราชธานี ทางสุดตะวนัออกมีความกวา้งประมาณ 780 กิโลเมตร 
 ส่วนแคบท่ีสุดของประเทศซ้ึงมีความกวา้งเพียง 10.6 กิโลเมตร อยูบ่ริเวณภาคตะวนัตก
ของประเทศ (ตามหลกัการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย วดัจากละติจูด 11 องศา 42 
ลิปดาเหนือ ทางด้านตะวนัตกถึงฝ่ังทะเลบ้านวงัด้วน ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง จังหวัด 
ประจวบคีรีขนัธ์) ส าหรับแผ่นดินส่วนแคบท่ีสุดของแหลมทองระหว่างฝ่ังทะเลอนัดามนัและ        
ฝ่ังทะเลอ่าวไทยซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเรียกว่า “คอคอดกระ” นั้น วดัจากฝ่ังแม่น ้ ากระบุรี (ปากจัน่) ถึง     
ฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกไดค้วามกวา้งเพียง 64 กิโลเมตร  
รูปร่าง (Shape) 

 ความส าคัญของรูปร่าง รูปร่างของประเทศนับว่ามีความส าคญัอยู่หลายประการ 
โดยเลพาะในแง่ยุทธศาสตร์การป้องกนัประเทศ การเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารการปกครอง
ควบคุมภายในประเทศ นอกจากนั้นยงัมีอิทธิพลต่อการสมคัรสมานสามคัคีของประชาชนในชาติ 
และมีความส าคญัต่อการก าหนดนโยบายในการพฒันาประเทศอีกดว้ย รูปร่างของประเทศก็ยงัคง
ตอ้งน ามาเป็นปัจจยัในการป้องกนัประเทศหรือวางแผนพฒันามากกวา่ประเทศท่ีมีรูปร่างกะทดัรัด 
(Compactness)  

 รูปร่างประเทศไทย ประเทศไทยมีรูปร่างเป็นแบบไม่กะทัดรัด คือมีลักษณะท่ีมี
ส่วนกวา้งทางตอนบน และส่วนทางตอนใต ้หรือมีขนาดยาวมากกวา่กวา้งกล่าวคือ  

  มีส่วนยาวจากเหนือมาใตป้ระมาณ 1,640 กิโลเมตร  
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  มีส่วนกวา้งจากตะวนัออกไปตะวนัตกเพียง 780 กิโลเมตร  
 จะเห็นวา่มีความยาวมากกวา่ความกวา้งประมาณ 2 เท่าเศษ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ชาวไทย

เรามกัมองดูรูปร่างประเทศของตนเองคลา้ยกระบวยตกัน ้ า หรือเหมือนขวานโบราณ โดยมองดา้น
ตะวนัออกเลียงเหนือของประเทศเป็นเสมือนคมขวาน  ด้านเหนือเป็นสันขวานและด้านใตเ้ป็น   
ดา้มขวาน  

 นกัภูมิศาสตร์การเมืองพิจารณาในแง่ความส าคญัทางยุทธศาสตร์และการเมือง โดย
กล่าวกนัว่ารูปร่างของประเทศไทยมีลกัษณะแยกยื่นออกไปขา้งหน้า (Prorupt) ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรูปร่างไม่กะทดัรัดและไม่สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นผลเสียต่อความมัน่คงของประเทศ  

 วิเคราะห์รูปร่างของประเทศกับการวางแผนทางเศรษฐกิจและคมนาคม เน่ืองจาก
รูปร่างของประเทศไทยมีลกัษณะยาวไปทางใต ้เป็นส่วนท่ีแผ่นดินยื่นออกสู่ทะเลและขนาบดว้ย
ทะเลอนัดามนัของมหาสมุทรอินเดียดา้นหน่ึง กบัอ่าวไทยและทะเลจีนใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิก  
จึงท าให ้ 

 1.   ท าให้มีแหล่งทรัพยากรทางน ้ ากวา้งขวาง เช่น แหล่งสัตวน์ ้ า และทั้งเป็นประโยชน์ 
ต่อการวางแผนพฒันาคน้หาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในเขตไหล่ทวปีไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น น ้ ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้   

 2.   การท่ีมีรูปร่างยาวยอ่มท าใหมี้ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั  ระหวา่งดินแดนตอนบนและ
ตอนล่างของประเทศไทยอยู่ไม่น้อย เช่น ตอนเหนือมีอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วน
ตอนล่างหรือตอนใตไ้ม่มีฤดูหนาวแต่มีฝน ตกชุกหรือตกเกือบตลอดปี  ท าให้การวางแผนทาง
เศรษฐกิจดา้นการเพาะปลูกหรือเกษตรกรรมยอ่มแตกต่างกนัไปตามสภาพท่ีรูปร่างของประเทศ 

 3.   ด้านการคมนาคมนั้นก็ตอ้งเป็นไปตามรูปร่างของประเทศ คือ เม่ือมีรูปร่างยาว    
การสร้างถนนหนทางก็ดี ทางรถไฟก็ดี ก็ตอ้งสร้างยาวกว่าการมีรูปร่างแบบกะทดัรัด จึงท าให ้     
การคมนาคมไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของประเทศไทยไม่สะดวกรวดเร็วและส้ินเปลืองเวลา 

 รูปร่างของประเทศกบัความมั่นคงปลอดภัย   
 1.   การท่ีประเทศไทยมีรูปร่างยาวไปทางใตข้นาบดว้ยทะเลทั้ง 2 ดา้นดงัไดเ้คยกล่าวถึง

มาแลว้ และมีผืนแผ่นดินดา้นตะวนัออกเลยงใตต่้อเน่ืองกบัทะเลท าให้ประเทศไทยมีฝ่ังทะเลยาว 
ดงันั้นจากการท่ีมีฝ่ังทะเลยาวมากเช่นน้ีท าให้การรักษาความมัน่คงและปลอดภยัเป็นไปดว้ยความ
ยากล าบาก  

 2.   รูปร่างของประเทศไทยในช่วงตอนบนท่ีมีส่วนกวา้งมากกว่าในช่วงตอนใตน้ั้นมี
ลกัษณะเป็นแผ่นดินท่ีติดต่อกนัหลายประเทศ  บางประเทศก็มีดินแดนยื่นล ้ าเขา้มาคล้ายปากนก   
หรือรูปคีมท าให้เกิดจุดอ่อนและยากล าบากในการป้องกันประเทศและความปลอดภยั  ถึงแม้
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บางส่วนจะมีทิวเขาสูงเป็นแนวกั้น แต่ไม่เป็นอุปสรรคมากนักอาจใช้ช่องทางผ่านเป็นเส้นทาง
คมนาคมได ้ การแทรกซึมและการก่อการร้ายตามจุดอ่อนดงักล่าวจึงไดเ้กิดข้ึนอยูเ่สมอมา   

 สรุปแล้วการท่ีประเทศไทยมีรูปร่างไม่กะทัดรัด  คือ  กวา้งในส่วนตอนบนและ        
ยาวเรียวลงไปทางใตห้รือแหลมมลายูนั้น  ย่อมท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย  ส่วนท่ีดีไดแ้ก่การมี
โอกาสท่ีจะคน้หาทรัพยากรธรรมชาติไดก้วา้งขวางโดยเลพาะในเขตไหล่ทวีปของฝ่ังทะเลทุกดา้น  
ซ่ึงทรัพยากรทั้งท่ีไดค้น้พบแลว้และก าลงัด าเนินการอยู่ลว้นมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยา่งดียิง่  แต่ขอ้เสียท่ีมองเห็นชดัก็คือ  ท าให้ยากล าบากต่อการป้องกนัรักษาความมัน่คงและความ
ปลอดภยัอยูม่าก   
 
พรมแดนของประเทศไทย 

  ประเทศไทยมีแนวพรมแดนทั้งหมดยาว 5,820  กิโลเมตร   
 พรมแดนทางทะเลประมาณ 2,420  กิโลเมตร(พรมแดนทางอ่าวไทย 1,930 กิโลเมตร 

ทางทะเลอนัดามนัและช่องแคบมะละกา 490 กิโลเมตร)  
 แนวพรมแดนทางบกประมาณ 3,400 กิโลเมตรพรมแดนทางบกท่ีติดต่อกบัประเทศ

เพื่อนบา้นอาจก่อใหเ้กิดปัญหาได ้ 
 ลกัษณะแนวพรมแดนของประเทศไทย 
 1.   แนวพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัพม่า  ยาวประมาณ 1,780 กิโลเมตร  เร่ิมจาก

จุดระหวา่งแนวพรมแดนไทย – ลาว – พม่า ณ จุดพบกนัของแม่น ้ ารวมกบัแม่น ้ าโขงไปจนถึงแม่น ้ า
ปากจัน่ พรมแดนจะมีแนวไปตามร่องน ้าปากจัน่จนจดทะเลอนัดามนัท่ีจงัหวดัระนอง  

  ทิวเขาท่ีเป็นพรมแดนกั้นไทยกับพม่า  คือ  ทิวเขาแดนลาว    ทิวเขาถนนธงชัย      
ทิวเขาตะนาวศรี    

  แม่น ้ าท่ีเป็นพรมแดนกั้นไทยกบัพม่า  คือ แม่น ้ าสาย  แม่น ้ าสาละวิน  แม่น ้ าเมย  
แม่น ้ากระบุรี 

 2.   แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ยาวประมาณ 1,750 กิโลเมตร เร่ิมจากจุดท่ีแม่น ้ ารวกพบแม่น ้ าโขงไปจนถึงจุดร่วมระหวา่งไทย- 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ราชอาณาจกัรกมัพชูา ณ ต าบลท่ีเรียกวา่ช่อง 

  ทิวเขาท่ีเป็นพรมแดนกั้นประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
คือ  ทิวเขาหลวงพระบาง 

  แม่น ้ าท่ีเป็นพรมแดนกั้นประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
คือ  แม่น ้าโขง 
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 3.   แนวพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบักมัพูชา ยาวประมาณ 800 กิโลเมตร เร่ิมจาก
ช่องบกไปจนถึงจงัหวดัตราด  

  ทิวเขาท่ีกั้นพรมแดนประเทศไทยกบัราชอาณาจกัรกมัพูชา  คือ  ทิวเขาพนมดงรัก  
ทิวเขาบรรทดั 
 4.   แนวพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัมาเลเซีย ยาวประมาณ 500 กิโลเมตร  

  ทิวเขากั้นพรมแดนประเทศไทยกบัมาเลเซีย คือ ทิวเขาสังกาลาคีรี  
 ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) 

ประเทศไทยถือเป็นรัฐชายฝ่ังมีสิทธิในทะเลอาณาเขตตามประกาศเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  
2524  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจกัรไทยใหมี้ความกวา้ง 200 ไมลท์ะเล  
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ตารางที ่1  การสังเคราะห์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ทีส่่งเสริมความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านทกัษะวชิาการ  และทกัษะสังคม 
Varma (1975: 4) ทว ีทองสว่าง (2520: 26) สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109) สมจิตร  วัฒนคุลงั (2555: 

2(14)) 
สรุปผล 

การสังเคราะห์ 
แนวทางการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกั
ความรู้พื้นฐานของ
วชิาภมิูศาสตร์ 
2. เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะในการสังเกต
พจิารณา 
3. เพื่อให้ผู ้เรียน
เขา้ใจความสัมพนัธ์
ทางธรรมชา ติกับ
สังคม 
4. เพื่อให้ผู ้เรียน
ซ า บ ซ้ึ ง ถึ ง ค ว า ม
เข้าใจของความคิด
รวบยอดและทฤษฏี  
 

1. เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจใน
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละธรรมชาติ
แวดลอ้มมนุษยว์า่มีความสัมพนัธ์และ
ความส าคญัต่อกนั  
2. เพือ่ใหผู้เ้รียนบอกถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิง
ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  
3. เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการท่ีจะน า
ความรู้ทางภมิูศาสตร์ไปใชป้ระโยชนใ์น
การท าความเขา้ใจ และตีความหมาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั 
4. เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติความสนใจใน
คุณค่าของธรรมชาติ 

1. มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา
ภมิูศาสตร์ ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา
ภมิูศาสตร์แยกออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
1.1ขอ้เทจ็จริง (Fact) คือ  ในการจดัการเรียนการ
สอนภมิูศาสตร์  ควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาภมิูศาสตร์  
1.2 มโนมติทางภมิูศาสตร์ (Geographical 
Concepts) เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ขอ้เทจ็จริงทาง
ภมิูศาสตร์แลว้  ผูเ้รียนจะน าความรู้มาพฒันาใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีสูงข้ึนเป็น
แนวความคิดสรุปรวบยอด 
1.3หลกัการทางภมิูศาสตร์ (Generalizations in 
Geography) เม่ือผูเ้รียนไดพ้ฒันามโนมติทาง
ภมิูศาสตร์แลว้  ผูเ้รียนเกิดแนวคิดสรุปเป็น
หลกัการทางภมิูศาสตร์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลกนั 
1.4 ทฤษฏีทางภมิูศาสตร์ (Geographic Theories) 
ทฤษฏีเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการสรุปเป็นหลกัการ  
และไดรั้บการทดสอบแลว้   

1. ใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความ
เขา้ใจ  มีมโนมติ  หลกัการทาง
ภมิูศาสตร์เก่ียวกบัท่ีตั้ง  ความ
แตกต่างดา้นกายภาพและ
ลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์ 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละ
ภมิูภาค 
2. .ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทาง
ภมิูศาสตร์  ท่ีสามารถน าไป
แกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้ 
รวมทั้งทกัษะการตั้งค าถาม  
การตั้งสมมติฐาน  การสังเกต  
การศึกษาคน้ควา้  การน าเสนอ
ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้    
การส ารวจการปฏิบติัการ
ภาคสนาม  และ การใช้
เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
3. .ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีทาง
ภมิูศาสตร์   

1. ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจเน้ือหา
ภมิูศาสตร์   
2. ผูเ้รียนมีการสร้าง
ทกัษะการใช้
เคร่ืองมือทาง
ภมิูศาสตร์และ
เทคโนโลยภีมิูศาสตร์  
และทกัษะการ
เสาะหาคน้ควา้ขอ้มูล  
จากการศึกษาสังเกต  
การส ารวจ  การศึกษา
ภาคสนาม  การ
น าเสนอขอ้มูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่
การตดัสินใจและ
แกปั้ญหา     
3. ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดี
ทางภมิูศาสตร์ 

- การศึกษาสังเกต   
- การสรุปแนวคิด 
- การศึกษา
วเิคราะห์กรณีศึกษา
ภมิูศาสตร์ 
-  การใชเ้คร่ืองมือ
ทางภมิูศาสตร์ 
- การส ารวจ
ภาคสนาม   
- การวเิคราะห์
ขอ้มูลสารสนเทศ
ภมิูศาสตร์   
- การตั้งค าถาม   
- การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
- การน าเสนอ
ขอ้มูล  
- การท างานเป็นทีม 

    274 



 

 

275 
ตารางที ่1  การสังเคราะห์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ทีส่่งเสริมความสามารถต่อผู้เรียนทั้งด้านทกัษะวชิาการ  และทกัษะสังคม (ต่อ) 
Varma (1975: 4) ทว ีทองสว่าง (2520: 26) สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109) สมจิตร  วัฒนคุลงั (2555: 

2(14)) 
สรุปผลการสังเคราะห์ แนวทางการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 
 

แวดลอ้ม คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สถานท่ีต่าง ๆ ในชุมนุมชน 
รู้จกัความเป็นเอกราชของชาติ 
5. เพือ่ใหรู้้จกัโครงสร้างของ
ภมิูศาสตร์ และบอกไดว้า่
ขอบเขตของวชิาภมิูศาสตร์
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพความ
เป็นอยูข่องสังคม 

2. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะทางภมิูศาสตร์  เพราะจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาภมิูศาสตร์  และ
สามารถน าทกัษะภมิูศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ า  
ไดแ้ก่  ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์  ทกัษะการ
สังเกตปรากฏการณ์ทางภมิูศาสตร์  ทกัษะการส ารวจ
ภาคสนาม  และทกัษะการใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์
สารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
3. การพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  โดยการน า
ความรู้ทางภูมิศาสตร์   มาพัฒนาเจตคติ ท่ี ดี   เ ก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเห็นคุณค่าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และเขา้ใจความแตกต่างของ
พลเมืองในแต่ละภมิูภาค 

ความรู้  ความเขา้ใจมโนมติ  
หลกัการทางภมิูศาสตร์  จะ
เป็นพื้นฐานใหเ้กิดเจตคติท่ีดี
ทางภมิูศาสตร์  เพราะท าให้
เกิดความตระหนกัถึง
ความส าคญัในการศึกษา
ภมิูศาสตร์  รวมทั้งการ
ตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม  การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

ภมิูศาสตร์  ท าให้
ผูเ้รียนตระหนกัและ
เห็นคุณค่าของวชิา
ภมิูศาสตร์  สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ  ความเขา้ใจ
แตกต่างของความ
เป็นอยูข่องมนุษยใ์น
แต่ละพื้นท่ี  และการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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ตารางที ่ 2  การสังเคราะห์หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

Gredler (1997: 267-268) Yager, (1991: 5) Gagnon and Collary (2005) วชัรา เล่าเรียนด ี(2556: 76-78) การสรุปหลักการจัดการเรียนการสอน 

1. ผูเ้รียนมีอิสระและสามารถควบคุม
การท ากิจกรรม  โดยผูส้อนให้โอกาส
ผู ้เ รียนได้ตัดสินใจและติดตามส่ิงท่ี
สนใจไดด้ว้ยตนเอง 
2. ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมให้ใชวิ้ธีการ
ท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
3. ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียน
ขอ้มูล  แนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาและ
ประเมินขอ้สรุป 
4. ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและกระตุน้
ให้ เกิดการไตร่ตรอง  มีการอธิบาย
เหตุผลใน  ส่ิงท่ีท  า  และรับฟังเหตุผล
ของผูอ่ื้น 
5.เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกัน
สืบเสาะค้นหา โดยการตั้ งค  าถาม ข้อ
สมมติฐาน 
6. ให้เวลาท่ีเพียงพอแก่ผูเ้รียนในการท า
กิจกรรม 
 

1.  ขั้ นการน าเข้า สู่บทเ รียน เ พ่ือตั้ ง
ค  าถาม   
2  ขั้นการด าเนินการเรียนการสอน  ให้
ผู ้เ รี ยนมีส่วนร่วม  ระดมความคิด 
ค้นหาข้อมูล  สัง เกตปรากฏการณ์
เลพาะ   รวบรวมและจดัระบบข้อมูล  
อภิปรายการแก้ปัญหาร่วมกับเพ่ือน  
และ วิเคราะห์ขอ้มูล   
3. ขั้นการเสนอค าอธิบาย  และวิธีการ
แกปั้ญหา   
4. ขั้นตอนปฏิบติั  ให้ผูเ้รียนตดัสินใจ  
น าความรู้และทกัษะไปใช้  แลกเปล่ียน
ขอ้มูลและความคิด  ตั้งค  าถามใหม่ ๆ  
เพื่อกระตุน้การอภิปรายผล  

1. การจดัสถานการณ์ น าเขา้สู่วิธีการ
เ รี ย น รู้   ก า ร ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย
สถานการณ์ 
2. การจัดก ลุ่มผู ้เ รียน  และส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนตอ้งใช ้  
3. การเช่ือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียน  
และเช่ือมโยงเร่ืองรู้แล้วกบัส่ิงท่ีจะได้
เรียนรู้  ด้วยค าถาม  การให้แก้ปัญหา
ง่าย ๆ ให้ผู ้เ รียนอภิปรายผลร่วมกัน  
กระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด   
4. การถามค าถาม  ควรจะด าเนินการใน
ทุกขั้ นตอน  กระตุ้น  ส่งเสริมการ
ไตร่ตรองสะทอ้นความคิด   
5. การให้แสดงผล  บนัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
น าเสนอด้วยปากเปล่า  แผนภูมิแบบ
ต่าง ๆ  บทบาทสมมติ  การใช้วีดีทศัน์  
ภาพถ่ายหรือเทปบนัทึกเสียง ฯลฯ  
6. การสะทอ้นความคิด จากผลของการ
ปฏิบติัหรือจากการได้ฟัง  ส่ิงท่ีจ  าได้
จากกระบวนการคิด  ความรู้สึก  ภาพ
จิตนาการ  เจตคติ  ทกัษะ   

1. การเตรียมความพร้อม เร้าความ
สนใจ  
2.ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรืออภิปราย  การท า Mind  
Map  เพ่ือเสนอแนวคิดหรือขอ้สรุป  
การตดัสินใจ  
3. การตรวจสอบความเข้าใจ  โดย
ผู ้สอนถามค าถามหลายประเภทท่ี
ส่งเสริมความคิด   
4. การจดัโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติั
โดยตรง  การกระตุน้การตอบสนอง
อย่างเปิดเผย    และให้ผูเ้รียนมีการ
อธิบายเพ่ิมเติม 
5. การคิดไตร่ตรองและสะท้อน
ความคิด  สรุปบทเรียน  ใช้ค  าถาม
ระดบัสูงท่ีส่งเสริมการคิด  เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนม่ีส่วนร่วมอภิปราย 
6. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั
ไดด้ว้ยตนเอง ใช้ความรู้  และทกัษะใน
สถานการณ์อ่ืน  

1.การเตรียมความพร้อม  การน าเขา้สู่
บทเรียน  กระตุน้เร้าความสนใจในการ
เรียนรู้ 
2. ด าเนินการเรียนการสอน  การจดั
กลุ่มเพ่ือปฏิบติัการ  โดยการกใชส่ื้อ
หรือวสัดุการเรียนรู้   
3. การสงัเกตปรากฏการณ์  การ
เช่ือมโยงขอ้มูลเดิมและขอ้มูลใหม่จาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล  การแกปั้ญหา  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. การปฏิบติั  การน าความรู้ไปใช ้ การ
อธิบายเหตุผลใน  ส่ิงท่ีท  า  และรับฟัง
เหตุผลของผูอ่ื้น แลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ความคิด  ตั้งค  าถามใหม่ 
5. การปฏิบติังานกลุ่ม ในการสืบ
เสาะหาขอ้มูล  การแสดงผล  การ
น าเสนอผลจากการปฏิบติั  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
6.การน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่  การสะทอ้นความคิด จากส่ิงท่ีได้
ท  า  เจตคติ   
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ตารางท่ี  3   การสังเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   

ทว ี ทองสวา่ง (2520) Verma (1975) GENIP (2006) NCGE (2012) สรุปการสงัเคราะห์ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั
และหลกัสูตรวิชาภูมิศาสตร์  ซ่ึง
จะช่วยให้ผูเ้ รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มได้
อยา่งถูกตอ้ง   
2. มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
เช่น  การสังเกต เพ่ือให้เกิดความ
สงสัย  และการคิด  การค้นควา้
เพื่อหาค าตอบ  จากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ  การปฏิบติังานภาคสนาม 
เ พ่ือ ส่ง เสริมให้ผู ้ เ รี ยน เข้า ใจ
ปรากฏการณ์ในพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน    
และส่งเสริมทกัษะชีวติ 
3. มีวธีิการวดัผลท่ีหลากหลาย 
 

1.มีความรู้ดา้นเน้ือหา  หลกัสูตร 
2. สามารถจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการสังเกต 
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ  ใ ช้ วิ ธี คิ ด
พิจารณาจากประสบการณ์ตรง 
การ ศึกษานอกสถาน ท่ี   การ
ปฏิบติัทดลอง   
3.  มีความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

1.มีความรู้เน้ือหาความสามารถ
ดา้นการวางแผน  และการจดั
หน่วยการเรียนรู้ 
2.การจดัการเรียนการสอนควร
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใน
การประอบกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3.อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน
ในการจดักิจกรรม  และเขา้ใจ
ผูเ้รียน  โดยการมีวธีิการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
4.มีการวดัและประเมินผลท่ี
หลากหลาย  และการประเมินตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.มีความรู้ในเน้ือหาภูมิศาสตร์
อยา่งชดัเจน  เพ่ือสอนให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา  ซ่ึงจะท า
ใหก้ารสอนส่งเสริมเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ใหผู้เ้รียนดว้ย 
2.มีความรู้ดา้นการจดัการเรียน
การสอน  วธีิสอน  กลยทุธ์การ
สอน  การวดัและประเมินผล  
ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสนใจ
เรียนรู้ 
3.มีความรู้ดา้นเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยภูีมิศาสตร์  เพื่อ
น ามาใชป้ระกอบการเรียนการ
สอน 

1. ดา้นความรู้ภูมิศาสตร์ คือ ความ
เขา้ใจเน้ือหา ความเขา้ใจหลกัสูตร 
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์และ
ขอบเขตความคิดรวบยอดทาง
ภูมิศาสตร์ มีความรู้เน้ือหาท่ีทนัสมยั  
2. ความสามารถในการสอน
ภูมิศาสตร์  คือ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีใชว้ธีิ
สอนและเทคนิคการสอนท่ีเนน้
ทกัษะการปฏิบติั ท่ีเหมาะสมกบั
เน้ือหาภูมิศาสตร์  คือ       การสืบคน้  
การส ารวจ  การตั้งค  าถาม  และ
ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
3. เจตคติทางภูมิศาสตร์  คือ  
ความรู้สึกหรือความเช่ือท่ีมีต่อวชิา
ภูมิศาสตร์  และสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ  
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ตารางที ่ 4  การสรุปหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฏีทีน่ ามาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์   
                   ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 
 

หลกัการ  แนวคดิ  และทฤษฏี 
รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

ขั้นที่  1 ขั้นที่  2 ขั้นที่  3 ขั้นที ่ 4 ขั้นที ่ 5 ขั้นที ่ 6 

ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงสงัคมวฒันธรรม 
(Vygotsky.1978) 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เนน้การเช่ือมโยงความรู้กบับริบททางสังคมในสภาพของทอ้งถ่ิน  เพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ในพ้ืนท่ีและ
สภาพสังคม  รวมทั้งการน าฐานความรู้เดิมทางภูมิศาสตร์และสงัคมของตนเองมาใชใ้นการด าเนินการหาขอ้มูลและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีอยา่งมีความ
เหมาะสมกบับริบททางสงัคม 

ทฤษฏีการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Leaning) 
(Bruner.1996) 

การจดัโครงสร้างเน้ือหาสาระ
ภูมิศาสตร์จากง่ายไปยาก  มีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

การจดัการเรียนรู้มโนทศัน์  
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอยา่ง
อิสระเพ่ือให้พฒันาสู่การสร้าง
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ดว้ยตนเอง 

การลงมือปฏิบติังานทางภูมิศาสตร์ท าให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาส ารวจในพ้ืนท่ี  โดยการ
ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการ
สืบคน้  เพื่อความเขา้ใจความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงในระบบพ้ืนท่ี 

การคิดวิเคราะห์ ขอ้มูลเน้ือหาและ
ประสบการณ์จากการเรียนดว้ย
รูปแบบ  เพ่ือน าสู่การประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ดว้ยการจดักิจกรรมการรู้ท่ีเหมาะสม
กบัเน้ือหา 

Bloom Taxonomy และ Bloom’s Revised Taxonomy 
 

การเรียนรู้ท่ีเนน้ความเขา้ใจในเน้ือหาอยา่งเป็นล าดบัจากง่ายไปยากตั้งแต่ความรู้  ความจ า  การน าไปใช ้ การวิเคราะห์  การประเมินค่าและการสร้างสรรค ์ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิด  และเกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือน าสู่การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในดา้นต่างๆ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

Learning)(Johnson and Johnson, 1994) 

เตรียมความพร้อมผูเ้รียนในการรู้
น าไปสู่การปฏิบติังานกลุ่มและการ
พฒันาทกัษะทางสังคมแก่ผูเ้รียน 

การท างานเป็นทีม  การระดม
ความคิดความสงสยั  การพบ
ปัญหาและช่วยกนัตั้งค  าถามเพ่ือ
น าไปสู่การด าเนินการปฏิบติัการ
ทางภูมิศาสตร์ 

การช่วยกนัวางแผนการปฏิบติังาน  การแบ่งหนา้ท่ีในการท างานอยา่งเป็นระบบ
และการเช่ือมโยงและเพ่ิมเครือข่ายจากการท างาน  เช่น แหล่งขอ้มูลในพ้ืนท่ี 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers (1969)   การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  การสร้างความไวว้างใจให้กบัผูเ้รียน  โดยครูเป็นพ่ีเล้ียงให้ค  าแนะน าปรึกษา  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการ
(Process Learning)  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั  การเขา้ใจบุคคลอ่ืนท่ีมีท่ีมาท่ีแตกต่างกนั 
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ช่ือ-สกุล    นางสาวแกว้ใจ  สุวรรณเวช 
ทีอ่ยู่    70  ซอยสุมาลี  ถนนเพชรเกษม  ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่   
    จงัหวดัสงขลา 
ทีท่ างาน    มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  คณะครุศาสตร์  อ าเภอเมือง   
    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ประวตัิการศึกษา   
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    สังคมศึกษา  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2547  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั 
    นครศรีธรรมราช 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดและทฤษฏี การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสังคมศึกษา 

หลกัการ  แนวคดิและทฤษฏี การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมศิาสตร์ 

6 ขั้นตอน 

ขั้นที ่ 1  การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
(Preparing to Geography Learning)  
ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือส่ือการสอนภูมิศาสตร์ 
(Learning from Real Situation or Geography  Instructional Media)    
ข้ันท่ี  3 การวางแผนปฏิบติัการสืบคน้และการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
(Planning to Practice and Using Geographical Instruments)  
ขั้นที ่ 4  การรวบรวมขอ้มูลหรือการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 
(Collecting the Informations or  Geographical Survey) 
ขั้นที ่ 5  การน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ทางภูมิศาสตร์ 
(Presenting and Sharing Geographical Knowledge)   
ขั้นที ่ 6  การประยุกตใ์ชแ้ละสร้างสรรคค์วามรู้ภูมิศาสตร์ 
 (Applying and Creating Geographical Knowledge)   
 

ทฤษฏีการวจิัยและพฒันาและการออกแบบการเรียนการสอน 
-การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R &D) และการวิจยัแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) (Creswell and Clark,2011)  
-การออกแบบการสอน ADDIE Model  (Kruse, 2009) 
-รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล ์(Joyce and Weil,2009) 
 
 

 

แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรู้  
ทฤษฏกีารสร้างความรู้ (Constructivism) 
- Piaget (1972), Vygotsky (1978), Bruner (1966) 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมอื(Collaborative  Learning) (Johnson and Johnson, 1994) 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ของรอเจอร์ส (Rogers,1969)   

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของบลูม  Bloom Taxonomy(Bloom,1959)  
Bloom’s Revised Taxonomy (Anderson and Krathwohl,2001)  
 

 
 
 
 

 

หลกัการและแนวคดิการสอนภูมิศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายการสอนภูมศิาสตร์ 
-ทวี  ทองสวา่ง (2520), สิริวรรณ ศรีพหล 
(2552),  สมจิตร วฒันคุลงั (2555),  
O.P.Verma  (1975), NCGE  (2012) 
ทกัษะทางภูมศิาสตร์ 
- ประนอม เดชชยั (2536),สิริวรรณ ศรีพหล 
(2552), NCGE (2012) 
เทคนิควธีิสอนภูมศิาสตร์ 
- สวาท  เสนาณรงค ์(2536), Stoltman (1991) 
สมรรถนะการสอนภูมศิาสตร์ 
-ทวี  ทองสวา่ง (2520),  Verma (1975), 
GENIP (2006),  NCGE (2012) 
 
 
 

  
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ 

1. ความรู้ภูมิศาสตร์ 
     2. ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ 

3. เจตคติทางภูมิศาสตร์ 
 

หลกัการจัดการเรียนรู้ 
-การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case Based Leaning) (Easton,1992)  
-การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Leaning) (Norman, 1992)  
-การจดัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ(Inquiry Based learning) (Bruner,1966 )  
-การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ประสบการณ์(Experience Based Learning) (Johnson and 
Johnson, 1975) 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF)  
- ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552)   
-ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์(2555) 
หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคม
ศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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