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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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คมโลกในยุค ปั จ จุ บ ัน ท าให้ เ กิ ด การร่ ว มมื อ และ
การแข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิ จ ทั้ง การเป็ นสั ง คมโลกในยุค ศตวรรษที่ 21 ที่ มี ค วามก้า วหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน นานาประเทศจึง มีการปรับเปลี่ยน
การพัฒนาคุ ณภาพของประชากรให้มีความรู ้ ความสามารถที่เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง และการ
แข่งขันในด้านต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งการพัฒนาคุ ณภาพของประชากรนั้นมาจากคุณภาพของการจัด
การศึกษาทั้งสิ้ น จากนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่ งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)
ที่เน้นผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั เป็ นพลเมื องของชาติ และพลเมือง
โลก คือ Learn to know, Learn to be, Learn to do, and Learn to live together. ซึ่ งการจัดการเรี ยน
การสอนจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความรู้ ทักษะชีวิต และการเป็ นพลเมืองดี มีคุณภาพของ
ประเทศ และของโลกที่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2540) สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ว่าด้วยเรื่ อง
การพัฒนาคุ ณภาพคนไทยยุคใหม่ที่สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง มีความสามารถในการสื่ อสาร คิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ทางานเป็ น กลุ่มได้อย่างเป็ น
กัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม มีจิตสานึกความภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข และสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552: 13-14) ในระบบการศึกษาครู
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งจัดเนื้ อหา และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ และสามารถนาไปสู่ การประยุกต์ใช้ความรู ้ ได้
รวมทั้งพัฒนาและส่ งเสริ มเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม ครู สังคมศึกษาจึงเป็ นครู ผสู้ อนที่
สังคมคาดหวังในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างและพัฒนาคนของชาติให้มีทกั ษะชีวิต และ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ให้กบั เยาวชนของชาติ ดังที่ วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 5-6) กล่าว
ว่า การเรี ยนการสอนสังคมศึกษาคือการวางพื้นฐานในการเป็ นสมาชิ กในสังคม ผูเ้ รี ยนต้องมีท้ งั
ความรู้ทางวิชาการ และทักษะ คือ ทักษะการคิด ทักษะการเรี ยนรู้ และทักษะทางสังคม นอกจากนี้
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ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างความรู้ดว้ ยตนเอง ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ และมีทกั ษะสังคมที่มี
ความจาเป็ นต่อการดารงชี วิต แต่การจัดการการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาไม่ประสบความสาเร็ จ
เท่าที่ควร ซึ่ งสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551: 21) พบว่าในทุกสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ความสามารถทางวิชาการอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด มีคะแนนเลลี่ ยไม่ถึงร้ อยละ 50 เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู ผูส้ อนที่ เน้น การสอนให้ผูเ้ รี ย นท่องจา เนื้ อหาหรื อการยกตัวอย่า งที่ ไ กลตัวผูเ้ รี ยนทาให้ไ ม่
สามารถนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ สอดคล้องกับ อุทยั ดุลยเกษม (2543: 15) กล่าว
ว่า การจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั เน้นการสอบเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นการสอบเลื่ อนชั้นหรื อ
การสอบเรี ยนต่อ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือ การท่องจา ฝึ กทาข้อสอบเก่า ๆ การส่ งเสริ มการคิด การ
วิเคราะห์ จึงถูก ละเลยไป จึงส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนไม่มีความตระหนักในตัวเอง เพราะขาดการเรี ยนรู้ เห็น
คุณค่าของตัวเอง และชุมชน
นอกจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557: 157) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมของครู ในปั จจุบนั ว่า
ขาดการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รก่ อ นออกแบบการเรี ย นการสอน และเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ตลอดจนขาดการคัดกรองเนื้อหา องค์ความรู ้ที่จะสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้อย่างชัดเจน และเชื่อมโยง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู สังคมศึกษาจึงมีความจาเป็ นมาก โดย
จะต้องเริ่ มตั้งแต่สถาบันผลิตครู ดังที่ จันทร์ชลี มาพุทธ (2546: 2-3) ได้กล่าวถึงการปรับวิถีคิด และ
พฤติกรรมของครู สาหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้วา่ พฤติกรรมการสอนของครู แบบเดิมที่ยึด
ครู เป็ นสาคัญเน้นวิธีการสอนแบบบรรยายสอนตามตาราเน้นการท่องจาไปสอบ การเรี ยนรู ้ที่ฝึกให้
ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์จึงมีน้อย อาจเป็ นเพราะครู มีประสบการณ์ เดิมที่เรี ยนแบบท่องจามาก่อน การ
ปรับวิถีคิดของครู จากการสอนแบบบอกเล่ามาเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
การสอนวิ ธี การเรี ยนรู้ ที่ ท าให้ ผู ้เ รี ยนได้ คิ ด อย่ า งเป็ นระบบ และสามารถแก้ ปั ญ หาได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ การพัฒนาครู จึงจะต้องใช้วิธีการอบรม มีการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ
จะทาให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู ได้ สอดคล้องกับพิมพันธ์
เดชะคุปต์ (2557: 157) ที่ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในปั จจุบนั
ว่า ต้องเริ่ มที่ครู ให้ครู มีองค์ความรู ้ในเนื้อหา ก่อนที่จะออกแบบการเรี ยนการสอน โดยจะต้องมีการ
เลือกรู ปแบบ วิธีสอนให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้ อหา วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับ
ลัก ษณะของผู้เ รี ยน ตลอดจนการเตรี ย มสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมกับ เนื้ อ หา
การปรับเปลี่ ยนเจตคติของครู จึงจะสามารถปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการเรี ยนการสอน ดังนั้นการ
พัฒนาสมรรถนะการเรี ยนการสอนของครู สังคมศึกษา จึงจาเป็ นจะต้องฝึ ก และสร้างประสบการณ์
ให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ตั้งแต่ข้ นั เรี ยนรู ้ในสถาบันผลิตครู เพื่อให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู
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สังคมศึกษามีสมรรถนะการสอนสังคมศึกษา ทั้งในเนื้ อหา ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา
รวมทั้งการสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกและเห็ นคุ ณค่าความสาคัญของการเรี ยนรู ้ วิชาสังคมในเนื้ อหาสาระ
ต่ า ง ๆ ซึ่ งมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิช าสั ง คมศึ ก ษา เป็ น
หน่ วยงานที่มีหน้าที่ผลิต จึงมีความจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชี พครู ในด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะครุ ศาสตร์ นโยบายการศึกษาของชาติ
และระดับสากล
ในด้านเนื้ อหาการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษา นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
ต้องมี ค วามรู ้ ให้ครอบคลุ มเนื้ อหากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีเป้ าหมายให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้า ใจการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ความรักชาติ และความภูมิใจใน
ความเป็ นไทย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 132)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ขในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งทางสั งคมและธรรมชาติ ดังนั้นครู ผูส้ อนจึ งต้องมี การจัดการเรี ย นการสอนให้ผูเ้ รี ยนมี ความ
เข้า ใจในเนื้ อ หา มี ท ัก ษะในการอยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ง มี ค วาม
ตระหนักในความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติ มีผลกระทบต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ ซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวมี
ความเกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาสาระที่ 5 สาระภูมิ ศาสตร์ ที่ มีเนื้ อหาการเรี ย นรู ้ ที่ ต้องทันสมัย ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง การเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เพราะเป็ น
สาระที่ ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะกายภาพของโลก ทรั พยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศของประเทศไทย
ภู มิ ภาคต่ า ง ๆ ของโลก การใช้เครื่ องมื อทางภู มิ ศ าสตร์ ความสั ม พันธ์ ก ันของระบบต่ า ง ๆ ใน
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ การ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551:
133) ซึ่ งเนื้ อหาสาระภูมิศาสตร์ จะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่
21 ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเลพาะการเกิ ดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่รุนแรงทาให้เกิ ดผลกระทบเชื่ อมโยงกันทั้งระบบในพื้นที่ ส่ งผลต่อวิถีการดาเนิ น
ชีวติ ของมนุษย์มากขึ้นตลอดเวลา แต่เนื่ องจากการผูส้ อนมีความคุน้ เคยในการจัดการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษาที่เน้นแต่เนื้ อหานั้น จึงมีผลกระทบต่อผลการเรี ยนรู ้ ในวิชาสังคมศึกษา รวมทั้งสาระ
ภูมิศาสตร์
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ดังนั้นผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นผูส้ อนกลุ่ มวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จึงได้ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนวิชากลุ่ม
ภูมิศาสตร์ ของนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษา โดยเริ่ มจากการศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตร 5 ปี ) พ.ศ. 2555 (2555: 12-21) พบว่า การจัดรายวิชาของหลักสู ตร
เป็ นการแยกรายวิชาเลพาะวิชาเอก และรายวิชาเลพาะวิชาชี พครู เช่ น การจัดการเรี ยนรู ้ การวัด
และการประเมินผลการศึกษา ที่มุ่งเน้นสมรรถนะการสอนทัว่ ไป ไม่เน้นลักษณะเลพาะของวิชาเอก
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นเนื้ อหา
และทักษะทางภูมิศาสตร์ และการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการบรรยาย
และให้ผเู ้ รี ยนปฏิ บตั ิการทางภูมิศาสตร์ โดยการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ อย่างง่ าย เช่ น แผนที่
เข็มทิศ เป็ นต้น แต่เป็ นการสอนที่เน้นเนื้ อหา และทักษะทางภูมิศาสตร์ ไม่มีการสอดแทรกด้าน
การสอนภูมิศ าสตร์ ในด้านผลการเรี ยนรู้ ของนักศึก ษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษาที่เรี ยนภูมิศาสตร์
พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาขาดความเข้าใจในเนื้ อหาภูมิศาสตร์ จึงไม่สามารถอธิ บาย
หรื อยกตัวอย่างความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ ของความรู้ ภูมิศาสตร์ กบั พื้นที่ต่าง ๆ ได้ ขาดความรู้ และ
ทัก ษะในการใช้เครื่ องมื อทางภู มิ ศ าสตร์ อย่า งถู ก ต้อง นอกจากนี้ ในการปฏิ บ ตั ิ การค้นคว้า ทาง
ภูมิศาสตร์ นกั ศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาจะใช้ การสื บค้นข้อมูลจากเอกสารเพียงอย่างเดี ยวโดย
ไม่ใ ช้เครื่ องมื อทางภูมิศ าสตร์ ประกอบการศึ กษาค้นคว้า ท าให้ไม่ส ามารถอธิ บ ายสาเหตุ และ
ผลกระทบของปรากฏการณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นพื้ นที่ ไ ด้ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาสภาพปั ญหา
การจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาที่ไปฝึ กปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยน จากการสัมภาษณ์ครู พี่
เลี้ ยงนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษา ในด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์เน้นการสอนแบบบรรยาย การ
สอนเนื้ อ หาเน้ น ข้อ มู ล ในหนัง สื อ เรี ย นที่ ใ ช้ห นัง สื อ เรี ย นเป็ นสื่ อประกอบการเรี ย นการสอน
ไม่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ การปฏิ บตั ิการศึกษาค้นคว้า การใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ไม่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ในพื้นที่ และขาดการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
วิช าภู มิ ศ าสตร์ ใ ห้ ก ับ ผู ้เ รี ย น จึ ง ไม่ ส ามารถจัด การเรี ย นการสอนให้ ผูเ้ รี ย นได้เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ภูมิศาสตร์ ต่อการดาเนิ นชี วิต นอกจากนี้ จากการออกนิ เทศการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคม
ศึกษาในโรงเรี ยน ผูว้ จิ ยั ได้สังเกตการจัดการเรี ยนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบว่า นักศึกษาสังคม
ศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการบรรยาย เน้นสื่ อภาพจากหนังสื อเรี ยนประกอบ
เป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เป็ นส่ วนน้อย
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จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนา และส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สั งคมศึกษา ให้มีความเข้าใจในเนื้ อหาภูมิศาสตร์
อย่างเชื่ อมโยงสัมพันธ์เชิ งพื้นที่ รวมทั้งทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถนา
ความรู ้ ภูมิ ศาสตร์ สู่ก ารจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนสาระภูมิ ศาสตร์ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ได้กาหนดไว้ ดังที่ ทวี ทองสว่าง (2520: 23-24) สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 107-109) และสมจิตร
วัฒนคุลงั (2555: 2-3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ รวมทั้ง ความเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ข องมนุ ษ ย์ และ
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่ 2) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีการสร้างทักษะทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์เสาะหาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์
และ 3) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ จากการมีความรู้ความเข้าใจเนื้ อหาภูมิศาสตร์ และ
ให้ผเู้ รี ยนตระหนัก เห็ นคุณค่าของสภาพสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเข้าใจแตกต่างของความ
เป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์ใ นแต่ ล ะพื้ นที่ และสามารถอยู่ร่วมกันกับ สภาพแวดล้อมแบบต่า ง ๆ อย่า งมี
ความสุ ข ดัง นั้น การจัดการเรี ย นการสอนภูมิศาสตร์ ที่ประสบความสาเร็ จ ผูเ้ รี ยนต้องมี ความรู้
มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ แต่สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษานั้นจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภูมิศาสตร์ และเจตคติ
ทางภูมิศาสตร์ ไปสู่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลด้วย
จากสภาพปั ญ หาในการจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ ข องนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
สังคมศึกษา ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ในปั จจุบนั ไม่บรรลุเป้ าหมาย เนื่องจากครู
สังคมศึกษาที่สอนภูมิศาสตร์ขาดความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา และธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์ และ
การขาดทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นสื่ อการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระบบพื้นที่ (Space) ดังที่ Strahler (1969: 3) Pepper
(1985: 108) Lambert and Morgan (2010: 78-79) สวาท เสนาณรงค์ (2536: 103) และสมจิตร วัฒนคุลงั
(2555: 2-3) ได้ก ล่ าวว่า ภู มิ ศาสตร์ เป็ นการศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ใ นพื้ นที่ (Space) ที่ แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพ และสิ่ งแวดล้อมด้านสังคมมีผลต่อการทากิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุ ษ ย์ เป็ นศาสตร์ ที่ โ ยงไปเกิ ด ความสั ม พัน ธ์ ด้ า นผู ้ค น และสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น ของ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่ ทวั่ โลกต่างให้ความสนใจ และมองว่ากลุ่ มวิชาภูมิศาสตร์ เป็ นกลุ่ มวิชาที่
สาคัญที่จะขับเคลื่อนการเรี ยนการสอนเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ลกั ษณะ ทางกายภาพ
และสิ่ งแวดล้อมทางสังคมเป็ นสาคัญ ภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ พลวัต ต้องใช้สติปัญญาใคร่ ครวญ
เพื่ อ ให้ รู้ จ ัก น าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และการแก้ปั ญ หาวิ ก ฤตการณ์ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภู มิ ศ าสตร์
นอกจากนี้ ท ัก ษะทางภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ยทัก ษะการใช้เครื่ องมื อ และเทคโนโลยีท าง
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ภูมิศาสตร์ และกระบวนการคิดทางภูมิศาสตร์ เป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิ ศ าสตร์ ดัง ที่ ประนอม เดชชัย (2536: 32) กล่ า วไว้ว่า ทัก ษะทางภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Skill) เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ ค รู ผูส้ อนต้องถื อเป็ นวัตถุ ประสงค์ส าคัญ เพราะทักษะ
ภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ และมีความรู ้ในวิชาภูมิศาสตร์ มากยิ่งขึ้น และสามารถนาเอาทักษะ
ดัง กล่ าวไปประยุก ต์ใ ช้ในชี วิตประจาวันอี กด้วย ทัก ษะภูมิ ศ าสตร์ ที่ผูเ้ รี ย นควรได้รับการฝึ กฝน
ได้แก่ ทักษะการใช้แผนที่ และลู กโลก ผูเ้ รี ยนต้องสามารถอ่าน และตีความเกี่ ยวกับสัญลักษณ์
ในแผนที่ และลูกโลกได้ถูกต้อง เข้าใจเรื่ องระยะทาง มาตราส่ วน การหาตาแหน่ งที่ต้ งั สถานที่
ต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงอิทธิ พล และความสัมพันธ์ระหว่างที่ต้ งั และมาตราส่ วน ละติจูด ลองจิจูด
อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวติ มนุษย์ เป็ นต้น ดังที่ Yusuf Kilinc (2013: 20) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของนักศึกษาครู ภูมิศาสตร์ในการใช้เทคนิค และวิธีสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาครู ภูมิศาสตร์ ช้ นั ปี
4 และชั้นปี 5 พบว่าควรใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน หรื อครู ควรใช้แผนที่หรื อวาดแผนที่บนกระดานดา การสอนเนื้ อหาควรเชื่อมโยงถึง
ผลของภูมิศาสตร์ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาชัดเจนมากขึ้น และจากการวิจยั ของ Wathore (2012:
115-116) ได้ทาการศึกษาประโยชน์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่าเครื่ องมือที่ใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นประโยชน์ต่อครู และผูเ้ รี ยน ได้แก่ ลูกโลก
แผนที่ ภูมิประเทศ หนังสื อแผนที่โลก เครื่ องหมายสัญลักษณ์ แบบจาลองต่าง ๆ ภาพถ่าย และ
ภาพยนตร์ เป็ นต้น กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้เครื่ องมื อเหล่ า นี้ จะช่ วยเสริ ม สร้ า งความรู ้
ดึงความสนใจ และช่วยส่ งเสริ มคุณภาพการสอนของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย
นอกจากเทคโนโลยี และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การสอนภูมิศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึนแล้ว ยังช่ วยทาให้กระบวนการเรี ยนการสอนได้ผลดี
ยิ่งขึ้น เพราะในขณะที่สอนผูส้ อนได้ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ควบคู่กบั กิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการเชื่ อมโยงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ดังที่ กุลยา วิวิตเสวี (2548: 190) ได้กล่าว
ว่า การคิ ดอย่า งภูมิ ศ าสตร์ (Thinking Geographically) หรื อมุ มมองของภูมิศาสตร์ (Geography’s
Perspective) มี 3 ด้าน คือ ด้านวิธีการของภูมิศาสตร์ ที่มองโลก ได้แก่ พื้นที่ (Space) สถานที่ (Place)
และล าดับ ขนาด (Scale) ด้า นขอบเขตการสั งเคราะห์ ข องภู มิ ศาสตร์ คื อ เนื้ อหาเกี่ ย วกับ พลวัต
สิ่ งแวดล้อมกับสังคม และเนื้ อหาเกี่ยวกับพลวัตมนุ ษย์กบั สังคม และด้านการแสดงความหมายใน
พื้นที่โดยการนาเสนอผลความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การศึกษาสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ซึ่ งจะต้องใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ป ระกอบการปฏิบตั ิการศึกษาสารวจ และเมื่อได้ขอ้ มูลต่าง ๆ
แล้ว การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนให้เชื่ อมโยงข้อมูลลงสู่ แต่ละพื้นที่ จึ งมี ความสาคัญอย่างมากเช่ นกัน
ทั้ง นี้ ค รู สัง คมศึ กษาที่ ส อนภู มิศ าสตร์ จะต้องมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการจัดกิ จกรรมการเรี ย น
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การสอนที่หลากหลาย เน้นทักษะการคิด โดยให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิการสื บเสาะหาข้อมูล และการศึกษา
สารวจต่าง ๆ เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ใน และนอกห้องเรี ยน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการ
เรี ยนรู้ ดังที่ สวาท เสนาณรงค์ (2536: 112-114) กล่าวว่า วิธีการทางภูมิศาสตร์ ที่ให้ได้มาซึ่ งข้อ มูล
ทางภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้อง คือ วิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ คือ 1) การสังเกตพิจารณา การจดบันทึก
และการเก็บ รวบรวมข้อมู ลสถิ ติ และวิธีก ารด้านอื่ น ๆ เช่ น การจาลองสถานการณ์ การสารวจ
การฝึ กเขียนแผนที่อย่างง่าย การอ่านแผนที่แบบต่าง ๆ และวิธีปริ มาณวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ และ
2) วิธีการทางสังคมศาสตร์ คือ การใช้กรณี ศึกษา ทั้งด้านภูมิศาสตร์ กายภาพ สังคม และเศรษฐกิ จ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Stoltman (1991: 443) ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจยั ทางภูมิศาสตร์ และ
ได้สรุ ปผลว่าวิธีการสอนภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับความรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่าง
ชัดเจน คือ การศึ กษาจากประสบการณ์ การสารวจ หรื อวิธีการประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ การ
สอดแทรกวิธีการสอน เทคนิ ค กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหา และการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้องกับ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ จะต้องท าให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ใจเนื้ อ หา และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ น้ นั ได้ คือ การปฏิบตั ิจริ งของผูเ้ รี ยน การสังเกตในพื้นที่จริ ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์
การจดบันทึก จากการสารวจ และการสัมภาษณ์ โดยผูเ้ รี ยนนาเสนอจากเรื่ องราวหรื อสถานการณ์
และมีการถาม การแสดงความคิดเห็ นที่เกี่ ยวข้องกับภูมิศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความคิดรวบยอดทาง
ภูมิศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ความถี่ ซึ่ งเป็ น
วิธี ก ารที่ ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บ ัติ จ ริ งในพื้ น ที่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะทางภู มิ ศ าสตร์ ท าให้ เ ข้า ใจเนื้ อ หา
ภู มิ ศ าสตร์ ท้ ัง ข้อ เท็ จ จริ ง และหลัก การจากการค้น พบ รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการทางานร่ วมกันอีกด้วย
ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มทั้งด้านความเข้าใจในเนื้ อหา
เชิ งพื้นที่ และทักษะด้านต่าง ๆ ที่ สาคัญกับผูเ้ รี ย นโดยเลพาะทักษะด้านการคิ ด การจัดการเรี ย น
การสอนภูมิ ศาสตร์ จึง ควรเป็ นลัก ษณะของการปฏิ บตั ิ ก ารศึ ก ษาในพื้นที่ ค วบคู่ ก ับการศึ ก ษาใน
ชั้นเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ National Council for Geographic Education (NCGE: 2012) ที่ได้เสนอ
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่สอดแทรกทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) นั้น คือ การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ ศึกษา และหาข้อมูลในท้องถิ่นที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เช่น 1) การแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล 2) การสร้างทางเลือก และ
การตัดสิ นใจ 3) การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ 4) การแยกแยะ การตั้งคาถามที่ตรง
ประเด็น และ 5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหา และการหาคาตอบหลาย ๆ วิธี
ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ย นใช้ เ ทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต และการใช้เ ทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ (Geo-
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Information Technology) คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรี โมทเซนซิ ง (GIS: Geographic
Information System, RS: Remote Sensing) ในการสื บ ค้นข้อมูล และนาเสนอข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสิ นใจ และการเชื่ อมโยงระบบต่าง ๆ ดังนั้น การ
สอนภูมิศาสตร์ จึงต้องเน้นการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธี การสร้ างความรู้ การเรี ยนรู้ ด้วยการ
ร่ วมมือ และเน้นการศึกษาในพื้นที่หรื อการศึกษาในท้องถิ่ นเน้นการศึกษาแบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ในวิธีการเรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะสังคมด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2543: 124) ที่กล่าว
ว่าหากกระบวนการเรี ยนรู ้ไม่เข้าไปเชื่ อมโยงกับสภาพสังคมจริ ง ส่ งผลให้นกั ศึกษาขาดการเรี ยนรู ้
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ อ ยู่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ดัง นั้น เพื่ อ ต้อ งการให้ ผู้เ รี ยนมี ท ัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหา การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ รวมทั้งผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง จากการศึกษา
ข้อมูล และมีปฏิ สัมพันธ์กบั คนและสิ่ งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่ น จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ท้ งั ทาง
วิชาการ และทักษะทางสังคม คุณธรรมจริ ยธรรมที่อยูใ่ นวิถีชีวิต รวมทั้งมีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์
ที่จะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาตนเอง และสังคม ให้เจริ ญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพสั ง คม นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษาที่ จ ะต้อ งสอนภู มิ ศ าสตร์ จึ ง จ าเป็ นต้อ งได้รั บ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ อ ย่ า งเป็ นระบบตั้ง แต่ ใ นสถาบัน การศึ ก ษา เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงเจตคติในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของครู สังคมศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
การจัด การเรี ยนการสอนภู มิ ศ าสตร์ เป็ นการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ใ ห้ ผู้เ รี ยนสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความรู้ และทักษะชี วิต โดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนเชิ ง
ปฏิ บตั ิการทั้งใน และนอกห้องเรี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงข้อมูลลงสู่ พ้ืนที่ และตระหนักเห็ น
ความส าคัญ ของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ่ น ของตนเองสอดคล้อ งกับ สั น ต์ ธรรมบ ารุ ง
(ม.ป.ป., อ้างถึ งใน กิ ตติคุณ รุ่ งเรื อง, 2555: 124-133) ที่กล่ าวว่าในการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ครู ผสู้ อนต้องจัดการเรี ยนการสอนให้ ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่ งจะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน การพัฒนาทักษะทางปั ญญา
ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดมโนทัศน์ เพื่อสามารถแปลความหมายสิ่ งที่สังเกต และสรุ ปเป็ นหลักการทาง
ภูมิศาสตร์ ได้ และเพื่อพัฒนาไปสู่ กระบวนการคิด การพัฒนาทักษะกระบวนการเน้นการสอนที่
เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การบูรณาการ และวิธีการสื บสวนสอบสวน การใช้คาถามจะ
ช่วยพัฒนาการตีความ การจัดประเภท กระบวนการคิด เพราะเมื่อนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
มีความรู ้ ในเนื้ อหาภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาภูมิศาสตร์ แล้ว ก็จะนาไปสู่
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่มีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาภูมิศาสตร์
ประกอบกับทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และมีการสอดแทรกทักษะสังคม ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ และการคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้กระบวนการทางาน

9
กลุ่ม นอกจากนี้ จรัส สุ วรรณเวลา (2538: 38, อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2553: 6) กล่าวว่า
การศึกษาต้องไม่เป็ นการให้ การรับ ต้องเน้นการวิเคราะห์ มีการอภิปรายซักถาม และตอบคาถาม
ด้วยเหตุผล แยกแยะตรรกะจริ งตรรกะลวง จึงต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ กลุ่มเล็ก ที่ผูส้ อน ผูเ้ รี ยนต่าง
ช่วยกันหาความจริ ง และครู มีหน้าที่ช้ ีแนะ
ดัง นั้นการสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ครู สังคมศึ ก ษาที่ ส อนภูมิ ศ าสตร์ จึ ง ต้องส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิ ศ าสตร์ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง ด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย ทัก ษะพิ สั ย และจิ ตพิ สั ย ตั้ง แต่
กระบวนการผลิ ตครู โดยยึดหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิด
ทฤษฏี การสร้ างความรู ้ ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ กลยุทธ์ การเรี ยนการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู้แบบสื บเสาะ และการเรี ยนรู้
จากสถานการณ์ จริ งที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาภูมิศาสตร์ โดยนามาจัดระบบการเรี ยน
การสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นรายวิชาที่สามารถสร้างเสริ ม และ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ได้ เพราะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้เกิ ด
ความรู้ และทักษะจะต้องให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การสังเกต การศึกษาข้อมูล การคิดเชื่ อมโยง และการคิด
วิเคราะห์กบั วิถีชีวติ ของคนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ และการสร้างสรรค์
การนาเสนอผลงานที่มาจากกระบวนการทางานเป็ นทีมในการค้นหาคาตอบ การลงมือศึกษา
ค้นคว้าหรื อการใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ เพื่ อวิเคราะห์ ขอ้ มูลจะเป็ นประสบการณ์ ตรงให้ก ับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาที่สอนภูมิศาสตร์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนที่ผเู ้ รี ยน
จะได้รับความรู้ และทักษะเช่นเดียวกับที่นกั ศึกษาวิชาชี พครู ได้รับมาจากการเรี ยนภูมิศาสตร์ ดังที่
โอฬาร ไชยประวัติ (2547, อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2553: 13) ว่าการผลิตบัณฑิตในระดับ
อุดมศึกษา ควรจัดการเรี ยนการสอนให้มีบริ บทคล้ายกับการทางานจริ งให้ได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝน
ตั้งแต่ยงั อยูใ่ นสถานศึกษาทาให้ผเู้ รี ยนจบไปแล้วปฏิบตั ิจริ งได้
การพัฒนาและฝึ กฝนครู สังคมศึกษาที่สอนภูมิศาสตร์ ให้มี การจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสอนภูมิศาสตร์ มีทกั ษะสังคม และการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิต จะต้องเริ่ มที่สถาบันผลิ ตครู ที่ตอ้ งพัฒนานักศึก ษาครู สังคมศึกษายุคใหม่ให้มี
ความรู้ และเข้าใจในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การหาแหล่งเรี ยนรู ้
และการเป็ นต้นแบบให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ดังที่ สุ เมธ แย้มนุ่ น (2547: 9) กล่าวว่า
การผลิตครู เน้นการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรี ยนรู้เพื่อชีวติ การเรี ยนรู้เพื่อรู้ การเรี ยนรู้เพื่อปฏิบตั ิ
ได้จริ ง การเรี ยนรู ้เพื่ออยูร่ ่ วมกัน เพื่อให้ได้คนยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะใฝ่ รู ้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 2) ได้กล่าวไว้วา่ ความสามารถ
ในการคิ ด และทั ก ษะการคิ ด มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน
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เพราะความสามารถ และทักษะในการคิดมีความจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การดารงชีวิต
และการปฏิ บ ตั ิ ง านให้บ รรลุ เ ป้ าหมายต่ อ เนื่ อง และประสบผลส าเร็ จ โดยเลพาะในยุค ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา
การผลิ ต บัณ ฑิ ต จะต้อ งมี คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ก ารผลิ ต ครู ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher
Education, TQF: HEd.) ที่แสดงถึงกรอบที่แสดงระบบคุ ณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศที่ประกอบด้วยระดับคุ ณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่ อมโยงต่อเนื่ องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
กับ เวลาที่ ต้องการใช้ การเปิ ดโอกาสให้เที ยบโอนผลการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นการ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต รวมทั้ง ระบบ และกลไกที่ ใ ห้ ค วามมั่น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถให้
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต
มาตรฐานการเรี ยนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการ
จัดการเรี ยนรู้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
(2553: 21) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552 คือ เป็ นระบบการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ที่มีหลักสาคัญคือเน้นการพัฒนาหลักสู ตร เน้น
การพัฒนาการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการเพื่อที่จะให้หลักสู ตรนั้นได้คุณภาพที่แท้จริ ง
ดังนั้นการพัฒนาบัณฑิตครู สังคมศึกษาที่สอนภูมิศาสตร์ จึงต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้บ ณ
ั ฑิ ตครู ที่ จบออกไปบรรลุ คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ด้วย และนโยบายการผลิตครู ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่มีจุดเน้นคือ ให้รู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์วิชาชีพครู
และมี คุณลัก ษณะบัณฑิ ตที่ พึ งประสงค์คื อ วิชาการครบครั น ยึดมัน่ คุ ณธรรม ชี้ นาสั ง คม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช คณะครุ ศาสตร์ , 2555)
จากการศึ ก ษาสภาพการจัด การเรี ยนภู มิ ศ าสตร์ และแนวทางการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น
ทาให้ผวู้ ิจยั ซึ่ งสอนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ จึงมีความสนใจในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา โดยการนา
รู ปแบบการสอนไปใช้ทดลองในวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Thailand
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Geography) ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช ซึ่ งเป็ นรายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ การเชื่ อ มโยง
ความสั ม พัน ธ์ และความแตกต่ า งของปรากฏการณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
หาความสัมพันธ์เชื่อมโยง นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ที่ผา่ น
การศึ กษาในกลุ่ มวิชาภูมิ ศาสตร์ วิชาที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ การเรี ยนการสอนในกลุ่ มวิชาชี พครู
ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความรู ้ และทักษะภูมิศาสตร์ รวมทั้งความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน อย่าง
เพียงพอที่จะนาความรู้จากศาสตร์ เลพาะทางภูมิศาสตร์ และความรู้ ความสามารถด้านเทคนิ ควิธี
สอนที่ เหมาะสมกับเนื้ อหาภูมิศาสตร์ มาสู่ การประยุกต์สู่การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการส่ งเสริ มด้านเจตคติทางภูมิศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษาให้เห็นประโยชน์ความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์ และการสอนภูมิศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยน
แนวคิด และพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษา ให้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เน้นการปฏิ บตั ิ กลุ่ มในการศึ กษาค้นคว้าภูมิศาสตร์ เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้อง ร่ วมกับการทบทวนและสอดแทรกเทคนิ ควิธีสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาภูมิศาสตร์ เพื่อเป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา และเป็ นแนวทางใน
การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ให้ได้ผล
การเรี ยนรู้ดงั เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่แท้จริ ง เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนและ
การพัฒนาวิชาชีพครู ได้ต่อไป
แนวคิดในการวิจัย
การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาหลักการ แนวคิด และทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อสังเคราะห์เป็ นกรอบในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังต่อไปนี้
1. หลักการ แนวคิด และทฤษฏีการวิจยั และพัฒนา และการออกแบบระบบการเรี ยน
การสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา ใช้วิธี ก ารวิจ ัย ประเภทการวิจ ัย และพัฒ นา (Research and
Development) ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้อมูล
ใช้วธิ ี Embedded โดยใช้วธิ ีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีหลัก และวิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีรอง (Creswell
and Clark, 2011: 67) การวิจยั ครั้งนี้ ประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
ADDIE Model ซึ่ งมีการปรับปรุ งจากแนวคิดเดิมของ University of Florida (Kruse, 2009: 1) โดย
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ดาเนิ นการตามขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research-R1: Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Developent-D1: Design and
Development) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research-R2: Implementation) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา
(Development-D2: Evaluation) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนของ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and
Weil, 2009: 9) ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา โดยได้กาหนดองค์ประกอบไว้ 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching) ประกอบด้วย กระบวนการสอนที่สอดคล้องกับ
การเรี ยนการสอน (Syntax or Phase) ระบบสังคม (Social System) หลักการตอบสนอง (Principle
of Reaction) และสิ่ งสนับสนุ น (Support System) ส่ วนที่ 2 การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
(Application) และส่ วนที่ 3 สาระหลัก และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ (Instruction and Nurturant
Effects) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนตามเนื้ อหาภูมิศาสตร์ ทักษะ
ภูมิศาสตร์ และส่ งเสริ มเจตคติทางภูมิศาสตร์ ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นรู ปแบบ
การสอนที่ เ น้น การปฏิ บ ัติ ตามเป้ าหมายคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และให้สอดคล้องกับบริ บททางภูมิศาสตร์ ในแต่ละท้องถิ่ น ดังที่ วลัย
อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 11-7) กล่าวว่ารู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพคือการให้ผเู้ รี ยนได้
บรรลุจุดประสงค์ตามที่กาหนด ดังนั้น จะต้องเป็ นรู ปแบบการสอนที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิหรื อ
มี ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ย นรู ้ รู ป แบบจะต้องมี ล าดับ ขั้นตอนอย่า งเป็ นระบบ และจะต้อง
สะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมไปพร้อมกัน
2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรี ยนรู้
หลัก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษา เป็ นแนวคิ ด
ทฤษฎี ที่ มุ่ ง เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง รู้ จ ัก วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งความรู้ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีเรี ยนรู ้ และ
มีทกั ษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ถือว่าสมองเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
ที่สุด ที่สามารถใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกนี้ โดยจะเป็ น
เรื่ องเลพาะบุคคล เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุ คคลขึ้ นอยู่กบั การรั บรู ้ ประสบการณ์
ความเชื่ อ ภู มิ ห ลัง ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งมี ค วามแตกต่ า งกัน เป็ นการสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเอง
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(Constructivism)ตามแนวคิดพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (1972: 1-12) ที่เน้นพัฒนาการทาง
ปั ญญาของแต่ละบุ ค คล โดยเน้นการคิ ดเชิ ง เหตุ ผล และพัฒนาการตามวัย โดยพัฒนาการทาง
ปั ญญามาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม วุฒิ
ภาวะ และการสร้ างสมดุ ลของประสบการณ์ ส่ วนแนวคิดของ Vygotsky (1978: 84-91) ให้
ความสาคัญกับสังคมวัฒนธรรมมาก เพราะมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม จึ ง เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล การให้ก ารช่ วยเหลื อ ในการเรี ย นรู ้ และ
ปฏิ สัม พันธ์ ท างสัง คมวัฒนธรรมมี บทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านพุ ทธิ ปัญญา รวมทั้ง ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner (1966: 66-68, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2552: 66-67) เชื่ อว่า
มนุ ษ ย์เลื อกที่ จะรั บ รู ้ สิ่ ง ที่ ตนเองสนใจ และการเรี ย นรู ้ เ กิ ดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง
(Discovery Learning) การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้ างความคิดรวบยอดหรื อ
สามารถจัดประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ได้เหมาะสม แนวคิดทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา แบ่งเป็ น
3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ 1) ขั้นการเรี ยนรู ้ จากการกระทา 2) ขั้นการเรี ยนรู ้ จากความคิ ด และ 3) ขั้นการ
เรี ยนรู้สัญลักษณ์ และนามธรรม ซึ่ งนามาเป็ นแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ทั้งด้านความรู ้ และกระบวนการคิดจากการได้รับประสบการณ์ จากกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรี ยน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
สู่ สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Rogers
Rogers (1969, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2552: 70-71) เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถ
พัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสภาพการณ์ที่ผอ่ นคลายเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย และ
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยครู ใช้วิธีการสอนแบบชี้ แนะ อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
และการเรี ย นรู้ จ ะเน้นกระบวนการเรี ย นรู้ เป็ นส าคัญ ดัง นั้น การจัดการเรี ย นการสอนในวิช า
ภูมิ ศ าสตร์ ที่ เน้น การสร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ โดยให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ ก ารศึ ก ษาค้นคว้า ครู ผูส้ อน
จะต้องเป็ นผูแ้ นะนาชี้ แนะ ทั้งการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
การสร้างบรรยากาศให้ผอ่ นคลายเป็ นกันเอง เน้นการทาความเข้าใจในความหลากหลายของผูเ้ รี ยน
เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาแนวคิดไปประยุกต์ในการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ
การเรี ยนรู้ และการร่ วมมือระหว่างกลุ่มเพื่อน (Peer Collaboration) ได้ต่อไป
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2.3 ทฤษฏี การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Theory of Cooperative or Collaborative
Learning)
การจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ เ น้น การปฏิ บ ัติ ก ารศึ ก ษาค้น คว้า ทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้กระบวนการสื บค้น และได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเนื้ อหาอย่างชัดเจน กระบวนการปฏิ บตั ิ การทางภูมิศาสตร์ จึงเน้นการทางานกลุ่ ม โดย
เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรี ยนรู ้ และเพิ่มความมัน่ ใจในการเรี ยนรู ้ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2552: 98-99)
ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือ การเรี ยนรู ้แบบช่วยกันเป็ นกลุ่มเพื่อให้ไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม
เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนมากกว่าครู กบั ผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ Johnson and Johnson (1994: 3137) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือว่าจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ การพึ่งพา
และเกื้อกูลกัน การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิ กแต่ละ
คน การใช้ท กั ษะการปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คล และทัก ษะการท างานกลุ่ มย่อย การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งองค์ประกอบเหล่ านี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั และมีการแสวงหาความรู้ หาคาตอบของปั ญหาให้ได้ เพราะการ
ปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ น้ นั การทางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีมจะช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการให้คนเรี ยนเก่งช่วยเหลื อคน
เรี ยนอ่อนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในการเรี ยนมากขึ้น จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2.4 ทฤษฏีการเรี ยนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)
Bloom (1959) ได้กล่ าวว่าเมื่ อบุ คคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) 2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก
เจตคติ ค่านิ ยม (Affective Domain) และ 3) ด้านความชานาญ (Psychomotor Domain) ซึ่ งต่อมา
Anderson and Krathwohl (2001) และทีมงานได้ปรับปรุ งแนวคิดของบลูม และได้นาเสนอ
Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบ่งระดับของการคิดหรื อสติปัญญาเป็ น 2 ระดับ และปรับปรุ ง
ตามลาดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิ พิสัย ที่ปรับปรุ งใหม่มี
ลาดับ 6 ขั้น ดังนี้ คือ 1) จา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้
บอกได้ ระบุ บ อกชื่ อ ได้ เช่ น ผู้เ รี ยนสามารถบอกความหมายของทฤษฏี ไ ด้ 2) เข้า ใจ
(Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง สรุ ป อ้างอิง เช่ น
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายแนวคิดของทฤษฏีได้ 3) ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถใน
การนาไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา เช่น ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาได้ 4) วิเคราะห์
(Analyzing) หมายถึ ง ความสามารถในการเปรี ยบเที ยบ อธิ บายลักษณะการจัดการตัวอย่างเช่ น
ผูเ้ รี ย นสามารถบอกความแตกต่ า งระหว่า ง 2 ทฤษฏี ไ ด้ 5) ประเมิ น ค่ า (Evaluating) หมายถึ ง
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ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสิ น เช่ น ผูเ้ รี ยนสามารถตัดสิ นคุ ณค่าของทฤษฏี ได้
และ 6) สร้ างสรรค์ (Creating) หมายถึ ง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผนผลิ ต
เช่ น ผูเ้ รี ยนสามารถนาเสนอทฤษฏี ใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฏี เดิ ม เนื่ องจากการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาที่ตอ้ งอาศัยหลักการการเชื่ อมโยงเนื้ อหา ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจึงควร
เป็ นเนื้อหาพื้นฐานอย่างง่าย เพื่อนาเนื้อหาแต่ละส่ วนลงสู่ การอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
การใช้ทกั ษะกระบวนการต่า ง ๆ ในการเรี ยนรู ้ ท้ งั ทักษะทางปั ญญา ทักษะการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ การพัฒนาทางเจตคติ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนจากการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3. หลักการ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้
แนวคิดด้านการจัดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ ยึดหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดทฤษฏีการ
สร้างความรู ้ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ซึ่ งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
จัดการเรี ยนรู ้วชิ าภูมิศาสตร์ ดังนี้
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กรณี ศึกษา (Case-based Learning) วิธีการสอนโดยใช้
กรณี ศึ ก ษา เป็ นกระบวนการที่ ผูส้ อนใช้ใ นการช่ วยให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต ามวัต ถุ ประสงค์
ที่ กาหนดโดยใช้ทกั ษะการคิ ด การวิเคราะห์ โดยให้ผูเ้ รี ยนกาหนดปั ญหาขึ้ นจากความเป็ นจริ ง
และหาคาตอบจากเรื่ องนั้น ๆ โดยนาคาตอบ และเหตุผลที่มาของคาตอบนั้นมาเป็ นข้อมูลในการ
อภิปราย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับคากล่าวของ Easton (1992:
89) ว่า วิธี ก ารสอนที่ ใ ช้ก รณี ศึ ก ษาจะเป็ นวิ ธี ก ระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาค้นคว้า โดยการวิเ คราะห์
กรณี ศึกษาต่าง ๆ เพื่ออภิปรายเหตุผล ฝึ กการใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฏี และกระบวนการแก้ปัญหา
นามาใช้ตดั สิ นใจตามกรณี ศึกษานั้น จากการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ที่มีการทางานร่ วมกัน
ภายในกลุ่ ม โดยมีผสู้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก และกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการ
จัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ โดยการให้ผเู้ รี ยนศึกษาจากกรณี ศึกษาปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
หรื อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ จะทาให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ การคิด
วิเคราะห์เพื่อนาข้อสงสัยไปสู่ การหาคาตอบ และสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลเชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ใน
ท้องถิ่นของตนเองได้
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) Norman (1992:
56-57) กล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยอาศัยปั ญหาเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องกาหนดปั ญหา
หรื อสิ่ งที่สงสัยหรื อเป็ นปั ญหาที่ผสู ้ อนได้ยกตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้ทาการศึกษา และค้นหาคาตอบ
ผูเ้ รี ย นจึ ง ต้อ งวางแผนไตร่ ตรอง คิ ด ค้น ดาเนิ น การเรี ย นรู ้ และเลื อกแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง
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เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ เข้า ใจเนื้ อหา มี ท กั ษะ และประสบการณ์ ใ นการแก้ปั ญหา
มากกว่าจดจาเนื้ อหา เป็ นการเรี ยนการสอนโดยมี ปัญหาจริ งที่ กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสงสัย
ต้องการแสวงหาคาตอบเพื่อขจัดความสงสัย การให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ และร่ วมกันคิ ด
แก้ปัญหา จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะการคิดตาม
กระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต และการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนที่หาคาตอบด้วยการค้นพบ และการตั้งคาถาม ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดปั ญหาข้อสงสัยในกระบวนการศึกษาปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้ นใน
พื้นที่ จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นความเข้าใจมากกว่าความจา และสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
การจัดการเรี ยนรู้โดยการสื บเสาะ (Inquiry-based Learning) เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดคาถาม เกิ ดความคิด และลงมือปฏิ บตั ิเพื่อสื บเสาะหาหาความรู้
การศึกษาข้อมูล มีการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจในการสรุ ปข้อมูล และนาข้อมูลมาประมวลหรื อหา
ข้อสรุ ปเพื่อให้ได้คาตอบ Bruner (1966: 89) ได้เสนอกระบวนการสื บสวนสอบสวนไว้เป็ น 4 ขั้น
ซึ่ ง เป็ นที่ รู้จกั กันในชื่ อ OEPC Techniques ซึ่ งมี ข้ นั ตอนดัง นี้ คือ 1) ขั้นสัง เกต (Observation)
2) ขั้นอธิ บาย(Explanation) 3) ขั้นทานายหรื อคาดคะเน (Prediction) และ 4) ขั้นนาไปใช้ประโยชน์
และสร้างสรรค์ (Control and Creativity)
การจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่มา
จากประสบการณ์ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ การเกิดความคิด การสังเกตทบทวนสิ่ งที่เกิดขึ้น และสร้าง
ความรู้นามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ดังที่ Johnson and Johnson (1994: 7) และมนต์ชยั
เทียนทอง (2556: 162-163) กล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยใช้ประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่เกิ ด
การคิดทบทวนเพื่อเกิ ดการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจได้ชดั เจนมากขึ้น สามารถประยุกต์ไปสู่ การ
เรี ยนรู้อื่น ๆ การที่ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง และค้นพบการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจะช่ วยให้การ
เรี ยนรู ้ น้ นั มี ความสาคัญ ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความผูกพัน และต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ ต่อไป ซึ่ งในการ
จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะภูมิศาสตร์ น้ นั การใช้
ความรู้ พ้ืนฐานเดิ มของผูเ้ รี ยนทั้งด้านเนื้ อหา และทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ รวมทั้ง
ประสบการณ์เดิ มเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่ผูเ้ รี ยนเคยประสบ มาสู่ การค้นหาสาเหตุ
ผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิต และแนวทางการแก้ปัญหา เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้ อหา
ภูมิศาสตร์ และได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ เพื่อนาไปสู่ การประยุกต์ใช้
ในการเขียนแผนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
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4. หลักการ และแนวคิดทางภูมิศาสตร์
วิชาภูมิ ศาสตร์ เป็ นการศึก ษาเกี่ ยวกับ โลก และความสัมพันธ์ ระหว่า งมนุ ษ ย์ก ับ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ ภูมิศาสตร์ จึงเป็ นวิชาที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู ้ ที่เป็ นเหตุเป็ นผล จากการสังเคราะห์ความรู้
ทางภูมิศาสตร์ และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการอธิ บายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
ในการจัดการเรี ย นการสอนภู มิ ศาสตร์ จึง มี เป้ าหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ย นเข้าใจเนื้ อหาภู มิ ศ าสตร์ แบบ
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล เชิ งทฤษฎี กบั ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และการอยู่
ร่ วมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความสุ ข ดังที่นกั การศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ในการจัดเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ ดังนี้ Verma (1975: 4) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัด
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ 2 ประการ คื อ เพื่อให้เกิ ดความคิด ทักษะ และเข้าใจเนื้ อหาตาม
เป้ าหมายในระยะเวลาอันสั้ นที่ สุ ด เพื่ อให้เกิ ดความคิ ด และการกระท าที่ ถู ก ต้องอื่ น ๆ ได้แ ก่
ความรู ้พ้นื ฐานของวิชาภูมิศาสตร์ ทักษะในการสังเกต เข้าใจถึงความสัมพันธ์กบั สังคม สอดคล้อง
กับทวี ทองสว่าง (2520: 26) ที่กล่าวถึงความมุ่งหมายในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ว่า
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ของมนุษย์ และธรรมชาติแวดล้อม ว่ามี
ความสัมพันธ์ และความสาคัญต่อกัน การเกิ ดทักษะในการที่จะนาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ไปใช้
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจ การตีความหมายเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติ
ความสนใจในคุณค่าของธรรมชาติแวดล้อม คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ ริวรรณ ศรี พหล
(2552: 107-109) ที่กล่าวถึงวัตถุ ประสงค์การจัดการเรี ยนการสอน ไว้ 3 ประการ คือ 1) พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหาภูมิศาสตร์ 2) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางภูมิศาสตร์ และ
3) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จึงต้องให้
บรรลุตามเป้ าหมายของวิชา
ดังนั้น การสร้างสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ให้ครู ผสู้ อนภูมิศาสตร์ จึงต้องส่ งเสริ ม
ในด้านความเข้าใจเนื้ อหา และกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะการใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์
และเจตคติ ที่ดีต่อวิชาภูมิศาสตร์ และทักษะอื่น ๆ ที่สามารถประยุกต์สู่การจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ได้ จากการสังเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศ าสตร์ ของนักการศึกษา ได้แก่ ทวี ทอง
สว่าง (2520: 96-97), Verma (1975: 20-25) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนภูมิศาสตร์ ได้แก่
GENIP (2006), NCGE (2012: 7-10) สรุ ปได้ดงั นี้ ครู ผสู้ อนภูมิศาสตร์ จะต้องมีสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ คือ 1) การมีความรู้ ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ ความเข้าใจเนื้ อหา ความเข้าใจ
หลักสู ตร 2) มีความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ คือ การเขียนแผนการเรี ยนรู้ที่ครบองค์ประกอบ
และออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้วิธีสอน และเทคนิ คการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหา
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ภูมิศาสตร์ และนาสู่ การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย การใช้เทคนิ ค วิธีสอน
และกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย การจัดกิ จกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิการกลุ่ม มีการใช้สื่อหรื อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 3) มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ คือ
ความรู ้สึกที่มีต่อประสบการณ์จากการเรี ยนภูมิศาสตร์ และความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติมากขึ้น
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คาถามในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีคาถามการวิจยั ดังนี้
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีองค์ประกอบ และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร
2. ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2.1 ผลการเรี ย นรู้ ใ นรายวิช าภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทยเชิ ง วิเ คราะห์ หลัง การใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
2.2 ความสามารถในการสอนภู มิ ศ าสตร์ ข องนัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา
หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา จากพฤติกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 4 ด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างไร
2.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างไร
2.2.3 ด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างไร
2.2.4 ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างไร
2.3 เจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ หลัง การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา เป็ นอย่างไร
2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดย
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างไร
3. การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ไปขยายผลได้ผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม สมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2. เพื่ อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ดังนี้
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
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ก่อน และหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ข องนักศึกษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา ในด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
2.3 เพื่ อศึ ก ษาเจตคติ ทางภูมิ ศาสตร์ ของนัก ศึ ก ษาหลังการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา
2.4 เพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
3. เพื่อศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
สู งกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปี ที่ 3 ตาม
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จานวน
2 ห้อง จานวนนักศึกษา 77 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปี ที่ 3
ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
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โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือก 1 ห้องเรี ยน คือ กลุ่มเรี ยน 02 จานวน
นักศึกษา 40 คน เนื่ องจากเป็ นกลุ่มเรี ยนที่มีจานวนนักศึกษาจานวนมาก และผลการเรี ยนรวมเลลี่ย
(GPAX) มีความแตกต่างกัน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2.2.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย
2.2.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
2.2.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2.2.2.3 ด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
2.2.2.4 ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
2.2.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์
2.2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเนื้อหารายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography) หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ครั้งนี้ ใช้เวลาดาเนิ นการทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์
จัดการเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 ชัว่ โมง รวม 64 ชัว่ โมง โดยทาการทดลองในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ผูว้ จิ ยั นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการสร้างรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา
อย่างเป็ นระบบด้วยการนากระบวนการวิจยั และการพัฒนา (Research and Development) โดยการ
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ใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embedded the
data โดยดาเนิ นการตามขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research-R1: Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Developent-D1: Design and Development) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั
(Research-R2: Implementation) การนารู ปแบบไปใช้ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (DevelopmentD2: Evaluation) การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. รู ป แบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ หมายถึ ง
กระบวนการของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ที่ จดั ขึ้นอย่างมีระบบ มีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์
และกระบวนการเรี ยนการสอน ที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการ
เรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อ การสอนภูมิศาสตร์ ขั้นที่ 3 การ
วางแผนปฏิบตั ิการสื บค้น และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลหรื อการ
สารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ขั้นที่ 5 การนาเสนอองค์ความรู้ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้
ภูมิศาสตร์ และขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์
3. สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคม
ศึ ก ษา ที่ แสดงออกถึ ง ความรู้ ภู มิ ศาสตร์ ความสามารถในการสอนภูมิ ศาสตร์ และเจตคติ ทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่ งประเมินจากด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ผลการเรี ย นรู้ ภูมิ ศ าสตร์ หมายถึ ง ความรู้ ความสามารถทางภูมิ ศ าสตร์ ของ
ผูเ้ รี ยนที่วดั ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
โดยแบบทดสอบวัดความรู้ ประยุกต์ใช้กระบวนการวัดทัก ษะทางปั ญญาด้านพุ ทธิ พิสัย ซึ่ งวัดจาก
แบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
3.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของนักศึ กษาวิชาชีพ
ครู สังคมศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้องครบองค์ประกอบ มีการกาหนดจุดประสงค์
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี้ วดั เนื้ อหาถูกต้อง ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ มีการใช้
เทคนิ ค และกลยุท ธ์ การสอนที่ หลากหลาย มี ก ารใช้ สื่อหรื อเครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ ประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั ที่หลากหลาย ซึ่ งวัด
จากแบบวิเคราะห์การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
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3.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ที่ได้ออกแบบไว้ สู่ การปฏิบตั ิการสอน ซึ่ งประกอบด้วย
การใช้เทคนิ ค วิธีสอน และกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย การจัดกิ จกรรมที่ เน้นผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ
การกลุ่ม มีการใช้สื่อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรม
การวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่ งวัดจากแบบประเมิน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
3.2.3 ด้า นการใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการเลื อกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหา การอ่านและการแปล
ความหมายของข้อมูล และการดูแลรักษาเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งวัดจากแบบประเมินการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
3.2.4 ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ หมายถึง การแสดงออก
ถึ งความสามารถในกิ จกรรมการปฏิ บตั ิ งานกลุ่ มเพื่ อการศึ กษาค้นคว้า ภูมิศ าสตร์ โดยมี การวาง
แผนการทางานอย่างเป็ นระบบ การเลื อกใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ อย่างเหมาะสม และมี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งวัดจากแบบประเมินการทางานกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
3.3 เจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ หมายถึ ง การกระท าที่ แ สดงความรู้ สึ ก ออกมาของ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ที่ มี ต่อวิชาภูมิศ าสตร์ เกี่ ย วกับการตระหนักถึ งความสาคัญของ
สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ และการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ ห รื อ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ต่อวิถีชีวติ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ ที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้น
4. ความพึง พอใจของนักศึ ก ษา หมายถึ ง ความรู้ สึ กนึ ก คิ ดของนัก ศึก ษาวิชาชี พ ครู
สัง คมศึ ก ษา ที่ มี ต่อการจัดการเรี ย นการสอนโดยการใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์ ในประเด็นเนื้ อหาภูมิ ศาสตร์ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และการวัดและการประเมินผล ซึ่ งวัดได้จากแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
5. นัก ศึ กษาวิชาชี พ ครู สังคมศึ กษา หมายถึ ง ผูท้ ี่ ก าลังศึ ก ษาในหลัก สู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิช าสัง คมศึ ก ษา ชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครศรี ธ รรมราช
ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Thailand
Geography) ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สัง คมศึ ก ษา และคู่ มื อของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ซึ่ ง สามารถนาใช้ก ับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาของสถาบันผลิตครู อื่น
2. เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม สมรรถนะการ
สอน ในรายวิชาเลพาะเอก สาขาวิชาสังคมศึกษา ในกลุ่มวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 สาระ
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นักศึ กษาวิชาชี พ ครู สังคมศึก ษา สามารถนาความรู้ ภูมิศาสตร์ ทัก ษะภูมิศาสตร์
และทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ รวมทั้งเจตคติทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อ ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลาดับดังนี้
1. มาตรฐานการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552
2. หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. หลักการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
5. หลักการ แนวคิด และการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
6. สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
7. เจตคติทางภูมิศาสตร์
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
กรอบคุณวุฒิ (Qualifications Framework) คือ ระบบการศึกษา ที่สามารถส่ งเสริ มให้
เกิ ดการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต ในทุ ก ระดับ การศึ ก ษาทั้ง ในระบบ และนอกระบบ การพัฒนาให้มี
มาตรฐานสากล เป็ นการเชื่อมโยงโครงสร้างของคุณวุฒิในทุกระดับการศึกษา
การผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยนั้นได้กาหนด
ความคาดหวังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้เพื่อเป็ นมาตรฐานของประเทศ โดยการใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education,TQF: HEd) ซึ่ งกรอบคุณวุฒิ (Qualifications Framework) เป็ นระบบที่เป็ น
แนวทางหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในขอบเขตที่กาหนด ซึ่ งสอดคล้อง
กับไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ ศรเนตร อารี โสภณพิเชฐ และสิ ริภกั ตร์ ศิริโท (2555: 4-6) ได้อธิ บาย
ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายถึง กรอบที่อธิ บายถึงระดับคุณวุฒิในระบบการศึกษา
ที่อยูบ่ นฐานของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ แสดงออกมาซึ่ งคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ที่ประสบความสาเร็ จของ
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บุคคล และประเทศสก็อตแลนด์เป็ นประเทศแรกที่เริ่ มต้นการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปี
ค.ศ.1984 เริ่ มต้นใช้ในระบบ Module ที่แสดงให้เห็ นถึ งคุ ณสมบัติของผูเ้ รี ยน และผูเ้ ข้าอบรม
ในทางวิชาชี พแทนระบบอาชี วศึกษาที่มีอยูเ่ ดิม และหลังจากนั้นก็ได้พฒั นามาเป็ นกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับชาติในปี ค.ศ.2001 ซึ่ งถือว่าเป็ นการพัฒนาคุณวุฒิทางอาชีพระดับนานาชาติ (National
Vocational Qualifications : NVQ) สาหรับประเทศอังกฤษเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการศึกษาของ
ประเทศอังกฤษในหลายด้านจนนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ (National
Qualifications Framework) ในประเทศไทยมีพฒั นาการของมาตรฐานคุณวุฒิมาจากต่างประเทศได้
ซึ่ งการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิเริ่ มในระดับอุดมศึกษาก่อนเป็ นอันดับแรก ต่อมาคือการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิระดับอาชี วะศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเมื่อได้ศึกษาความสาคัญของกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิท้ งั ต่างประเทศ และของประเทศไทย พบว่า การศึกษาโดยส่ วนใหญ่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตเป็ นหลักสาคัญภายใต้กรอบคุ ณวุฒิ และเป็ นไปเพื่อการมี ระบบ
การศึ ก ษาภายในประเทศที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกันทั้งหมด รวมทั้ง ให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพ
การศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ส่ วนผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนภายใต้กรอบคุณวุฒิน้ ี คือ
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานของความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่สามารถนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นทรัพยากร
มนุ ษย์ที่มีศกั ยภาพในการทางานหรื อมีความสามารถในการสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศให้มี
คุณภาพท่ามกลางสังคมโลกที่มีแข่งขันกันในระดับภูมิภาค และนานาชาติในปัจจุบนั
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ตารางที่ 1 การสรุ ปสาระสาคัญของกรอบคุณวุฒิ (Qualifications Framework) ในต่างประเทศ
และประเทศไทย
สก็อตแลนด์

สหภาพยุโรป

มาเลเซีย

ไทย

สรุ ป

- เน้นการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ โดยมี
การวางแผนการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งสก็อตแลนด์
(SCQF)
- ผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนที่จะต้อง
เกิดขึ้นในมิติ
5 ด้าน คือ
1. ความรู ้
ความเข้าใจ
2. การประยุกต์ใช้
ความรู ้ความเข้าใจ
3. ทักษะกระบวน
การคิดทัว่ ไป
4. ทักษะ
การคานวณ
การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ทักษะการ
ปกครองตนเอง
และการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น

- ส่งเสริ มให้เกิด
ความสะดวกใน
การโยกย้าย
ที่เรี ยนของ
นักศึกษา การ
แลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่าง
ประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรป และ
การเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งสหภาพยุโรป
(EQF)
- ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ของ
การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ในแต่ละ
ระดับการศึกษาใน
มิติ 3 มิติ คือ
1. มิติดา้ นความรู ้
2. มิติดา้ นทักษะ
กระบวนการคิด
3.มิติดา้ น
สมรรถนะ

- ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาตลอดชีวติ
โดยเน้นเลพาะระดับ
การศึกษาในระดับ
หลังมัธยมศึกษา
- ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่
คาดหวังที่จะต้องให้
เกิดจากการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนภายใต้
กรอบคุณวุฒิของ
มาเลเซีย กาหนดไว้
8 ประการ คือ
1. ความรู ้
2. ทักษะการปฏิบตั ิ
3. ทักษะด้านสังคม
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4. คุณค่า ทัศนคติ
จริ ยธรรม และความ
เป็ นมืออาชีพ
5. ทักษะในการ
สื่ อสาร ภาวะผูน้ า
และการทางานเป็ น
ทีม
6. ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์
7. การจัดการ
สารสนเทศ และ
ทักษะการเรี ยนรู ้

- ส่งเสริ มให้บุคคล
สามารถศึกษาได้
ตลอดชีวติ ซึ่งผูท้ ี่
ทางานแล้วสามารถ
เข้าศึกษาต่อได้โดย
การเทียบโอน
ความรู ้และ
ประสบการณ์
คุณภาพ และ
มาตรฐานของ
คุณวุฒิที่บณ
ั ฑิตจะ
ได้รับ นาไปสู่การ
ยอมรับ เข้าใจใน
ระดับนานาชาติ
- ทั้งนี้ผลลัพธ์ของ
การเรี ยนรู ้ที่จะต้อง
เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
อย่างน้อยมี
5 ด้าน คือ
1. การพัฒนา
คุณธรรมและ
จริ ยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางเชาว์
ปั ญญา
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการคิด

- การศึกษามุ่งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
เป็ นหลักสาคัญ
ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิ และการมี
ระบบการศึกษา
ภายในประเทศ
ที่มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด
รวมทั้งให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ใน
คุณภาพการศึกษา
ทั้งใน และ
ต่างประเทศ
- ส่วนผลที่
คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิน้ ีคือ
ต้องการให้ผเู ้ รี ยน
เกิดทักษะหรื อ
กระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีความ
จาเป็ นต่อการ
ดารงชีวติ ใน
ศตวรรษที่ 21 บน
พื้นฐานของความรู ้
ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ที่
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ตารางที่ 1 การสรุ ปสาระสาคัญของกรอบคุณวุฒิ (Qualifications Framework) ในต่างประเทศ
และประเทศไทย (ต่อ)
สก็อตแลนด์

สหภาพยุโรป

มาเลเซีย
ตลอดชีวติ
8. ทักษะในการ
บริ หารจัดการ

ไทย
วิเคราะห์ และ
การสื่ อสาร

สรุ ป
สามารถนาไปสู่การ
พัฒนาเป็ นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศกั ยภาพ
ในการทางานหรื อมี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ และ
พัฒนาประเทศให้มี
คุณภาพท่ามกลาง
สังคมโลกที่มี
แข่งขันกันในระดับ
ภูมิภาค และ
นานาชาติในปัจจุบนั

นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2553: 21-33) ได้กล่าวถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของประเทศไทยว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นระบบที่พยายามพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตเป็ นหลักสาคัญ โดยการเน้นการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการบริ หารจัดการเพื่อให้หลักสู ตรนั้นได้คุณภาพอย่างแท้จริ ง สาหรับประเทศไทยสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
(Thai Qualification Framework for Higher Education,TQF: HEd) โดยมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ขึ้น 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งในแต่ละสาขาจะต้องบ่งบอกทักษะที่ นาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ (Psychomotor Skills) แต่สาหรับหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต มีการกาหนดมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ เป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชี พครู มีคุณธรรมที่เสริ มสร้างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม
มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลกมีจิตสาธารณะ เสี ยสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี สามารถจัดการการคิด
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แก้ปัญหาทางคุ ณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พครู เชิ งสัมพัทธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม
ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม
2. ด้านความรู้ มีความรอบรู ้ในด้านความรู ้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ ง มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์
และการบูรณาการกับโลกแห่ งความเป็ นจริ ง มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู ้ในสาขาวิชาที่
จะสอนอย่างลึ กซึ้ ง ตระหนักถึ งความสาคัญของงานวิจยั และการวิจยั ในการต่อยอดความรู ้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นค่าองค์ความรู ้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ด้านทักษะทางปั ญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน การแก้ปัญหา การ
วิจยั เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง และนาไปสู่ การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึ งถึ งความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
มีความเป็ นผูน้ าทางปั ญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ การรับรู้ความรู้สึก
ของผูอ้ ื่น เข้าใจผูอ้ ื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม มีการช่วยเหลือเอื้อต่อ
การแก้ ปั ญ หาในกลุ่ ม และระหว่ า งกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ มี ภ าวะผู้น า และผู้ต ามที่ ดี
มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งที่เป็ นตัวเลขเชิ งสถิ ติ หรื อคณิ ตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน สามารถเข้าใจประเด็นปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว มีความสามารถในการประมวลผล
แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ
มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอด้วยรู ปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคล และกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
6. ด้า นทัก ษะการจัดการเรี ย นรู้ มี ความเชี่ ย วชาญในการจัดการเรี ย นรู้ ที่ มี รูปแบบ
หลากหลาย อย่างสร้างสรรค์ สาหรับผูเ้ รี ยนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้ รี ยน
ที่มีความสามารถปานกลาง และผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
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สาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษานั้น ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ไว้ใ นด้า นดัง นี้ คื อ การมี ท ัก ษะทางปั ญ ญามี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานทางภูมิศาสตร์ และนาไปสู่ การแก้ไขได้อย่าง
สร้ างสรรค์ และการตัดสิ นใจ การมี ทกั ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แปลความหมายข้อมูลจากจากการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ ทางภูมิศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม การมีความสามารถในการ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ และสามารถ
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายสาหรับผูเ้ รี ยนที่หลากหลาย
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ปั จจุบนั สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
เปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง) พ.ศ. 2555
โดยมีสาระสาคัญของหลักสู ตรดังนี้
พันธกิจของหลักสู ตร
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ด้านครู สังคมศึกษาโดยจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ โดยมีเจตนาสร้างครู สังคม
ศึ ก ษาที่ เป็ นผูม้ ี ค วามรู้ ทัก ษะการคิ ด รู้ จกั แสวงหาความรู้ มี ความเชี่ ย วชาญในศาสตร์ ก ารสอน
สังคมศึกษาทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบตั ิ มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มให้
ผู้เ รี ยนมี ท ัก ษะชี วิ ต มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เน้ น การมี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ น กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับสังคมศาสตร์ และมี ความตระหนักต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปรัชญาหลักสู ตร ปัญญาดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่ น
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เมื่อสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรนี้ แล้ว นักศึกษาจะเป็ นผูม้ ี
ความสามารถ และคุณสมบัติดงั นี้
1. มีความรู้ มี ความสามารถในการแสวงหาความรู ้ ท้ งั ทางด้านทักษะวิชาการ และ
ทักษะทางสังคม
2. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดา้ นเทคนิควิธีในการจัดการเรี ยนรู้สังคมศึกษา
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3. มีความสามารถในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ที่ ส่งเสริ มทักษะการมี ส่วน
ร่ วมในสังคม และการอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. มีความสามารถในการศึกษาสารวจ และการศึกษาวิจยั ข้อมูลท้องถิ่ น ทางด้าน
การศึกษา และด้านสังคมศาสตร์ สามารถประยุกต์ความเข้าใจจากองค์ความรู ้ ใหม่ สู่ การจัดการ
เรี ยนการสอนสังคมศึกษา
4. เพื่อสร้ างบัณฑิ ต ที่มีวินัย มีคุณธรรมจริ ยธรรม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่า 173 หน่ วยกิ ต โดยมี โครงสร้ างของ
หลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
131 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไม่นอ้ ยกว่า
50 หน่วยกิต
2.1.1 สาระวิชาชีพครู
34 หน่วยกิต
2.1.2 รายวิชาบังคับ
29 หน่วยกิต
2.1.3 รายวิชาเลือก
5 หน่วยกิต
2.1.4 กลุ่มประสบการณ์วชิ าชีพครู
16 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า
81 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
69 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ในหมวดวิชาเลพาะ กลุ่มวิชาเอก กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยน จานวน 69 หน่วยกิต
ซึ่ งมีรายวิชาภู มิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography) 3(2-2-5)
หน่วยกิต ที่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 โดยมีเนื้อหารายวิชาประกอบด้วย “ศึกษา
วิเคราะห์ และแปลความหมายสภาพทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ด้านที่ ต้ งั ขนาด รู ปร่ า ง
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อาณาเขต และลักษณะแนวพรมแดน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ที่มีอิทธิ พลต่อการเกิ ด และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบ
อาชี พ ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม และสภาพเศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทยรวม ทั้ง
ผลกระทบที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงของลักษณะภูมิประเทศ และภูมิ อากาศประเทศไทย เพื่ อ
นาไปสู่ การประยุกต์ใช้” ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวนี้เป็ นรายวิชาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจยั ในครั้งนี้
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านครู สังคมศึกษา ให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
โดยจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับกระแสโลกาวิวฒั น์ และการส่ งเสริ มทักษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสนใจในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการปฏิ บตั ิ การให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ ในพื้นที่
หรื อการศึกษาภาคสนาม เพื่อสร้ างครู สังคมศึกษาที่เป็ นผูท้ ้ งั มีความรู ้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา การทางานเป็ นที ม และความสามารถในการสื่ อสาร และการใช้แหล่งข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ จะต้องเป็ นผูร้ ู้จกั แสวงหาความรู้ในศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา
มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีท้ งั ทักษะวิชาการ และ
ทักษะชีวติ มีความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชี พครู รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ช่วยสื บ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้นาหลักการแนวคิดของการวิจยั และการพัฒนา
(Research and Development) มาออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดเชิ ง
ระบบ ADDIE Model ที่ปรับปรุ งโดย Kruse (2009: 1) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนของ Joyce
and Weil (2009: 384-388) โดยมีการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ตามขั้นตอนของการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A):
การศึกษา ข้อมูลขั้นพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I): การทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการการเรี ยนการสอน
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development: D2) การประเมิ นผล (Evaluation: E):
การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน และการขยายผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาหลักการกระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods
Research) แบบการผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embedded the data ให้ความสาคัญของข้อมูล 2
ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงคุ ณภาพมีมากกว่าข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Creswell and Clark, 2011: 67)
ซึ่งกระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธีมีความสาคัญ ในการพัฒนาและออกแบบการเรี ยนการสอน
ดังที่ องอาจ นัยพัฒน์ (2551: 233-234) และมาเรี ยม นิลพันธุ์ (2553: 310) กล่าวว่า กระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวิธีเป็ นการวิจยั ซึ่ งผสานการวิจยั ทั้งเชิ งปริ มาณ และคุณภาพตามกระบวนทัศน์แบบ
ปฏิ บ ตั ิ นิยมหรื อประโยชน์นิย ม เช่ น ผสมผสานวิธี วิจยั เชิ ง ปริ มาณ ได้แก่ การวิจยั สารวจใน
ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นในการออกแบบการวิจยั ทดลองเกิดขึ้นในขั้นตอนของการทดสอบ
คุณภาพ เพื่อให้การวิจยั เพื่อค้นหาความรู้ ความจริ ง สมบูรณ์ได้ตอ้ งอาศัยทั้งงานวิจยั เชิ งคุณภาพที่จะ
ช่วยให้ความหมาย เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม และการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อเสนอ
วิธีการตัดสิ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมที่ได้จากการวิจยั เชิ งคุณภาพว่าถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด และสามารถนาไปใช้อา้ งอิงในกรณี อื่น ๆ ได้
การวิจยั ที่มีการผสมผสานข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณกับข้อมูลเชิ งคุ ณภาพจึงทาให้งานวิจยั
มีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับ Creswell and Clark (2011: 67) ได้กล่าวถึงการผสมผสาน
ข้อมูลเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพจะทาให้นกั วิจยั เข้าใจปั ญหามากขึ้น การผสมผสานวิธีมี 3 วิธี
คือ
1. Merge the data คือวิธีการรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ และนาผลการ
วิเคราะห์ มาวิเคราะห์ร่วมกันในขั้นตอนการแปลผล
2. Connect the data คือวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงปริ มาณ และคุณภาพเข้าด้วยกันโดย
การเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดที่ 1 นาไปสู่ ผลความต้องการของข้อมูลชุดที่ 2
3. Embedded the data คือวิธีการตัดสิ นใจว่าจะให้ขอ้ มูลชุ ดใดเป็ นข้อมูลรองรับอยู่
ภายในระหว่างข้อมูลเชิงปริ มาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการวิจยั เพื่อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพสังคมศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) เพื่อสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพสังคมศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการ
จาเป็ น รวมทั้งจากหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องวิชาภูมิศาสตร์ และ
การสอนภูมิศาสตร์ มีการตรวจสอบ และปรับปรุ งการดาเนิ นการดาเนิ นการตามขั้นตอนระเบียบ
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วิธีวจิ ยั ร่ วมกับการใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) คือ วิธีการดาเนิน
วิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Method) และวิธีการดาเนิ นวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Method)
มาผสมผสานกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค าตอบการวิ จ ัย ที่ ส มบู ร ณ์ และการใช้ แ บบแผนการวิ จ ัย PreExperimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี ยวมีการทดสอบ
ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน The One-Group Posttest Design (Tuckman, 1999: 160)
การออกแบบ และพัฒนารู ปแบบ สาหรับ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มี
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ (Instructional System Design) หรื อการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบ (System Approach) เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา บรรลุ
เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ และบรรลุตามจุดประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน ซึ่ งผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ของนัก วิช าการการ ที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า ระบบ
(System) ดังนี้
Gagne and Briggs (1974: 19) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง วิธีการที่จดั ไว้อย่างเป็ นระเบียบ
การจัดการสิ่ งต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างมีลาดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลตามเป้ าหมาย
Banathy (1968: 12) ให้ความหมายไว้ว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน และองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ จะท างานอย่า งมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ันเพื่ อให้ บ รรลุ ต าม
จุดมุ่งหมาย
ทิศนา แขมมณี (2552: 198) และสงัด อุทรานันท์ (2532: 24) กล่าวว่าระบบมี
ความสาคัญในการดาเนินการต่าง ๆ ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ องค์ประกอบของระบบที่สาคัญ 5
ส่ วน คือ ตัวป้ อน กระบวนการดาเนิ นงาน การควบคุม การผลิต และข้อมูลป้ อนกลับ ซึ่ งระบบ
อาจผันแปรไปตามสภาพแวดล้อม รวมทั้งปั จจัยภายในที่เปลี่ยนแปลงไป
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2533: 68) ได้กล่าวถึงแนวคิดของระบบ คือ หน่วยที่มีองค์ประกอบ
ย่อย ๆ มีความสัมพันธ์กนั และทาหน้าที่ร่วมกันเพื่อบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
จากการศึ ก ษาความหมายของระบบ (System) จากนัก วิช าการสรุ ป ได้ว่า ระบบ
หมายถึง การจัดการสิ่ งต่าง ๆ อย่างมีความสัมพันธ์กนั โดยมีองค์ประกอบย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กันเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด และองค์ประกอบของระบบที่สาคัญ 5 ส่ วน คือ ตัว
ป้ อน กระบวนการดาเนินงาน การควบคุม การผลิต และข้อมูลป้ อนกลับ ซึ่งระบบอาจผันแปรไป
ตามสภาพแวดล้อม
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นอกจากความหมายของระบบ ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาความหมายของรู ป แบบการเรี ย น
การสอน หรื อรู ปแบบการสอน จากนักวิชาการศึกษาดังนี้
Saylor, William, and Arthur (1981) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการสอน หมายถึง แบบหรื อ
แผน (Pattern) ของการสอนที่มีการจัดการทาขึ้นจานวนหนึ่ ง ซึ่ งมีความแตกต่างกันเพื่อจุดมุ่งหมาย
หรื อจุดเน้นเลพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
Joyce and Weil (2009: 1-2) อธิ บายว่ารู ปแบบการสอน หมายถึง แผนหรื อแบบที่
นาไปใช้สอนในห้องเรี ยนโดยตรงหรื อสอนเป็ นกลุ่มย่อย หรื อเพื่อการจัดสื่ ออุปกรณ์การสอน เช่น
หนังสื อ แบบเรี ยน ภาพยนตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสื่ อแต่ละชนิ ดจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนไปสู่
เป้ าหมายที่เรี ยนรู ้แตกต่างกัน
ทิศนา แขมมณี (2552: 3) ได้นิยามว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง สภาพลักษณะ
ของการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ซึ่ งได้รับการจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการ วิธีสอน
หรื อเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการ
หรื อแนวคิดที่ยดึ ถือ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 44) กล่าวถึงรู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบการสอน
หมายถึง องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในการดาเนิ นการสอนให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งจะ
อยูใ่ นรู ปของกระบวนการเช่นเดียวกับวิธีสอน
จากความหมายของรู ปแบบการสอนที่ นัก วิช าการกล่ า วไว้น้ ันสรุ ป ได้ว่า รู ป แบบ
การสอน หมายถึง แบบแผนในการสอนที่มีท้ งั หลักการ แนวคิด และทฤษฏี รวมทั้งผลการวิจยั
ที่ เกี่ ย วข้อ งมาประยุก ต์ใ ช้ใ นทุ ก ขั้นตอนเพื่ อให้ก ารจัดการเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผลนอกจากนี้การออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องประกอบวิธีสอน และเทคนิค
การสอนที่มีสื่อ และอุปกรณ์การสอน ที่สามารถใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายของระบบ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้ว ผูว้ ิจยั ได้
นามาสู่ การออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา อย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้นตอน ทาให้สามารถแก้ไข และปรับปรุ ง
รู ปกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีความสมบูรณ์ และสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ของรู ปแบบได้สมบูรณ์มากขึ้น
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การออกแบบ และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น ต้องออกแบบแนวคิด และ
องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนด้ว ย ซึ่ งผู้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการ
ดังต่อไปนี้
Kruse (2009: 1) ได้เสนอการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบที่เรี ยกว่า ADDIE
Model ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นขั้นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล และประเมินความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นขั้นการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบ
3. ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็ นขั้นการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
4. ขั้น น าไปใช้ (Implement Phase) เป็ นขั้น การน านวัต กรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ไปใช้
การวางแผนในการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ และดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นประเมิ น (Evaluation Phase) ขั้นประเมิ นความก้า วหน้า ของผูเ้ รี ย น และ
ประเมินประสิ ทธิผลของสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
Joyce and Weil (2009: 9) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching
หรื อ ID Model) ที่เริ่ มจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ จากการจาลองเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน นาไปสู่ องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน
ดังนี้
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching) คือ
1.1 กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax หรื อ Phases) เป็ นการจัดเรี ยงการ
ดาเนินการตามลาดับ มีกิจกรรมที่จะสอนเป็ นขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กนั
1.2 ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิบายบทบาทของครู และผูเ้ รี ยนในการ
จัดการเรี ยนการสอน
1.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็ นวิธีการที่ครู จะตอบสนองต่อ
สิ่ งที่ผเู้ รี ยนกระทา การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้อย่างผ่อนคลาย และอิสระในการคิด รวมทั้ง
การปฏิบตั ิงานอย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิดเป็ นต้น
1.4 สิ่ งสนับสนุ นหรื อระบบสนับสนุ น (Support System) เป็ นการบอกเงื่อนไขใน
การจะนารู ปแบบไปใช้ และการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล ตามที่
คาดหวังให้กบั ผูเ้ รี ยน
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2. การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนาการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
3. สาระความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน จะต้องจัดสาระความรู้ การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน และสิ่ งที่จะทาให้การ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ที่จดั ขึ้น
ตามลาดับขั้นตอน และจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ให้เกิดความรู้ และสมรรถนะการ
พัฒ นาผูเ้ รี ย นตลอดกระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบ ดัง นั้น ครู ผูส้ อนต้อ งเข้า ใจทุ ก ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องของรู ปแบบ และสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งโดยการฝึ กฝนตนเองจะทาให้สามารถใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล
Keeves. (1997: 386-387) กล่าวว่ารู ปแบบจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. รู ป แบบจะต้องน าไปสู่ ก ารท านาย ผลที่ ต ามมาสามารถพิ สู จ น์ ทดสอบได้ คื อ
สามารถนาไปสร้างเครื่ องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้
2. โครงสร้ างของรู ปแบบต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ซึ่ งสามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์หรื อเรื่ องนั้นได้
3. รู ปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์
รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะของความรู ้
4. รู ปแบบควรจะประกอบด้วยความสั มพันธ์ เชิ งโครงสร้ างมากกว่าความสั มพันธ์
เชื่อมโยง
จากการศึกษาแนวคิด และองค์ประกอบในการออกแบบการสอนเชิงระบบ เพื่อนามา
เป็ นแนวการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบที่
เรี ยกว่า ADDIE Model ตามแนวคิด Kruse (2009: 1) และใช้องค์ประกอบรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน (Model of Teaching หรื อ ID Model) Joyce and Weil (2009: 9) เป็ นแนวคิดที่สาคัญใน
การออกแบบ และพัฒนารู ป แบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ที่สามารถสร้ าง และออกแบบองค์ประกอบของรู ปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้ อหา และเป้ าหมายการเรี ยนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์ ทั้งด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่ อ และบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ สาหรับในส่ วน
แนวคิดของ Keeves (1997: 386-387) นั้น ผูว้ ิจยั นามาเป็ นวิธีคิดในการศึกษาแนวโน้มผลของ
รู ปแบบ และการศึกษาหรื อพัฒนารู ปแบบในครั้งต่อไป
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หลักการ แนวคิด และทฤษฏีการเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิด หลักการ และทฤษฏีการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอน เพื่อนามาเป็ นหลักการในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ดังนี้
ทฤษฏีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)
นักวิชาการการศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
ไว้ดงั นี้
Jonassen (1992: 138-139) กล่าวว่า ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองถือว่าสมองเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ และสิ่ งต่าง ๆ ในโลกนี้ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
เลพาะตัว ของแต่ ล ะบุ ค คล เนื่ อ งจากการแปลความหมายของแต่ ล ะบุ ค คลขึ้ น อยู่ ก ับ การรั บ รู ้
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความในใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่ งมีความแตกต่างกัน
รวมทั้งกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนได้จดั กระทากับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามาเท่านั้น
Fosnot (1992: 12-15) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความรู้ และการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา เพื่อใช้อธิ บายว่า
ความรู้คืออะไร ได้ความรู ้น้ นั มาอย่างไร ซึ่ งความรู ้เป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ งมีการเปลี่ยนแปลงได้ มีการ
พัฒนาโดยอาศัยสังคม และวัฒนธรรม ส่ วนการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ดว้ ย
ตนเองโดยต้องเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม และความรู ้ใหม่ เพื่อให้ได้ความรู้ที่แตกต่างกับความรู ้เดิม
Glasersfeld (1991: 22-25) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองว่าเป็ นทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับความรู้ และการเรี ยนรู ้ ที่มีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษา เกี่ ยวกับการสื่ อ
ความหมาย และการควบคุม มีหลักการสาคัญ คือ ความรู ้ ไม่ได้เกิ ดจากการรับรู ้ เพียงอย่างเดี ยว
แต่เป็ นการสร้ างขึ้ นโดยตัวผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ ความเข้าใจ และหน้าที่ของการรับรู้ คือการประมวล
ประสบการณ์ ท้ งั หมด และใช้ป ระโยชน์จากการจัดประสบการณ์ ต่า ง ๆ บุ คคลสามารถเรี ย นรู้
เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ โดยอาศัยการเพิ่มประสบการณ์จากสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
Perkins (1991) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองเป็ นทฤษฎี เกี่ยวกับความรู ้
และการเรี ยนรู้ ที่ มีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุ ษยวิทยา โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้
ด้วยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และจากการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
สรุ ปแนวคิด และความหมายของการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ กระบวนการทาง
ปั ญญา เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ กลุ่มปั ญญานิ ยมหรื อพุทธิ นิยม (Cognitivism) เน้นให้ผเู้ รี ยนสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเอง (Construct) จากความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็ นกับความรู ้ ความ
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เข้าใจที่มีอยู่เดิ ม ประสบการณ์ เดิม ความเชื่ อเดิม โดยใช้กระบวนการทางปั ญญา ที่เป็ นผลของ
ความพยายามด้านการคิดทาให้เกิดความรู ้ใหม่
นอกจากนี้ สุรางค์ โค้วตระกูล (2552: 210-211) ได้กล่าวถึงหลักการสาคัญของทฤษฏี
การสร้ างความรู้ ด้วยตนเองว่าในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูก้ ระท า (Active) และสร้ างความรู้
(Construct) จึงมีนกั การศึกษาซึ่ งเชื่อว่าความรู ้เป็ นสิ่ งที่สร้างด้วยตนเองได้ และแบ่งความเชื่ อเป็ น 2
กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. ทฤษฏีพฒั นาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Development Theory)
นัก การศึ ก ษาที่ มี ค วามเชื่ อลัก ษณะนี้ ได้แก่ Dewey (1967) Piaget (1972) และ
Glasersfeld (1991) ที่มีความคิดเห็ นว่าการสร้ างความรู ้ จะเกิ ดขึ้นได้น้ นั จะต้องใช้ปฏิ สัมพันธ์
ระหว่า งกระบวนการทางความคิ ด กับ ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู้เ รี ย นร่ ว มกัน เนื่ อ งจากทฤษฎี
พัฒนาการทางปั ญญาที่เน้นการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลตามวัยของบุคคล ตั้งแต่ทารกจนเป็ นผูใ้ หญ่
การพัฒนาการทางปัญญามาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
ทางสังคม วุฒิภาวะ และการสร้างสมดุลของประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นการสร้างความรู้เชิ งความคิด
(Cognitive Constructivists) การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการเชิ งพลวัต การจัดระบบ และการสร้าง
ความรู ้ อย่างพิถีพิถนั ดังนั้น แนวคิ ดนี้ ผูส้ อนต้องยอมรั บว่าการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ ตอ้ งให้
ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมากกว่าการได้รับจากผูส้ อน
2. ทฤษฎี ก ารสร้ า งเชิ ง สั ง คมวัฒ นธรรม (Socio-Cultural Constructivists) ของ
Vygotsky (1978: 84-91) นักคิดชาวรัสเซี ย ซึ่ งมีชีวิตอยูร่ ะหว่างปี ค.ศ. 1896-1934 ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เชิงสังคม คือ กระบวนการทางสังคม ซึ่ งครู มีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ด้วยบรรยากาศที่เป็ นมิตรภายในห้องเรี ยน ซึ่ งจะเป็ นตัวการเชื่ อมความรู ้อย่างผสมผสาน เนื่องจาก
บุคคลที่อยู่ในสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างจะมีอิทธิ พลต่อทัศนะคติ และวิธีคิด รวมทั้ง ภาษา
วัฒนธรรม เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการเรี ยนรู้ ดังนั้น Vygotsky จึงเน้นความสาคัญของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และการให้ความช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาไปถึ งระดับการ
พัฒนาการที่เด็กมีศกั ยภาพที่จะไปถึงได้ ตามแนวคิดเกี่ยวกับ “Zone of Proximal Development” ซึ่ ง
เป็ นแนวคิดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีการวัดพัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญาของผูเ้ รี ยน แนวคิดนี้ ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสอน ซึ่ งเคยมี
ลักษณะเป็ นเส้นตรง (Linear) หรื ออยู่ในแนวเดียวกันเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นอยูใ่ นลักษณะที่แตกต่าง
กันเล็กน้อยแบบเหลื่อมกัน โดยการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องนาหน้าระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
เสมอ รวมทั้งครู ผสู ้ อนต้องให้ความช่ วยเหลื อชี้ แนะแก่ผเู้ รี ยนเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก การนาแนวคิด
พัฒนาการทางสติปั ญญาของ Vygotsky ไปประยุก ต์ใ นการจัดการเรี ย นการสอน จะสามารถ
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ส่ งเสริ ม และพัฒนาทักษะการคิด การร่ วมมือระหว่างกลุ่มเพื่อน (Peer Collaboration) โดยมีการ
แลกเปลี่ ย นการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมกลุ่ ม เพื่ อ น ที่ ท าให้ เ ห็ น ว่า การร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม จะมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเมื่อผูเ้ รี ย นแต่ละคนได้รับมอบหมาย และการพัฒนาสู่ ศกั ยภาพที่เป็ นไปได้
โดยใช้กลุ่มเพื่อนที่ความสามารถสู งกว่านี้ นาไปใช้การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนแบบคละความสามารถในการ
ร่ วมมือแบบเรี ยนร่ วมมือ (Cooperative Learning) ควบคุมกระบวนการเรี ยนรู้ ความรู้ของบุคคล
และช่วยให้มีการคิดเป็ นกระบวนการ ที่ใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินการปฏิบตั ิงาน
จากแนวคิดการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้มีนกั การศึกษาได้นามาเป็ นหลักการการ
จัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู ้ ดังนี้
Bruner (1966: 66-68) ได้กล่าวถึ งหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้ างความรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นกระบวนการที่ให้ผเู ้ รี ยนสร้ างความคิดรวบยอดใหม่ จากความรู้เดิม
และความรู ้ใหม่ที่ได้รับ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกรับ และปรับเปลี่ยนข้อมูล มีผสู้ อนคอยกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนค้นพบความรู ้ ใหม่ ร่ วมกับการเทคนิ คการถามตอบ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เ ข้าใจภาพรวม และ
เข้าใจบริ บทในแต่ละส่ วน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสร้ างองค์ความรู ้ จากการค้นพบ จากความเชื่ อว่าผูเ้ รี ยน
สามารถค้นพบความรู ้ ใหม่ และความเชื่ อที่ว่ามนุ ษย์เลื อกที่ จะรับรู ้ สิ่งที่ตนเองสนใจ ดังนั้นการ
เรี ยนรู้จึงเกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ้นได้
จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรื อสามารถจัดประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ได้เหมาะสม
โดยหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่สาคัญแบ่งเป็ น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ
1. ขั้นการเรี ยนรู ้จากการกระทา (Enactive Stage) คือ ขั้นการเรี ยนรู้จากการใช้ประสาท
สัมผัสรับรู ้สิ่งต่าง ๆ การลงมือทาช่วยให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
2. ขั้นการเรี ยนรู ้จากความคิด (Iconic Stage) เป็ นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจ
ได้ และสามารถเรี ยนรู้จากภาพแทนของจริ งได้
3. ขั้นการเรี ยนรู้สัญลักษณ์ และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็ นขั้นของการเรี ยนรู้
สิ่ งที่ซบั ซ้อน และเป็ นนามธรรมได้
ทิศนา แขมมณี (2552: 94-96) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองสู่ การเรี ยนการสอน คือ ผลของการเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ และการ
ตระหนักในกระบวนการ เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ตอ้ งมาจากการปฏิบตั ิจริ ง และครู จะต้องปฏิบตั ิเป็ น
ตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนเห็ น เป้ าหมายการสอนไม่เน้นสาระตายตัว มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีการแปลความที่
หลากหลาย และการเรี ยนรู ้ ทกั ษะต่าง ๆ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการปฏิบตั ิ และจัดกระทากับ
ข้อมูลหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ ในบริ บทจริ งหรื อการมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ การลองผิดลองถูก จน
ได้ม าเป็ นความรู้ ค วามเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ ง นอกจากนี้ ครู จ ะต้อ งสร้ า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี
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ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับ ผูเ้ รี ย น ครู หรื อบุค คลอื่ น ครู มีบ ทบาทแค่ใ ห้ความร่ วมมื อในการอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู้ และจัดเตรี ยมกิจกรรรมที่เหมาะสม น่าสนใจ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
จึงมีผลการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานในกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีเกณฑ์ที่
ใช้ได้จริ ง และตามสภาพจริ ง
วัชรา เล่ าเรี ยนดี (2556: 71-72) ได้ก ล่ าวว่าหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ผูเ้ รี ยนสร้างความรู้ และสร้าง
ความหมายของความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และมีความกระตือรื อร้น
มากกว่าจะเป็ นผูท้ ี่คอยรับความรู ้เพียงอย่างเดียว
Gredler (1997: 267-268) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนมีอิสระและสามารถควบคุ มการทากิจกรรม โดยผูส้ อนให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้
ตัดสิ นใจและติดตามสิ่ งที่สนใจได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้ใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนมี ก ารอภิ ปรายแลกเปลี่ ย นข้อมูล แนวคิ ด วิธี ก ารแก้ปั ญหาและประเมิ น
ข้อสรุ ป
4. ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ ม และกระตุน้ ให้เกิดการไตร่ ตรอง มีการอธิ บายเหตุผลใน
สิ่ งที่ทา และรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น
5. เน้ น การท างานเป็ นกลุ่ ม ร่ ว มกัน สื บ เสาะค้น หา โดยการตั้ง ค าถาม และข้อ
สมมติฐาน
6. ให้เวลาที่เพียงพอแก่ผเู ้ รี ยนในการทากิจกรรม
จากหลักการในการนาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองมาประยุกต์ในการจัดการเรี ยน
การสอน สรุ ป ได้ว่า เป็ นการจัดการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ผูเ้ รี ย นเป็ นศูนย์ก ลาง และเน้นการจัด
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิ โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองนั้น
สรุ ปในด้านแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ดว้ ยตนเองได้
ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ และสร้างความหมายของความรู้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู ้ตอ้ งมาจากการปฏิบตั ิจริ ง และครู จะต้องปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนเห็น ผูเ้ รี ยนมีอิสระ
และสามารถควบคุ มการทากิ จกรรม โดยผูส้ อนให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ตดั สิ นใจ และติ ดตามสิ่ ง ที่
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สนใจได้ดว้ ยตนเอง การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานในกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีเกณฑ์ที่ใช้ได้จริ ง
และตามสภาพจริ ง
จากหลักการการนาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองมาประยุกต์ในการจัดการเรี ยน
การสอน ทาให้มีนกั วิชาการเสนอแนวทางด้านองค์ประกอบ และขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ไว้ดงั นี้
Driver and Bell (1986) ได้กล่าวถึงแนวคิดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดว้ ย
ตนเองว่าผลการเรี ยนรู ้ ไม่ข้ ึนอยู่กบั สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ เพียงอย่างเดี ยว แต่ข้ ึ นอยู่กบั ความรู ้
และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนด้วย การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสร้างมโนทัศน์เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง
และเป็ นกระบวนการที่ผเู้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ได้กาหนดขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
1. ขั้นนา เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรู ้จุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจในการเรี ยน
2. ขั้น ทบทวนความรู ้ เ ดิ ม เป็ นขั้น ที่ ผู ้เ รี ย นแสดงความรู้ ค วามเข้า ใจเดิ ม โดยการ
อภิปรายกลุ่มหรื อการให้ผเู ้ รี ยนเขียน หรื อเสนอความรู้เดิมด้วยเทคนิคผังกราฟฟิ ก เพื่อแสดงความรู้
ความเข้าใจที่เขามีอยู่ ซึ่งในขั้นนี้ทาให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาหรื อเกิดภาวะไม่สมดุล
3. ขั้น ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด เป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญ หรื อ เป็ นหั ว ใจส าคัญ ตามแนว
การสร้างความรู้
3.1 ทาความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ผูเ้ รี ยนจะเข้าใจดีข้ ึนเมื่อได้
พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างความคิดของตนเองกับของคนอื่น ผูส้ อนจะมีหน้าที่
อานวยความสะดวก
3.2 การสร้างความคิดใหม่ จากการอภิปราย และการสาธิต ผูเ้ รี ยนจะเห็นแนวทาง
ในการตีความปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์ ซึ่งจะสามารถกาหนดความคิดหรื อความรู ้ใหม่
3.3 ประเมิ นความคิ ดใหม่ ผูส้ อนควรแนะนาให้ผูเ้ รี ยนทดลองหรื อการคิ ดอย่าง
ลึกซึ้ ง เพื่อให้ผเู้ รี ยนหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความรู ้ ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนอาจจะรู ้สึกไม่
พึงพอใจความคิดที่มีอยู่ เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า
4. ขั้นนาความคิดไปใช้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสใช้ความรู ้ ความเข้าใจที่พฒั นาขึ้น
มาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
5. ขั้นทบทวน ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนความคิด ความเข้าใจ โดยการเปรี ยบเทียบความคิด
เมื่อเริ่ มต้นบทเรี ยนกับความคิดเมื่อสิ้ นสุ ดบทเรี ยน จะทาให้เกิดโครงสร้างทางปั ญญา ตลอดจนใช้
เป็ นความคิดหรื อความรู้พ้นื ฐานสาหรับการสร้างโครงสร้างทางปั ญญาใหม่ นอกจากนี้ การทบทวน
จะทาให้ทราบแนวทางการนาความรู้ไปใช้ และการหาคาตอบของข้อสงสัย
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วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการสร้างความรู้
ดังนี้
1. การเตรี ย มความพร้ อ มผูเ้ รี ย น จู ง ใจ เร้ า ความสนใจ (Provide Motivational
Anticipatory Set) ประกอบด้วย การจูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน การแจ้งจุดประสงค์ และ
การสร้างความสาคัญ
2. การให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ย นการสอน (Involve Students in
Instructional Activities ) ประกอบด้วย การร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายความแตกต่างของ
ข้อมูล การร่ วมกันนิ ยามความหมายและความคิดรวบยอด การอภิปรายร่ วมกันในการระบุรายการ
และจัดกลุ่ม การทา Concept Map หรื อ Mind Map เพื่อเสนอแนวคิดหรื อข้อสรุ ป การใช้กิจกรรม
ฝึ กการตัดสิ นใจ เช่ น บทบาทสมมติ จาลองเหตุการณ์ และการแสดงรู ปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง
จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบความเข้าใจ โดยผูส้ อนถามคาถามหลายประเภทที่ส่งเสริ มความคิด
คาถามไม่ควรจากัดคาตอบแต่ไม่ควรกว้างจนไปและไม่มีจุดเน้น การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนสร้าง
ความรู้ ความคิดด้วยตนเอง การถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถามแบบเจาะลึ กโดยยึดหลักการถาม
คาถามของ Taba และ Bloom เช่น ถามเปิ ดประเด็น ถามให้จดั กลุ่มและอธิ บายประกอบ ถามย้ า
จุดเน้น ถามให้อธิ บายให้ชัดเจนและให้สรุ ป ถามเปิ ดประเด็น ถามให้ตีความ ถามให้ผูเ้ รี ย น
อธิ บายความคิดรวบยอด นิ ยามคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วยคาพูดของตนเอง และการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น
4. การจัดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิโดยตรง เช่น ให้ฝึกกิ จกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้แสดง
พฤติกรรมที่คาดหวัง การแสดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิได้ การกระตุน้ การตอบสนอง
อย่างเปิ ดเผย การให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะจากการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มที่ และการส่ งเสริ ม
การมี ส่วนร่ วมในการพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนคนใดเกิ ดความคิ ดความเข้าใจในประเด็นสาคัญ และให้
โอกาสให้ผเู้ รี ยนมีการอธิ บายเพิ่มเติม
5. การคิดไตร่ ตรอง และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรี ยน 1) ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาส
รวมสรุ ปบทเรี ยน 2) เชื่ อมโยงวัตถุ ประสงค์กบั บทสรุ ปของบทเรี ย น 3) ใช้คาถามระดับสู งที่
ส่ งเสริ มการคิด มีการตอบสนองคาตอบผูเ้ รี ยน 4) ใช้คาถาม 2 ระดับเป็ นอย่างน้อย คือ ความรู้
ความเข้าใจและวิเคราะห์ สังเคราะห์ 5) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี่ส่วนร่ วมอภิปรายให้มากที่สุดและ
ทัว่ ถึง และ 6) วัดและประเมินผลว่าได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบทเรี ยนหรื อไม่ เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การถามตอบหรื อการทดสอบย่อย
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6. การฝึ กเพิ่มเติมหรื อการให้ทาโดยอิสระ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
ได้ดว้ ยตนเอง การทาแบบฝึ กหัดที่เกี่ ยวข้องกับบทเรี ยนโดยตรง การใช้ความสามารถ ใช้ความรู้
และทักษะในสถานการณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย และการแสดงรู ปแบบที่สมบูรณ์
ของผลลัพธ์การเรี ยนรู้ รวมทั้งการระบุผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจะให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
Gagnon and Collary (2005, อ้างถึ งใน วัชรา เล่ าเรี ยนดี , 2556: 72-73) ได้เสนอ
องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของการเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเองว่ า ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ คือ
1. การจัดสถานการณ์ (Situation) การจัดสถานการณ์ เพื่อการนาเข้าสู่ วิธีก ารเรี ยนรู้
ผูส้ อนจะต้องจัดสถานการณ์ ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจเรื่ องที่จะเรี ยน เช่ น ให้ต้ งั ชื่ อสถานการณ์
พร้อมคาอธิ บายกระบวนการในการแก้ปัญหา การตอบคาถาม สร้างคาพูดเปรี ยบเทียบ ตัดสิ นใจ
หาข้อสรุ ป การกาหนดเป้ าหมายควรจะประกอบด้วยสิ่ งที่คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ และให้ผเู้ รี ยน
สร้างความหมายด้วยตนเอง
2. การจัดกลุ่ มผูเ้ รี ยน (Grouping) การจัดกลุ่มแบ่งได้ 2 ประเภท คือ จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
เป็ นการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อให้ช่วยคิดเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน หรื อมากว่า และการ
จัดสื่ อวัสดุอุปกรณ์ที่ผเู้ รี ยนต้องใช้ ผูส้ อนจะต้องตัดสิ นใจอย่างเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่วาง
ไว้และสื่ อที่มีอยู่
3. การเชื่ อมโยง (Bridge) เป็ นกิ จกรรมที่ใช้เพื่อพิจารณาความรู้เดิ มของผูเ้ รี ยน และ
เชื่อมโยงเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนรู ้แล้วกับสิ่ งที่จะได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการถามคาถาม การอธิ บายสถานการณ์ ซึ่ งจะมี
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้แก้ปัญหาง่าย ๆ ให้ผเู ้ รี ยนทั้งชั้นอภิปรายผลร่ วมกัน กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
คิด หรื อการให้เล่นเกม
4. การถามคาถาม (Questions) ควรจะดาเนิ นการในทุ กขั้นตอนของการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยง สร้างความร่ วมมือ ให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่าง
กระตือรื อร้นมีชีวติ ชีวา เพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มการไตร่ ตรองสะท้อนความคิด
5. การให้แสดงผลงาน (Exhibit) เป็ นขั้นตอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้บนั ทึกสิ่ งที่เกิดขึ้น และ
แสดงออกซึ่ งความสามารถให้ผูอ้ ื่นได้เห็ นในเรื่ องที่ตนเองรู้ และได้ปฏิ บตั ิ ซึ่ งอาจจะแสดงใน
ลักษณะการเขียนอธิ บายสั้น ๆ การนาเสนอ แผนภูมิแบบต่าง ๆ บทบาทสมมติ วีดีทศั น์ ภาพถ่าย
หรื อเทปบันทึกเสี ยง ฯลฯ
6. การสะท้อนความคิด (Reflections) ผูเ้ รี ยนจะไตร่ ตรอง และสะท้อนความคิดของ
ตนเอง โดยการอธิบายสถานการณ์หรื อสิ่ งที่ตนเองคิด จากผลของการปฏิบตั ิ จากการฟัง สิ่ งที่จาได้
จากกระบวนการคิด ความรู้สึก ภาพจิตนาการ เจตคติ และทักษะ
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Yager (1991: 5) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง ดังนี้
1. ขั้นการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ได้แก่ ให้ผเู ้ รี ยนสังเกตสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อตั้งคาถาม
พิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด และบันทึกสิ่ งไม่คาดหวัง รวมทั้งระบุสถานการณ์ ที่ผเู้ รี ยน
ได้รับรู ้แตกต่างกัน
2. ขั้นการดาเนิ นการในการเรี ยนการสอน ได้แก่ ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นจุดสาคัญ ระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกหลากหลาย และเป็ นไปได้ การค้นหา
ข้อมูล ทาการทดลองโดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ สังเกตปรากฏการณ์ ที่มีลกั ษณะเลพาะ รวบรวม
และจัดระบบข้อมูล โดยใช้กลยุทธวิธีการแก้ปัญหา เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม อภิปรายการ
แก้ปัญหาร่ วมกับเพื่อน ออกแบบและดาเนิ นการทดลอง ประเมินผล และหาทางเลือกต่าง ๆ ระบุ
ปัญหา และ วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ขั้น การเสนอค าอธิ บ าย และวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา ได้แ ก่ ให้ผูเ้ รี ย นสื่ อ สารข้อ มู ล
ความคิด อธิ บายรู ปแบบ สร้ างคาอธิ บายใหม่ ทบทวน วิเคราะห์คาตอบ บูรณาการคาตอบของ
ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ที่ผเู้ รี ยนมีอยู่
4. ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ได้แก่ ให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจ นาความรู ้ และทักษะไปใช้ ถ่ายโยง
ความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ตั้งคาถามใหม่ ๆ พัฒนาการที่เกิดขึ้น และสนับสนุ น
การคิด และใช้รูปแบบและความคิดเพื่อกระตุน้ การอภิปรายผลการยอมรับจากผูอ้ ื่น
การจัดการเรี ยนการสอนการสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเองนั้น มีกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่ มีข้ นั ตอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนทบทวนความรู ้ เดิ มที่ สามารถเชื่ อมโยงกับความรู ้ ใหม่ และ
สามารถนาความรู ้ ไปปฏิ บตั ิ คือ การอภิ ปราย การหาบทสรุ ป รวมทั้งการทางานเป็ นที ม และ
การนาเสนอผลความรู้ จากการได้ค วามรู้ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะการจัดการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ ทักษะของผูเ้ รี ยน รวมทั้งส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นได้ต่อไป
ดัง นั้น การน าหลัก การและแนวคิ ด ของทฤษฏี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเองมาเป็ น
แนวทางในการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
จึง เป็ นการพัฒนาและส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ภูมิ ศาสตร์ ทั้งด้า น
เนื้ อหา และทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อนาความรู ้ มาสู่ การวิเคราะห์เชื่ อมโยงข้อมูล
อย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางภูมิศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์ความรู ้สู่การนาไปใช้ ทั้งการ
นาความรู้ ภูมิ ศ าสตร์ ประสบการณ์ ก ารปฏิ บตั ิ รวมทั้ง การเกิ ดเจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ การนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาได้ และจากการ
สรุ ป แนวทาง ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นการสอนตามทฤษฏี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเอง คื อ
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การเตรี ยมการจัดการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม และการอภิปราย การให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยการทางานเป็ นทีมที่มีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ การให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการตั้งคาถามจากข้อสงสัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การร่ วมกันวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อให้ได้ความรู ้ ใหม่ การนาเสนอข้อมูล และการนาผลสรุ ปข้อมูล
ทักษะที่ได้รับจากการปฏิ บตั ิ ประสบการณ์ ต่าง ๆ จากการปฏิ บตั ิ นามาสู่ การประยุกต์ใช้ในด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องได้ต่อไป ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาข้อสรุ ปจากการสังเคราะห์แนวทาง และขั้นตอนการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฏีการสร้ างความรู้ ดว้ ยตนเอง มาเป็ นแนวทางในการจัดกระบวนการ
สอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ Rogers
Rogers (1969: 8-10) เป็ นนักคิดกลุ่มมนุ ษย์นิยมที่ให้ความสาคัญของการเป็ นมนุษย์
โดยมองว่า มนุ ษ ย์ทุ กคนมี คุ ณค่า มี ความดี มี ค วามสามารถ มี ค วามต้องการ และมี แรงจูง ใจที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มนุ ษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ ที่
ผ่อ นคลายเป็ นอิ ส ระ ดัง นั้น การจัด บรรยากาศที่ ผ่อ นคลาย เอื้ อต่ อ การเรี ย นรู ้ (Supportive
Atmosphere) และให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-centered Teaching) โดยครู ใช้วิธีการสอนแบบ
ชี้ แนะ (Non-directive) ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน (Facilitator) และ
เน้นกระบวนการเรี ยนรู้ (Process Learning) เป็ นสาคัญ โดยมีหลักการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
1. การจัด สภาพแวดล้อ มในการเรี ย นการสอนให้ อ บอุ่ น ปลอดภัย น่ า ไว้ว างใจ
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
2. ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี ศกั ยภาพ แรงจูงใจ ครู จึงควรสอนแบบชี้ แนะ (Non-directive)
เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูน้ าทางในการเรี ยนรู้ของตน และผูส้ อนทาหน้าที่อานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ดังนั้นในการนาแนวคิ ดตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Rogers มาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชี พครู สังคมศึกษา คือ การนามาใช้เป็ นแนวทางในด้านบทบาทของครู ผสู้ อนที่จะต้องให้
ความสาคัญของความเป็ นมนุ ษ ย์ และศัก ยภาพในการอยากเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน คือ บทบาทของ
ผูส้ อนในการชี้ แนะ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่เป็ นกันเอง ผูเ้ รี ยนรู ้ สึกสบายใจ ปลอดภัย
มีความมัน่ ใจในการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมาย
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ทฤษฏีการเรี ยนรู้ ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) และแนวคิดของ Anderson and Krathwohl
(Bloom’s Revised Taxonomy)
Bloom (1959) กล่าวว่าเมื่อบุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1) ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) คือ เมื่อมีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาสาระ
ใหม่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจสิ่ งแวดล้อมได้มากขึ้น เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สมอง 2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิ ยม (Affective Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลได้
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ และ 3) ด้านความ
ชานาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง การที่บุคคลได้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั ในด้านความคิด ความ
เข้าใจ เกิ ดความรู ้สึกนึ กคิด ค่านิ ยม ความสนใจ และนาเอาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปฏิ บตั ิให้เกิดความ
ชานาญมากขึ้น
Bloom จึงได้จาแนกจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้เป็ น 3 ด้าน คือ
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็ นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด
ความเลลี ย วลลาด ความสามารถในการคิ ด เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเป็ น
ความสามารถทางสติปัญญา สามารถแบ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
1.1 ความรู้ความจา ความสามารถในการจาและการประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ
ได้ และสามารถนากลับมาใช้เมื่อต้องการได้
1.2 ความเข้าใจ เป็ นความสามารถในการจับใจความสาคัญ และสามารถแสดง
ออกมาในรู ปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน และขยายความ
1.3 การนาความรู้ไปใช้ เป็ นความสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
1.4 การวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการคิด การแยกแยะเรื่ องราวสิ่ งต่าง ๆ
ออกเป็ นส่ วนย่อย และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญได้ สามารถมองเห็ นความสัมพันธ์ของส่ วนที่
เกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์ของบุคคลจะแตกต่างกันไป
1.5 การสังเคราะห์ เป็ นความสามารถในการที่ผสมผสานส่ วนย่อย ๆ เข้าเป็ น
เรื่ องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่ งใหม่ที่ดีกว่าเดิม อาจเป็ นการถ่ายทอดความคิดออกมา
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย การกาหนดวางแผนวิธีการดาเนินงานขึ้นใหม่
1.6 การประเมินค่า เป็ นความสามารถในการตัดสิ นหรื อสรุ ปเกี่ ยวกับคุณค่าของ
สิ่ งต่าง ๆ ออกมาในรู ปธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่ งอาจเป็ นไปตามเนื้ อหาสาระในเรื่ อง
นั้น ๆ หรื ออาจเป็ นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้
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2. จิตพิสัย (Affective Domain) คือ ค่านิ ยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ ง ทัศนคติ
ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้ อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนจึงต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่ งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา
จะทาให้พฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนเปลี่ ย นไปในแนวทางที่ พึงประสงค์ไ ด้ ประกอบด้วย พฤติกรรม
ย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่
2.1 การรับรู ้เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรื อสิ่ งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.2 ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่ งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมา
ในรู ปของความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
2.3 การตอบสนอง เป็ นการกระทาที่แสดงออกมาในรู ปของความเต็มใจ ยินยอม
และพอใจต่อสิ่ งเร้านั้น ซึ่ งเป็ นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว
2.4 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่เป็ นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับ
นับถื อในคุ ณค่านั้น ๆ หรื อปฏิ บตั ิ ตามในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง จนกลายเป็ นความเชื่ อ แล้วจึงเกิ ด
ทัศนคติที่ดีในสิ่ งนั้น
2.5 การจัดระบบการสร้ างแนวคิ ด จัดระบบของค่ า นิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยอาศัย
ความสัมพันธ์
2.6 บุ ค ลิ ก ภาพ การนาค่ า นิ ย มที่ ยึดถื อมาแสดงพฤติ ก รรมที่ เป็ นนิ สั ย ประจาตัว
ให้ประพฤติปฏิ บตั ิแต่สิ่งที่ถูกต้องดี งาม พฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู ้สึก และจิตใจ ซึ่ งจะ
เริ่ มจากการได้รับรู ้จากสิ่ งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็ นความรู ้สึกด้านต่าง ๆ
จนกลายเป็ นค่านิยม ที่จะควบคุมการแสดงพฤติกรรมของคน
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานได้อย่างคล่องแคล่ว ที่แสดงออกมาโดยมีเวลา และคุณภาพของงานเป็ นตัวชี้ ระดับของทักษะ
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้
3.1 การรับรู้ เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้รับรู้หลักการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง หรื อเป็ นการเลือก
หาตัวแบบที่สนใจ
3.2 กระทาตามแบบ เป็ นพฤติกรรมที่ผเู้ รี ยนพยายามฝึ กตามแบบที่ตนสนใจ และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามข้อแนะนา
3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมที่สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยเครื่ องชี้แนะ เมื่อได้กระทาซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบตั ิ
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3.4 การกระท าอย่า งต่ อเนื่ อง หลังจากตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบที่ เป็ นของตัว เอง
จะกระทาตามรู ปแบบนั้นอย่างต่อเนื่ อง จนปฏิ บตั ิ งานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว เกิ ดทักษะ
จากการฝึ กฝน และกระทาอย่างสม่าเสมอ
3.5 การกระทาได้อย่างเป็ นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึ กอย่างต่อเนื่ องจน
สามารถปฏิบตั ิ ได้คล่องแคล่วเป็ นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่ งถือเป็ นความสามารถของการปฏิบตั ิใน
ระดับสู ง
นอกจากนี้ Anderson and Krathwohl (2001: 20) และทีมงานได้ปรับปรุ งแนวคิดของ
Bloom โดยได้นาเสนอแนวคิด Bloom’s Revised Taxonomy ที่แบ่งระดับของการคิดเป็ น 2 ระดับ
และปรับปรุ งคาโดยใช้คากริ ยาแทนคานาม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Bloom’s Revised Taxonomy
ที่มา: 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.
ลาดับขั้นของกระบวนการทางปั ญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิ พิสัยของ
Bloom’s Revised Taxonomy มีลาดับขั้น 6 ขั้น อธิ บายได้ดงั นี้
1. จา (Remembering) หมายถึ ง ความสามารถในการระลึ กได้ แสดงรายการได้
บอกได้ และระบุบอกชื่อได้
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2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสมารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง
สรุ ป และอ้างอิง
3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึ ง ความสมารถในการนาไปใช้ และประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา
4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสมารถในการเปรี ยบเที ยบ และอธิ บาย
ลักษณะการจัดการตัวอย่าง
5. ประเมิ นค่า (Evaluating) หมายถึ ง ความสมารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ และ
ตัดสิ น
6. สร้ างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) และ
วางแผนผลิต
จากการปรับ ลาดับขั้นของกระบวนการทางปั ญญาในจุ ดมุ่งหมายทางการศึกษาด้าน
พุทธิ พิสัยของ Bloom’s Revised Taxonomy มีคาสาคัญที่ Anderson and Krathwohl (2001: 67-68)
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาสาคัญของกระบวนการทางปัญญา ของ Bloom’s Revised Taxonomy
กระบวนการทางปั ญญา
คาสาคัญ
จา (Remembering)
-การจา (Recognizing) : การระบุ
-ระลึกได้ (Recalling) : การสื บค้น
เข้าใจ (Understanding) -การตีความ (Interpreting) : การขยายความ การสรุ ปความ การ
นาเสนอ การแปล
-การยกตัวอย่าง (Exemplifying) : การยกตัวอย่าง การวาดภาพประกอบ
-การจัดกลุ่ม (Classifying) : การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่
-การสรุ ป (Summarizing) : การเขียนสรุ ปย่อ การเขียนสรุ ป
-การเชื่อมโยง (Inferring) : ข้อสรุ ป การคาดการณ์ การปรับปรุ งแก้ไข
การทานาย
-การเปรี ยบเทียบ (Comparing) : การเปรี ยบเทียบ การทาแผนที่ การ
จับคู่
-การอธิบาย (Explaining) : การสร้างรู ปแบบ
ประยุกต์ใช้ (Applying) -การบริ หารจัดการ (Executing) : การดาเนินการ
-การนาไปใช้ (Implementing) : การใช้
วิเคราะห์ (Analyzing) -การแยกแยะความต่าง (Differentiating) : การแยกแยะ ความต่าง จุดเน้น
การเลือก
-การจัดการ (Organizing) : การหาความสัมพันธ์ การบูรณาการ การ
กาหนดโครงร่ าง การแสดงจุดสาคัญ การวิเคราะห์
-คุณลักษณะ (Attributing) : การตีความ
ประเมินค่า (Evaluating) -การตรวจสอบ (Checking) : ความร่ วมมือ การสื บค้น การสังเกต การ
ทดสอบ
สร้างสรรค์ (Creating) -การสร้าง (Generating) : การตั้งสมมติฐาน
-การวางแผน (Planning) : การออกแบบ
-การผลิต (Producing) : การสร้าง
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จากแนวคิดของ Anderson and Krathwohl ในการจัดลาดับขั้นของกระบวนการทาง
ปั ญญา Bloom’s Revised Taxonomy และการกาหนดคาสาคัญสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็ นลาดับ จากทักษะการคิดขั้นต่าไป
จนถึงทักษะการคิดขั้นสู ง
ดัง นั้น ในการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ที่จะต้องให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยง
ความรู ้ เดิ มและความรู ้ใหม่น้ นั การจัดการเรี ยนการสอนเนื้ อหาง่าย ๆไปยากตามระดับพฤติกรรม
โดยผูส้ อนท าหน้า ที่ อ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น การจัดกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนตามกระบวนการของรู ป แบบ เริ่ ม จากเป็ นพฤติ ก รรมตามล าดับ ขั้น ตอน เพื่ อ ปรั บ
กระบวนการทางปั ญญาของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้การสร้างความรู้ ความเข้าใจจากการใช้กลยุทธ์การตั้ง
คาถามตามระดับพฤติกรรมตามพุทธิ พิสัย จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การเชื่ อมโยงเนื้ อหาจากคาตอบ
ของคาถามและมี ความเข้าใจต่อสถานการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
จะทาให้ผเู้ รี ยนมี อารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภูมิศาสตร์ รวมทั้งสามารถสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลมาจากเจตคติ หรื อค่านิยมที่เกิดขึ้นใหม่
ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)
ทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) กล่าวถึ งทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ คือ การเรี ยนรู้
แบบกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของ
กลุ่ม ซึ่ งมี นกั คิดที่ สาคัญ คือ Slavin David Johnson และ Roger Johnson ที่ให้ความเห็ นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนที่มีต่อตนเอง โรงเรี ยน ครู และเพื่อนร่ วมชั้น จะมีผลต่อการเรี ยนรู ้
ดังที่ Johnson and Johnson (1994: 31-32) ได้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนว่ามี 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะการแข่งขันในการเรี ยนรู ้ คือ ผูเ้ รี ยนต่างพยายามเรี ยนเพื่อให้ได้คะแนนดี กว่าคนอื่น และ
ได้รับการยกย่อง ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน คือ ต่างคนต่างรับผิดชอบในงานของตนเองไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ
ผูอ้ ื่น และลักษณะร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้ โดยสมาชิกที่เก่งกว่าช่วยเหลือสมาชิ กคนอื่น
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย ในความสัมพันธ์ลกั ษณะสุ ดท้ายจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคม
และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วย นอกจากนี้ Johnson and Johnson ได้แบ่งประเภทความสัมพันธ์ไว้
5 ด้าน ดังนี้
1. การพึ่งพาเกื้อกูลกัน คือ สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ความสาเร็ จของสมาชิ ก
แต่ละคนมาจากความสาเร็ จของกลุ่ม ทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
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2. การปรึ ก ษาหารื อกัน อย่า งใกล้ชิ ด จากการช่ วยเหลื อและพึ่ ง พากันในกลุ่ ม เป็ น
สิ่ งสนับสนุนให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิ กแต่ละคน ส่ งเสริ มให้สมาชิ กทาหน้าที่
ของตนเองอย่างเต็มที่และมีการช่วยเหลือกัน
4. การใช้ทกั ษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการทางานกลุ่มย่อย การเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อจะสาเร็ จ สมาชิ ก จะต้องมี ทกั ษะทางสังคม ทักษะการปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ทักษะ
การทางานกลุ่ม ทักษะการสื่ อสารและทักษะการแก้ปัญหา รวมทั้งการยอมรับและไว้วางใจซึ่ งกัน
และกัน
5. การวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม สมาชิ กในกลุ่ มต้องมี การวิเคราะห์ กระบวนการ
ทางานกลุ่มเพื่อปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน รวมทั้งพฤติกรรมของสมาชิก และผลงานของกลุ่ม
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 157-158) กล่าวถึง องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ ดังนี้
1. การพึ่ ง พาอาศัย กัน ทางบวก คื อ ครู ต้อ งแจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม
อธิ บายวิธีการเรี ยนรู ้ และงานอย่างชัดเจน การยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันจะช่วยสร้างความผูกพัน
ในภาระหน้าที่ต่อความสาเร็ จของกลุ่ม
2. การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และต่ อ กลุ่ ม คื อ สมาชิ ก กลุ่ ม ทุ ก คนมี ค วาม
รับผิดชอบต่อความสาเร็ จของกลุ่ม ร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิ บตั ิ และเข้าใจตรงกันเกี่ ยวกับเป้ าหมาย
การทางานกลุ่ ม การช่ วยเหลื อสนับ สนุ น การกระตุ น้ เสริ มแรง เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานประสบ
ความสาเร็ จ
3. การมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ที่ ดีระหว่างสมาชิ ก ในกลุ่ ม ทุ ก คนต้องยอมรั บ กัน สนับ สนุ น
ช่วยเหลือกันเพื่อประสบผลสาเร็ จในเป้ าหมายเดียวกัน การกระตุน้ ชมเชยในความพยายามของกัน
และกัน
4. การสอนทักษะสังคมในการช่ วยเหลื อพึ่งพาอาศัยกัน และทักษะการปฏิ บตั ิ งาน
กลุ่ม สมาชิ กในกลุ่มจะต้องรู ้ เข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การตัดสิ นใจ การสร้ างความเชื่ อถื อ การสื่ อความหมาย การจัดการแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่ม และ
การจูงใจให้ปฏิ บตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ดังนั้น ครู จึงต้องสอนทักษะการทางานกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนปฏิ บตั ิได้
อย่างถูกต้อง
5. กระบวนการกลุ่ม เป็ นองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ กระบวนการจะ
ปรากฏเมื่ อสมาชิ ก กลุ่ ม ร่ วมกันอภิ ป รายให้ส มาชิ ก เข้า ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อให้ก ลุ่ ม ประสบ
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ความส าเร็ จตามเป้ าหมาย กระบวนการเรี ย นรู ้ จะเกิ ดขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องเป็ นผลจากการวิเคราะห์
อย่างละเอียดในการปฏิบตั ิงาน
จากการสรุ ป แนวคิ ด ลัก ษณะองค์ ป ะกอบของการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ของ
นักวิชาการ ทาให้ได้แนวทางในการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิการกลุ่มทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทั้งด้านวิชาการ และทักษะชี วิต เช่น การทางานอย่างเป็ นระบบ
การทางานเป็ นทีม การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น นอกจากทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหา
ภูมิศาสตร์ และวิธีการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ แล้ว ทาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้สึกปลอดภัย และมีความสุ ขใน
การเรี ยนรู้ ซึ่ งจะส่ งผลในด้านเจตคติต่อการเรี ยนภูมิศาสตร์ ได้
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
Johnson, Johnson and Holubec (1994, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2552: 103-104)
กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือดังนี้
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน ผูส้ อนจะต้องกาหนดจุ ดมุ่งหมายของ
บทเรี ย นทั้ง ด้า นความรู ้ และทัก ษะกระบวนการ ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ที่ ค วรมี ก ลุ่ ม ขนาดเล็ ก
3-6 คน การจัดกลุ่มโดยใช้การเลื อกสมาชิ กกลุ่มให้เหมาะสมและมีสมาชิ กคละกัน การกาหนด
บทบาทของสมาชิ กในกลุ่ม การจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนให้มีความเหมาะสมในการทางานกลุ่ม
และการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิ กในกลุ่ม และการจัดวัสดุหรื ออุปกรณ์ให้พอเพียง เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการช่วยงานกลุ่ม
2. ด้านการสอน ผูส้ อนจะต้องอธิ บายชี้ แจง จุดมุ่งหมาย เหตุผลในการดาเนิ นงาน
และขั้น ตอนในการท างาน เกณฑ์ก ารประเมิ นผลงาน ความส าคัญ ของการพึ่ ง พากัน ในกลุ่ ม
การตรวจสอบการทางานและความรับผิดชอบของสมาชิ กในกลุ่ ม และชี้ แจงพฤติกรรมที่ผูส้ อน
คาดหวังต่อผูเ้ รี ยน
ดังนั้น การนาหลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ในด้านการปฏิ บตั ิงานกลุ่มทางภูมิศาสตร์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ผูว้ ิจยั
ได้น าหลัก การและแนวทาง มาใช้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ เริ่ ม จากการวางแผนในการจัด กิ จ กรรม
การปฏิ บตั ิ ต้ งั แต่การกาหนดจุ ดมุ่งหมาย ขนาดของกลุ่ มที่ ควรมีกลุ่ มขนาด และสมาชิ กกลุ่ มให้
คละกัน การกาหนดบทบาทของสมาชิ กในกลุ่ม การจัดบรรยากาศในห้องเรี ยน และการจัดวัสดุ
หรื ออุปกรณ์ให้พอเพียง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการช่วยงานกลุ่ม ในการจัดการเรี ยนการสอน
ผูส้ อนต้องชี้ แนะ และอธิ บายถึ ง ความสาคัญของการทางานกลุ่ ม เพราะการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
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จะทาให้สมาชิ กในกลุ่ มได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ความรู ้ ท้ งั ด้านเนื้ อหาและทักษะภูมิศาสตร์ การใช้
ทัก ษะการท างานเป็ นกลุ่ ม และการสัม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลในการท างานหรื อการเรี ย นรู ้ ร่วมกัน
การร่ วมกันวิเคราะห์กระบวนการทางานจะฝึ กทักษะการทางาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
การช่วยเหลือกันของสมาชิ กจะเป็ นการสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน และ
จะช่ วยส่ ง เสริ ม บรรยากาศในการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ เครี ย ดและกดดันเกิ นไป จะท าให้ผูท้ ี่ เรี ย นอ่ อนมี
พัฒนาการในการเรี ยนรู ้มากขึ้นและมีความสุ ขในการเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Student Centered Learning-SCL)
เป็ นหัวใจสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิ ดปั ญญา ให้รู้จกั ตนเอง รู ้ จกั โลก เรี ยนรู ้ ได้ต่อเนื่ อง
สนุกสนานในการเรี ยนรู ้ สามารถอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ เน้นกระบวนการคิด การปฏิบตั ิได้จริ งสอดคล้องกับความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน ดังที่ มนต์ชยั เทียนทอง (2556: 4-10) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญว่าเป็ นการ
เรี ยนรู ้ ที่เน้นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จัดสื่ อการเรี ยนการสอน จัดสภาพแวดล้อม จัดสถานการณ์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพ และเป็ นแบบการสื่ อสารสองทาง (Two way Communication)
ทั้งจากผูส้ อน และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายจากการศึกษาด้วยตนเองหรื อร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ผูส้ อนมี
ความจาเป็ นที่จะต้องรู้จกั ผูเ้ รี ยน และวิเคราะห์ขอ้ มูลวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน เพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนใช้ศกั ยภาพได้เต็มที่ มนต์ชยั เทียนทอง ได้กล่าวถึง
หลักการการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้ 6 ประการ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) โดยให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้จาก
การสื บสวนสอบสวน เพื่อสร้ างและแปลความหมายให้เกิ ดความรู ้ ตามความสนใจและศักยภาพ
ของตน
2. การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้เ รี ย นในกิ จ กรรม
การเรี ยนการสอน (Active Learning) ที่ผสู ้ อนได้จดั เตรี ยมไว้อย่างมีความสุ ข ผูเ้ รี ยนเป็ นผูน้ าตนเอง
(Student Led Learning) เพื่อจัดการรับผิดชอบตนเอง
3. การร่ ว มมื อ กัน (Collaboration) โดยให้ ผู ้เ รี ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน กับ ผู ้อื่ น ท าให้ เ กิ ด
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และเกิ ดความรู ้ ที่หลากหลายของแต่ละคน
เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก
4. การใช้กระบวนการทางสมอง (Cognitive Process) เป็ นการใช้ความสามารถเชิ ง
สติ ปั ญ ญาประสานสั ม พัน ธ์ ก ัน ระหว่ า งสมองซี ก ซ้ า ยและซี ก ขวาสร้ า งและแปลความหมาย
การเชื่อมโยงข้อมูลกับประสบการณ์เดิม สร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เป็ นมิตรเพื่อให้ผเู้ รี ยน
จิตใต้สานึกในการเรี ยนรู้
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5. การประเมินผลในสภาพจริ ง (Authentic Evaluation) เป็ นการประเมินจากสภาพ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไม่ได้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย โดยอาจ
ใช้แฟ้ มสะสมงาน การทาโครงงาน การประเมินผลความก้าวหน้า
6. การนาความรู้ไปใช้และการประยุก ต์ใช้ (Application) มุ่งเน้นการนาไปใช้จริ งเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
นอกจากนี้ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 10-13) ได้เสนอบทบาทของครู ที่ควรส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไว้ดงั นี้
1. ครู จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ใหม่ เปลี่ ยนความคิดและความ
เชื่ อ แบบเดิ ม ๆ ที่ ค รู จ ะต้องเป็ นบอกความรู ้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น มาคิ ด ในแนวใหม่ ที่ เชื่ อว่า ผูเ้ รี ย นทุ ก คน
สามารถเรี ยนรู้ได้และมีวธิ ีการเรี ยนที่แตกต่างกัน และใช้เวลาในการรับรู ้ไม่เท่ากัน
2. ครู ควรมี ค วามเชื่ อว่าความรู ้ เป็ นสิ่ ง ที่ เปลี่ ยนแปลงและเกิ ดขึ้ นใหม่ได้ตลอดเวลา
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จะช่ วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความรู ้ ดว้ ยตนเอง การเรี ยนจากประสบการณ์
การเรี ยนรู้จากสภาพจริ งเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสร้างโอกาสการเติบโตทุกด้านอย่างเต็มที่
3. ครู ค วรมี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้เ รี ย นเป็ นผู้ป ฏิ บ ัติ อ ย่ า งอิ ส ระ เช่ น
การสื บเสาะค้นหา การแก้ปัญหา การเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย และการเรี ยนรู้ที่เน้นประสบการณ์
4. ครู ค วรจัด การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น กระบวนการมากกว่ า เนื้ อ หา และ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
5. การพัฒนาผูเ้ รี ยนตามลักษณะธรรมชาติของผูเ้ รี ยนที่มีความหลากหลาย การพัฒนา
ศักยภาพจึงควรใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนและทุกด้าน
6. ครู ควรออกแบบกิ จกรรมที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ขอ้ มูลที่สาคัญ ๆ ทันสมัย หลากหลาย การเน้นการให้ผเู้ รี ยนฝึ กกระบวนการคิด วิเคราะห์
และนาไปสู่ การคิดสร้างสรรค์ การสร้างโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้คน้ พบตัวเอง เรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ปัญหา
7. วิธีก ารประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ จะต้องปรั บปรุ ง อยู่เสมอ ตามสภาพจริ ง และไม่ มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน
ดังนั้น แนวคิดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงเป็ นแนวคิดที่สาคัญในการนามา
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษา เพราะเป็ นรู ปแบบที่เน้นหลักการให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ น
การท้าทายและการกระตุน้ การเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ย น การมี ส่วนร่ วมจะทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความสนุ กใน
การร่ วมกิจกรรม เช่น การซักถาม การค้นคว้า การสื บค้นข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี หรื อเครื่ องมือ
ที่เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู้ การให้ ความอิ สระในการคิ ด การวางแผนในการทางาน หรื อการ
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ปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้าง
ความรู ้ใหม่ ประสบการณ์ ใหม่จากการปฏิบตั ิ โดยครู ผสู ้ อนต้องเปลี่ยนมาเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและ
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ แทน และครู ผสู้ อนต้องปรับปรุ งการประเมินให้ทนั สมัย และ
ประเมินตามสภาพจริ ง
หลักการ แนวคิด และการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
วิชาภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ตอ้ งอาศัยความความรู้ที่เป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างกัน เพื่อนา
มาใช้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุ ษย์ และสิ่ งที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น ดังที่ สมจิตร วัฒนคุลงั (2555: 2-3) กิ ตติ คุณ รุ่ งเรื อง (2556: 2-3) และทวี
ทองสว่าง (2520: 20) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิดทางภูมิศาสตร์ วา่ ภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับโลก พื้นที่ บริ เวณต่าง ๆ ของโลก มีการศึกษารวมไปถึ งปรากฏการณ์ ทางกายภาพและมนุ ษย์
และสิ่ ง แวดล้อ มที่ อ ยู่ ร อบตัว มี ก ารศึ ก ษาสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ ที่ ม าจากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่ ง แวดล้อมกับ มนุ ษ ย์ การศึ ก ษาภู มิ ศ าสตร์ มี ท้ งั ในระดับ พื้ นที่ และระดับ ภู มิ ภาค โดยการใช้
เครื่ องมื อทางภู มิศ าสตร์ เป็ นเครื่ องมื อประกอบการเก็ บข้อมูล และการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้
วิธี ก ารทางด้า นวิท ยาศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการศึ ก ษาข้อ เท็ จ จริ ง ดัง นั้น
การศึกษาภูมิศาสตร์ จึงต้องอาศัยการนาความรู้ เดิม ประสบการณ์เดิม มาประกอบการศึกษากับ
ความรู ้ใหม่ เพือ่ สร้างเหตุและผลในการสร้างคาตอบทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้
ปั ญ ญา จารุ ศิ ริ และคณะ (2557) ได้ก ล่ า วไว้ต าราภูมิ ศาสตร์ โครงการตาราวิทยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์ มูลนิ ธิส่งเสริ มโอลิ มปิ กวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษา ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยานิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (สอวน.)
กล่าวถึงองค์ความรู ้ทางภูมิศาสตร์ ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 แขนง คือ 1) ภูมิศาสตร์ กายภาพ
(Physical Geography) ศึกษาสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2) ภูมิศาสตร์ มนุษย์ (Human Geography)
ศึ ก ษาปรากฏการณ์ เกี่ ย วกับ มนุ ษ ย์ห รื อ กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ 3) ภูมิ ศาสตร์ เทคนิ ค (Geographic
Techniques) ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์ จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ ทาให้ได้
ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์ ดังนี้
กิตติคุณ รุ่ งเรื อง (2555: 23) กวี วรกวิน (2551: 31) สวาท เสนาณรงค์ (2536: 103) ธวัช
บุรีรักษ์ (2520: 6) และพจนานุ ก รมลบับราชบัณฑิ ตยสถาน ศัพ ท์ภูมิ ศาสตร์ (2549: 258)
ได้กล่าวถึ งความหมายของภูมิศาสตร์ ไว้ว่า ภูมิศาสตร์ คือ วิชาที่เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ชี วิ ต กับ สภาพแวดล้อ มทั้ง ด้า นกายภาพและด้า นสั ง คม ตลอดจนกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
วิวฒั นาการความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่อดีตและปั จจุบนั
Strahler (1969: 3) Lambert and Morgan (2010: 78-79) and Pepper (1985: 108)
กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ในพื้นที่ (Space) ที่มีผลต่อการทากิ จกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ ภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ พลวัตรต้องใช้สติปัญญาใคร่ ครวญ เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงของพื้นที่ลกั ษณะทางกายภาพ
สิ่ งแวดล้อม และสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
ดัง นั้ น วิ ช าภู มิ ศ าสตร์ หมายถึ ง วิ ช าที่ เ ราศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งชี วิ ต กับ
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสังคม การศึกษาความสัมพันธ์ในพื้นที่ (Space) ที่มีผลต่อ
การทากิ จกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ พลวัตรต้องใช้สติปัญญาใคร่ ครวญเพื่อหา
ความสั ม พัน ธ์ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งมนุ ษ ย์แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจนกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
วิวฒั นาการความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่อดีตและปั จจุบนั
นอกจากนี้ ทวี ทองสว่าง และอมราพร สุ วรรณโชติ (2526: 5) ได้กล่าวถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์ (The Functional Value of Geography) ไว้ดงั นี้
1. ด้านอาชีพ ช่วยให้มนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ เข้าใจในเรื่ องการประกอบอาชีพดีข้ ึน
2. ด้านการพัฒนาสติปัญญา ช่ วยให้เกิ ดความเลลี ยวลลาดในการพิจารณา และ
ตีความหมายสิ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
3. ด้านการเป็ นพลเมืองดีมีความเลลียวลลาด ช่ วยให้เกิ ดการคิดในการนาหลักสู ตร
วิชาภูมิศาสตร์ มาปรับปรุ งให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมือง
4. ด้านการส่ งเสริ มความรู ้วชิ าแขนงอื่น ๆ ช่วยใช้วชิ าอื่น ๆ มีความหมายยิง่ ขึ้น
5. ด้านการส่ งเสริ มประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ช่วยให้การศึกษานอกสถานที่
การท่องเที่ยว และการสารวจมีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
6. ด้านการส่ งเสริ มสร้ างความเข้าใจอันดี ต่อกันระหว่างชาติ ช่วยให้เช้าใจในสภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฐานะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ ซึ่ งจะเกิดผลดี
ทางด้านการทูต และการอยูร่ ่ วมโลกเดียวกัน
ในการนาวิชาภูมิศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ควรมีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั ความรู ้ภูมิศาสตร์ และเข้าใจธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และ
เจตคติ ที่ ดีท างภูมิ ศ าสตร์ ดัง ที่ นัก วิช าการได้ก ล่ า วถึ ง จุ ดมุ่ ง หมายในการจัดการเรี ย นการสอน
ภูมิศาสตร์มีนกั วิชาการได้เสนอไว้ดงั นี้
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Verma (1975: 4) จุดมุ่งหมายในการเรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ (Aims and Objects of
Geography Teaching) ได้กล่าวไว้ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ เพื่อให้เกิดความคิด ทักษะและความรู้ใน
ระยะเวลาอันสั้นที่ สุ ด หรื อบรรลุ เนื้ อหาตามเป้ าหมายและเพื่อให้เกิ ดความคิดและการกระทาที่
ถูกต้องอื่น ๆ ได้แก่
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู ้จกั ความรู ้พ้นื ฐานของวิชาภูมิศาสตร์
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะในการสังเกตพิจารณา
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจความสัมพันธ์ทางธรรมชาติกบั สังคม
4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนซาบซึ้ งถึงความเข้าใจของความคิดรวบยอดและทฤษฏี
ทวี ทองสว่าง (2520: 26) กล่าวถึ ง ความมุ่งหมายของการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (Aim
and Objectives of Geography Teaching) ไว้ดงั นี้
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ของมนุษย์และธรรมชาติ
แวดล้อมมนุษย์วา่ มีความสัมพันธ์และความสาคัญต่อกัน
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกถึ งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่ งที่
มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการที่จะนาความรู ้ทางภูมิศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ทาความเข้าใจ และตีความหมายเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบนั
4. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดเจตคติ ค วามสนใจในคุ ณค่าของธรรมชาติ แวดล้อม คุ ณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ต่าง ๆ ในชุมนุมชน รู้จกั ความเป็ นเอกราชของชาติ
5. เพื่อให้รู้จกั โครงสร้ างของภูมิศาสตร์ และบอกได้ว่าขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
6. เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็ นอยูข่ องสังคมในอดีตและปั จจุบนั
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 107-109) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยนไว้ 3 ประการ คือ
1. มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ค วามเข้า ใจเนื้ อหาภูมิ ศาสตร์ ความรู ้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์แยกออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1.1 ข้อเท็จจริ ง (Fact) คือ ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ควรเน้นให้ผเู้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์
1.2 มโนมติทางภูมิศาสตร์ (Geographical Concepts) เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ขอ้ เท็จจริ ง
ทางภูมิ ศ าสตร์ แล้ว ผูเ้ รี ย นจะนาความรู้ ม าพัฒ นาให้มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น เป็ น
แนวความคิดสรุ ปรวบยอด
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1.3 หลักการทางภูมิศาสตร์ (Generalizations in Geography) เมื่อผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
มโนมติทางภูมิศาสตร์ แล้ว ผูเ้ รี ยนเกิ ดแนวคิดสรุ ปเป็ นหลักการทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งเป็ นหลักการที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เป็ นเหตุเป็ นผลกันหรื อเป็ นเงื่อนไข
1.4 ทฤษฏีทางภูมิศาสตร์ (Geographic Theories) ทฤษฏี เป็ นความรู้ที่ได้จากการ
สรุ ปเป็ นหลักการ และได้รับการทดสอบแล้ว เช่น ทฤษฏีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฏีโครงสร้าง
ทางภูมิภาค
2. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางภูมิศาสตร์ เพราะจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจเนื้อหาภูมิศาสตร์ และสามารถนาทักษะภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา เช่น ทักษะ
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศ าสตร์ ทักษะการสังเกตปรากฏการณ์ ทางภูมิ ศาสตร์ ทัก ษะการส ารวจ
ภาคสนาม และทักษะการใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3. การพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี เ จตคติ ท างภู มิ ศาสตร์ โดยการน าความรู้ ท างภู มิ ศาสตร์
มาพัฒนาเจตคติ ที่ ดี เกี่ ย วกับ ปรากฏการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สัง คม การเห็ นคุ ณ ค่ า และการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจความแตกต่างของพลเมืองในแต่ละภูมิภาค
สมจิตร วัฒนคุลงั (2555: 14) ได้ศึกษาทัศนะของนักวิชาการด้านสังคมศึกษา พบว่า
วัตถุประสงค์ของการสอนภูมิศาสตร์ มีดงั นี้
1. ให้ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ มีมโนมติ หลักการทางภูมิศาสตร์ เกี่ ยวกับที่ ต้ งั
ความแตกต่างด้านกายภาพและลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค
2. ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถนาไปแก้ปัญหาในชี วิตประจาวันได้
รวมทั้งทักษะการตั้งคาถาม การตั้งสมมติฐาน การสังเกต การศึกษาค้นคว้า การนาเสนอข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้า การสารวจ การปฏิบตั ิการภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3. .ให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ จากการที่ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจมโนมติ
หลัก การทางภูมิ ศ าสตร์ จะเป็ นพื้ น ฐานให้ เกิ ด เจตคติ ที่ ดี ท างภู มิ ศ าสตร์ เพราะท าให้ เ กิ ด ความ
ตระหนักถึ งความสาคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ รวมทั้งการตระหนักถึ งสิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม
ดังนั้น จากการสรุ ปวัตถุ ประสงค์การเรี ยนการสอนภูมิ ศาสตร์ ของนัก วิชาการ คื อ
1) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาภูมิศาสตร์ 2) ผูเ้ รี ยนมีการสร้างทักษะทางภูมิศาสตร์
ทั้งด้านทักษะการใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิ ศาสตร์ และทักษะการเสาะหา
ค้น คว้า ข้อ มู ล จากการศึ ก ษาสั ง เกต การส ารวจ การศึ ก ษาภาคสนาม การน าเสนอข้อ มู ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา และ 3) ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ ทาให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของวิชาภูมิศาสตร์ สภาพสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเข้าใจ

62
แตกต่างของความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งจากผลการสรุ ป
วัตถุประสงค์การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ทาให้เป็ นแนวทางในการสร้างเป้ าหมายของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ที่ได้ผา่ น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ แล้ว จะต้องได้
ความรู้ภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และเจตคติที่ดีท างภูมิศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ไปในด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้ต่อไป
หลักการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา (Case-based Learning)
วิธีการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นกระบวนการที่ผสู้ อนจะช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดโดยใช้ทกั ษะการคิด การวิเคราะห์ โดยให้ผเู ้ รี ยนกาหนดเรื่ อง
หรื อปั ญหาขึ้นจากความเป็ นจริ ง และหาคาตอบจากเรื่ องนั้น ๆ และนาคาตอบและเหตุผลที่มาของ
คาตอบมาเป็ นข้อมูลในการอภิปราย สอดคล้องกับคากล่าวของ Easton (1992: 89) ที่วา่ วิธีการสอน
ที่ใช้กรณี ศึกษาจะเป็ นวิธีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดยการวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ อภิปรายเหตุ
และผล ฝึ กการใช้ความรู ้ หลักการ ทฤษฏี และกระบวนการแก้ปัญหาและนามาใช้ตดั สิ นใจตาม
กรณี ศึกษานั้น และมีการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง มีการทางานร่ วมกันภายในกลุ่ม โดยมีผูส้ อน
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาของ Easton (1992: 12-14) ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ
1. การทาความเข้าใจสถานการณ์
2. การวินิจลัยขอบเขตของปัญหา
3. สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ปัญหา
4. ทานายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
5. ประเมินทางเลือก
6. วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน
7. สื่ อสารผลลัพธ์ที่ได้
การเรี ยนรู้ดว้ ยกรณี ศึกษา เป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยการศึกษากรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นแนวคิดของ
Smith and Ragan (1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556: 83) โดยให้ผเู้ รี ยนได้รับสถานการณ์ปัญหา
จริ ง และผูเ้ รี ยนจะต้องดาเนิ นการแก้ปัญหานั้นไม่มีคาตอบถูกต้องเพียงคาตอบเดียว โดยเลพาะถ้า
เป็ นปั ญหาที่ ซับ ซ้อนมองได้หลาย ๆ มุ ม การเรี ย นรู้ ด้ว ยกรณี ศึ ก ษา สามารถพัฒนาทัก ษะการ
ตัดสิ นใจ ด้วยการพิจารณาการแก้ปัญหาและนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
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การจัด การเรี ย นการสอนตามกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ได้นาการใช้
กรณี ตวั อย่างเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการวิเคราะห์กรณี ศึกษา การอภิปราย
เหตุและผล ฝึ กการใช้ความรู ้ในกระบวนการแก้ปัญหา นามาใช้ตดั สิ นใจตามกรณี ศึกษานั้น และมี
การทางานร่ วมกันภายในกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning)
การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) เป็ นการจัด
การเรี ยนรู้ การตัดสิ นใจ โดยมีปัญหาจริ งจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดภาวะสงสัย และต้องการแสวงหา
คาตอบเพื่อขจัดความสงสัย การให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ และร่ วมกันคิดแก้ปัญหาจะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมายและสามารถพัฒนาทักษะการคิดตามกระบวนการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นต่อการดารงชี วิตและการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต สอดคล้องกับคากล่ าวของ อานุ ภาพ เลขะกุ ล
(2550: 67-68) ที่กล่าวถึงการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ
1. ทาให้ได้ความรู ้ที่สอดคล้องกับบริ บทจริ งและสามารถนาไปใช้ได้
2. พัฒนาทัก ษะการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณให้เหตุ ผลและนาไปสู่ ก ารแก้ปั ญหาที่ มี
ประสิ ทธิผล
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผูเ้ รี ยนสามารถทางานและสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
6. ความคงอยู่ (Retention) ของความรู ้จะนานขึ้น
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ทักษะการแก้ปัญหา ซึ่ งมีนกั การศึกษาได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 111) ได้สรุ ปแนวทางปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เผชิญกับปั ญหา และพบปั ญหาด้วยตนเอง
2. จับกลุ่ มการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (3-5 คน) ให้ผูเ้ รี ยนได้ร่วมอภิ ปรายแสดงความ
คิดเห็น
3. ให้ผเู ้ รี ยนถามคาถามในเรื่ องที่สงสัยหรื อไม่เข้าใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
4. ผูเ้ รี ย นร่ วมกันคิ ดหาวิธี ก ารแก้ปั ญหา การแก้ปั ญหา การระบุ สื่ อและอุ ป กรณ์ ที่
ต้องใช้
5. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแสวงหาความรู ้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
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6. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแก้ปัญหา หาคาตอบของปั ญหาและนาเสนอผลการเรี ยนรู้หรื อผล
การแก้ปัญหาในรู ปแบบโครงงาน และนิทรรศการ
7. ร่ วมกันประเมินผลการทางานและผลงานกลุ่ม เสนอแนะในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ต่อไป
แนวคิ ด การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานที่ น ามาใช้ใ นการพัฒ นารู ป แบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา คือ การจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้พบกับปั ญหาจริ งจากการศึกษาค้นคว้า การศึกษาสารวจ
การศึกษาภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการสื บค้นข้อมูล จะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
คิดหาวิธีในการจัดการกับปั ญหานั้น ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนค้นพบความรู้ดว้ ยตนเอง และเกิ ดทักษะการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะ (Inquiry-based Learning)
การจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะ (Inquiry-based Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดจากการตั้งคาถามและลงมือปฏิบตั ิเพื่อสื บเสาะหาความรู ้ ดังที่ วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2556: 101) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะมาจากพื้นฐานปรัชญาการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การปฏิบตั ิ (Learning by Doing) ของ John Dewey ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบสาคัญของการเรี ยนรู ้ คือการตั้งคาถามหรื อการถามคาถาม
(Asking Questions) การศึกษาข้อมูลจะต้องมีการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจในการสรุ ปข้อมูล และ
นามาประมวลหรื อหาข้อสรุ ปเพื่อให้ได้คาตอบ ซึ่ งจะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีท้ งั ด้านทักษะวิชาการ
และทักษะชีวติ และมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
Bruner (1966: 89) ได้เสนอกระบวนการสื บสวนสอบสวนไว้เป็ น 4 ขั้น ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั
กันในชื่อ OEPC Techniques ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นสั ง เกต (Observation-O) เป็ นขั้นที่ ส าคัญที่ สุ ดอับ ดับ แรกของกระบวนการ
แสวงหาความรู ้ ขั้นสังเกตนี้ ครู จดั สถานการณ์ กิ จกรรม หรื อสาธิ ตการทดลองให้ผูเ้ รี ยนสังเกต
จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดปั ญหาคับข้องใจ (Conflict) ผูเ้ รี ยนจะถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล แล้วจดบันทึกข้อมูล
เหล่านั้นไว้เป็ นพื้นฐาน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตั้งสมมติฐานต่อไป
2. ขั้นอธิ บาย (Explanation-E) เมื่อใช้การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นแรกแล้ว
ต่อไปจะอธิ บายสถานการณ์ หรื อปรากฏการณ์ น้ ัน ๆ ว่า มี อะไรเป็ นสาเหตุ เพราะเหตุ ใดจึ งเป็ น
เช่นนั้นโดยพยายามหาแนวทางในการอธิ บายไว้หลาย ๆ แนวทางตามแบบการตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นท านายหรื อคาดคะเน (Prediction-P) เมื่ อทดลองสมมติ ฐาน เพื่ ออธิ บายว่า
ปั ญ หาเหล่ า นั้น มี ส าเหตุ ม าจากอะไร ผู ้เ รี ย นก็ พ อจับ เค้า โครงของปั ญ หาได้แ น่ ชัด ขึ้ น ละนั้น
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จะสามารถคาดคะเนได้วา่ ถ้ามีสาเหตุเช่นเดียวกันอีก จะเกิดอะไรตามมา แม้วา่ จะไม่มีสถานการณ์
เช่นนั้นปรากฏให้เห็นจริ ง ๆ
4. ขั้นนาไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ (Control and Creativity-C) คือ ขั้นที่สามารถ
นาแนวคิดที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
Joyce and Weil (2009: 80-88) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการ
สื บเสาะและแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) คือ มีการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการสื บเสาะหาความรู ้และแนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ โดยเน้นจากปั ญหาที่น่าสนใจที่
ทาให้แสวงหาความรู ้ ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ได้ประสบการณ์ เดิมหรื อความรู ้ เดิ มมาใช้ในประสบการณ์
ใหม่และการมีปฏิ สัมพันธ์กบั คนในสังคม ดังนั้นความรู ้จึงเป็ นสิ่ งที่ได้จากการสื บเสาะ โดยอาศัย
ความรู้และประสบการณ์ โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ให้ผเู้ รี ยนเผชิญปัญหา
2. ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา
3. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู ้
4. ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิการแสวงหาความรู้
5. ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล นาเสนอและอภิปรายผล
6. ให้ผเู ้ รี ยนกาหนดประเด็นปั ญหาเพื่อสื บเสาะต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้จึงนาการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสืบเสาะหาความรู ้มาใช้เป็ นขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยนฝึ กการปฏิบตั ิทางภูมิศาสตร์ จาก
การสังเกต และการตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่ การรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ ขอ้ มูล
และการสรุ ปผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อเป็ นคาตอบของการปฏิบตั ิงาน และส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้มี
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ไปสู่ การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
การเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์ (Experiential Learning)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ หมายถึง การดาเนิ นการอันจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามเป้ าหมายโดยให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ (Experience) ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้
ก่อน และให้เรี ยนสังเกต ทบทวนสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น และแนะนาสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นมาคิ ดพิจารณาไตร่ ตรอง
ร่ วมกันจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรื อสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้แล้ว
จึงนาความคิ ด หรื อสมมติ ฐานเหล่ า นั้นไปทดลองหรื อประยุกต์ใ ช้ในสถานการณ์ ใหม่ ๆ ดังที่
Johnson and Johnson (1994: 7) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้โดยการใช้ประสบการณ์ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถส่ งไปสู่ การเรี ยนรู ้ อื่น ๆ และการที่ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ตรงและ
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ค้นพบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะช่วยให้การเรี ยนรู ้น้ นั มีความสาคัญ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความผูกพันและ
ต้องการที่จะเรี ยนรู ้ต่อไป
1. ผูส้ อนมีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Learning Experience) ที่เป็ นรู ปธรรมใน
เรื่ องที่เรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้ลงไปประสบด้วยตนเอง
2. ผูเ้ รี ย นมี ก ารสะท้อนความคิ ด (Reflect) และอภิ ป รายร่ วมกัน เกี่ ยวกับ สิ่ ง ที่ ไ ด้
ประสบมา หรื อเกิดขึ้นในสถานการณ์เรี ยนรู ้น้ นั
3. ผูเ้ รี ยนมีการสร้างความคิดรวบยอด หลักการ สมมติฐาน จากประสบการณ์ที่ได้รับ
4. ผูเ้ รี ยนมีการสร้างความคิดรวบยอด หลักการ สมมติฐานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นไปทดลอง
หรื อประยุกต์ใช้สถานการณ์ใหม่ ๆ
5. ผูส้ อนมีการติดตามผลและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแลกเปลี่ยนการทดลอง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ เพื่อขยายขอบเขตของการเรี ยนรู้หรื อปรับเปลี่ยนความคิด หลักการ สมมติฐานต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
6. ผูส้ อนมี การวัดและประเมินผลโดยใช้การประเมินผลการเรี ยนรู้ ของตนเองของ
ผูเ้ รี ยน ประกอบกับการประเมินผลของผูส้ อนด้วย
หลักการและแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่กล่าวมานั้นสอดคล้อง
กับหลักการ และขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ รวมทั้งเป้ าหมายการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้เดิม ประสบการณ์เดิมกับเนื้ อหาใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิ งพื้นที่ (Space) ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิการการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ใน
การศึกษา และส่ งเสริ มทักษะสังคม คือ สามารถทางานเป็ นทีมในการศึกษาสารวจ มีความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีการสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและบุคคลอื่น และมีทศั นคติทางบวกต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้
ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จึงต้องเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีท้ งั ความรู ้ ทักษะสังคม การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเองด้วยตนเอง (Constructivism)
เทคนิค วิธีสอน และกลยุทธ์ การสอนภูมิศาสตร์
นอกจากหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เทคนิค วิธีสอน และกลยุทธ์
การสอนภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายจะเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนภูมิศาสตร์ สามารถนามาใช้เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้ ความเข้าใจและมี ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ อย่างถูกต้องชัดเจน และ
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สามารถนาไปสู่ การประยุกต์ใช้ได้ ดังที่นักวิชาการการศึกษาได้กล่าวถึ งเทคนิ ค วิธีสอนและกล
ยุทธ์การสอนที่สาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
Frazee and Rudnitski (1995) ได้กล่าวถึ งกลยุทธ์ การตั้งคาถามว่า การถามเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้ างสิ่ งที่รู้แล้ว และพัฒนาความคิดใหม่ การตั้ง
คาถามเป็ นส่ วนสาคัญของการค้นคว้าหาคาตอบ ลักษณะของคาถามที่ดี คือ เป็ นคาถามที่ผเู้ รี ยนได้
กระทามากกว่าการจาข้อมูล ได้เรี ยนรู ้ระหว่างกระบวนการตอบคาถาม และมีแนวทางในการตอบ
หลายแนวทาง นาไปสู่ คาตอบที่หลากหลาย การตั้งคาถามในระดับต่าง ๆ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างการ
เรี ยนรู้ คือ การขยายทักษะการคิด การทาความเข้าใจ การได้ขอ้ มูลย้อนกลับทั้งด้านการเรี ยนรู ้
และการจัดการเรี ยนรู้ ทาให้เกิ ดการทบทวน การเชื่ อมโยงระหว่างความคิด ประเภทของคาถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. คาถามแบบเลพาะเจาะจง (Convergent Questions) ได้แก่ คาถามที่เน้นเนื้ อหาเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ งโดยเลพาะต้องการคาตอบตรง ๆ เช่ น ถู ก หรื อผิด ไม่ตอ้ งตี ความหมายใหม่มากนัก
การมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า เป็ นคาถามที่เหมาะแก่การทดสอบความจา
2. ค าถามไม่ เลพาะเจาะจง (Divergent Questions) เป็ นค าถามประเภทปลายเปิ ด
(Open-ended Questions) เน้นผูเ้ รี ยนสร้างกระบวนการ (Process-oriented) ความคิดสร้างสรรค์
(Creative) การคิดอย่างวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสะท้อนผล (Reflection) การนาไปใช้
ต่อ (Generalization) และการสรุ ปอ้างอิง (Inferences) ต้องการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยนสู ง
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 107) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem
Based Learning: PBL) เป็ นยุทธวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีลกั ษณะสาคัญคือ
เป็ นการแก้ปัญหาที่ผเู้ รี ยนสนใจ ต้องการแสวงหาคาตอบและหาเหตุผลมา
Osborn (1993, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556: 50) กล่าวว่าเทคนิคการระดมสมอง
เป็ นเทคนิ คที่ส่งเสริ มพัฒนาการคิดคล่อง คิดได้ เป็ นจานวนมาก ๆ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเลพาะ
เพื่อให้ทางเลือกที่หลากหลาย การประเมินผลจะเน้นที่ปริ มาณมากกว่าคุณภาพ จึงไม่มีการวิพากษ์
แนวคิด วิธีการที่ นาเสนอ เพราะยิ่งเสนอได้มากซึ่ งมี โอกาสมากในการเลื อกสิ่ งที่ เหมาะสมที่ สุด
ต่อไป
ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์ (2557: 3-10) กล่าวว่ากลยุทธ์การสอน (Instructional Strategies)
หมายถึ ง การออกแบบและสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มประกอบด้ว ยวิ ธี ก ารหรื อ แผนการที่ คิ ด ขึ้ น อย่า ง
รอบคอบเพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ เป้ าหมาย มี ข้ นั ตอนสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย และได้ประสบการณ์การเรี ยนรู้ แบ่งกลยุทธ์การสอนเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
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1. กลยุทธ์การสอนทางตรง (Direct Instructional Strategies) เน้นการให้ขอ้ มูลและมี
เวลาน้อย ได้แก่ การบรรยาย การสาธิ ต การฝึ กฝนและการปฏิบตั ิ และการสอนแบบวิภาษวิธี
2. กลยุทธ์การสอนทางอ้อม (Indirect Instructional Strategies) เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เช่ น การสื บสอบ (Inquiry) การเรี ยนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การแก้ปัญหา (Problem
Solving) การสร้ างผังแนวคิด (Concept Mapping) กรณี ศึกษา (Case Studies) การอภิปรายเพื่อ
สะท้อนความคิด (Reflective Discussion)
3. กลยุทธ์การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instructional Strategies) เน้นการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole Class Discussion) วิธีสอน
แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) การระดมความคิด (Brainstorming) การเรี ยน
แบบร่ วมมื อ (Cooperative Learning) การแก้ปัญหาแบบมี ส่ วนร่ วม (Cooperative Problem
Solving)
4. กลยุทธ์การสอนเน้นประสบการณ์ (Experiential Instructional Strategies) เน้นการ
วางแผน และน าไปใช้ใ นบริ บ ทอื่ น ๆ เช่ น ทัศ นศึ ก ษา (Field Studies) สถานการณ์ จาลอง
(Simulation) เกม (Games) บทบาทสมมติ (Role Play) การบูรณาการ (Integration) และการสารวจ
(Survey)
5. กลยุทธ์การสอนแบบอิสระ (Independent Instructional Strategies) เน้นให้ผเู้ รี ยน
สร้างการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ได้แก่ การสอนที่เน้นวิจยั เป็ นฐาน (Research Based Instruction: RBL)
การบันทึกการเรี ยนรู้ (Journal) และการสอนที่เน้นโครงงาน (Project Based Instruction)
มนต์ชัย เที ย นทอง (2556: 224) กล่ า วถึ ง เทคนิ คการจัดข้อมู ลผัง กราฟิ ก (Graphic
Information Organizers) ว่าผังกราฟิ ก (Graphic Organizers) เป็ นรู ปแบบการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ และเข้าใจง่าย โดยการจัดกระทาข้อมูลได้มาจากทักษะการสังเกต การเปรี ยบเทียบ
การแยกแยะ การจัดประเภท และการเรี ย งลาดับ เป็ นต้น เป็ นการพัฒนาการคิดในระดับสู ง
ทั้งนี้ จากการศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคนิ ค วิธีสอน และกลยุทธ์การ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ สามารถส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนได้ม ากขึ้ น ทาให้ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาจากการ
สังเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักการและขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความความรู ้ของนักวิชาการ ดังนี้ Gredler (1997: 267-268) Driver and Bell (1986)
Yager, (1991: 5) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78) พบว่า เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ จึงมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอน คือ กระบวนการใน
การแก้ปัญหา การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางานเป็ นกลุ่ม การร่ วมกันสื บเสาะค้นหาข้อมูลโดย
การตั้งคาถาม และการตอบคาถาม การเขียนบันทึกแสดงความรู้ การฝึ กใช้เทคนิ คผังกราฟิ กการ
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สรุ ป และแสดงข้อมูล การสาธิ ต การไตร่ ตรองสะท้อนความคิด การให้แสดงผลงาน และฝึ ก
ปฏิบตั ิ ซึ่ งสอดคล้องกับเป้ าหมายและการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั ความรู ้ภูมิศาสตร์และเข้าใจธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และ
เจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ จึงเน้นการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์
และการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ดังที่นกั วิชาการศึกษาได้เสนอไว้ดงั นี้ Verma (1975: 4) ทวี ทอง
สว่าง (2520: 26) สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 107-109) และสมจิตร วัฒนคุลงั (2555: 14) เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการสังเกต การสรุ ปแนวคิดเป็ นหลักการทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมีทกั ษะด้านต่าง
ๆ คือ การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ การสังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ การสารวจภาคสนาม
การใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การตั้งคาถาม การตั้งสมมติฐาน การ
นาเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า จากผลการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจึงนามา
สู่ การศึกษาเทคนิ ค วิธีสอน และกลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เทคนิค วิธีสอน และกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์
เทคนิค วิธีสอน/
กลยุทธ์การเรี ยนการสอน
1. การบรรยาย (Lecture)

บทบาทผูเ้ รี ยน

ฟั ง การบรรยายเนื้ อหาภู มิ ศ าสตร์ แ ละจดบัน ทึ ก การสรุ ปเนื้ อหา และ
สาระสาคัญ
2. การสาธิต (Demonstration) สังเกตและปฏิ บัติตามการใช้เครื่ องมื อ ทางภูมิศ าสตร์ ที่ ครู สาธิ ต และการ
แก้ปัญหาจากการใช้เครื่ องมือ
3. การฝึ กฝนและปฏิบตั ิ (Drill ปฏิบตั ิการการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ บ่อยครั้งเพื่อความชานาญ เช่น การ
and Practice)
อ่าน และแปลความหมายแผนที่ และสรุ ปความเข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ
4. การสื บสอบ (Inquiry)
ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคาตอบในประเด็นปั ญหาหรื อกรณี ศึกษาทางภูมิศาสตร์
5. การแก้ปัญหา (Problem
ศึกษาและแก้ปัญหาในกระบวนการหรื อกิจกรรมการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์
Solving)
6. กรณี ศึกษา (Case Studies) คิดวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษาทางภูมิศาสตร์ และอภิปรายเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และตัดสิ นแนวทางหรื อคาตอบหรื อแก้ปัญหา
7. การอภิปรายสะท้อน
แสดงความคิดเห็นในเนื้ อหาหรื อการนาเสนอประเด็นทางภูมิศาสตร์ มีส่วน
ความคิด (Reflective
ร่ วมแสดงความคิดเห็นจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และประสบการณ์แต่ละบุคคล
Discussion)
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ตารางที่ 3 เทคนิค วิธีสอน และกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ (ต่อ)
เทคนิค วิธีสอน/
บทบาทผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์การเรี ยนการสอน
8. การเรี ยนแบบร่ ว มมื อ ทางานกลุ่มอย่างเป็ นระบบ รู ้จักบทบาทและหน้าที่ ของสมาชิ กที่ ดี รั บฟั ง
(Cooperative Learning)
ความคิ ด เห็ น และให้ เ กี ย รติ เ พื่ อ นร่ ว มงาน รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
9. ทัศนศึกษา (Field Studies) ก าหนดโครงการ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษาทางภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ วางแผน
การศึ กษาในสถานที่ จ ริ ง หรื อ พื้ น ที่ การร่ ว มกัน รั บ ผิด ชอบในการด าเนิ น
โครงการ และกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ และร่ วมกันสรุ ปโครงการ
10. การสารวจ (Survey)
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทอ้ งถิ่นในพื้นที่ เพื่อหาคาตอบหรื อสรุ ป
ความเข้าใจจากประเด็นปั ญหาที่ได้จากการสังเกตในพื้นที่
11. การบันทึกการเรี ยนรู ้
การเขียนสรุ ปความรู ้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้เรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่ง
(Journal)
สารสนเทศหรื อศึกษาสารวจจากแหล่งเรี ยนรู ้ทางภูมิศาสตร์

ดัง นั้น ครู ภู มิ ศ าสตร์ จึ ง ต้อ งมี ค วามสามารถทั้ง ด้า นความรู ้ ภู มิ ศ าสตร์ ทัก ษะทาง
ภูมิศาสตร์ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ที่หลากหลาย และเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ โดยครู ผูส้ อนจะต้องสอดแทรกการใช้กลยุทธ์ ก ารสอนที่ สอดคล้องกับเนื้ อหา และ
จะต้องเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ การสื บค้นข้อมูล
และหาคาตอบทางภูมิศาสตร์ ได้ รวมทั้งการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบในการจัดกิจกรรม
ต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งให้ ผู้เ รี ย นสามารถสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเองจากกระบวนการทางปั ญ ญาและ
กระบวนการปฏิบตั ิงานด้วยความร่ วมมือกัน และเพื่อให้ผเู้ รี ยนบรรลุตามจุดประสงค์และเป้ าหมาย
ของวิชาภูมิศาสตร์
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ คื อ ความสามารถของบุ ค คลที่ แ สดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่แสดงออกทั้งด้านความรู้ภูมิศาสตร์ ความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ และเจตคติทางภูมิศาสตร์
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สมรรถนะ (Competency)
จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะ พบว่า มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายและคา
นิยามไว้ดงั นี้
McClelland (1993: 9) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึ งบุคลิ กลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน
ปัจเจกบุคคล ซึ่ งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นมีผลงานหรื อการปฏิบตั ิงานที่ดี และสมรรถนะ
มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
Scott Parry (1990) ได้กาหนดนิยามสมรรถนะ คือ องค์ประกอบของความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของบุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อผลของการทางานเป็ น
บทบาทหรื อความรับผิดชอบซึ่ งสัมพันธ์กบั ผลงาน
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543: 7) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ทักษะ
ความรู้ และความสามารถหรื อพฤติกรรม (Skills, Knowledge and Attributed) ของบุคคลที่มีความ
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ
พจนานุ ก รมลบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2554: 1128) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ
สรุ ปความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถ คุณลักษณะ หรื อ
พฤติกรรม ที่เป็ นผลมาจากจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของแต่ละบุคคล ที่สามารถส่ งเสริ มให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
สมรรถนะการสอน
จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะการสอน พบว่า มีนกั วิชาการได้ให้ความหมาย
และคานิยามไว้ดงั นี้
Corcoran and Geortz (1995: 27-31) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะการเรี ยนการสอน
ว่าเป็ นปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ที่มีสื่อหรื อวัสดุ ส่งเสริ มสติปัญญา ซึ่ งประกอบด้วย
สติปัญญา ความรู ้ ความสามารถส่ วนบุคคล เป็ นสิ่ งที่กาหนดการเรี ยนการสอนว่าผูส้ อนสามารถ
เข้าใจ แปลความ ตอบสนองต่อผูเ้ รี ยน และสื่ อการเรี ยนรู้ได้อย่างไร
Cohen and Ball (1999: 27-28) กล่าวว่าสมรรถนะการเรี ยนการสอน เป็ นความสามารถ
ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน เป็ นลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนท่ามกลางสื่ อ และ
การเรี ยนรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันขององค์ประกอบของการเรี ยนการสอน
The College Academic Council (2004, อ้างถึงใน ชาริ นี ตรี วรัญญู ,2550: 45) ได้
กล่าวถึงสมรรถนะการสอนว่าเป็ นทักษะที่สาคัญของครู และกาหนดสมรรถนะการสอนของครู ใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ 4 ประการ ดังนี้
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1. ครู จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจว่าผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
2. ครู สามารถประยุกต์ใช้ยทุ ธศาสตร์การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
3. ครู สามารถประเมินผลการเรี ยนรู้ โดยใช้เครื่ องมือที่มีความเที่ยงและความตรง
4. ครู สามารถทางานอย่างเป็ นอิสระ และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เพื่อพัฒนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนรู้
Cellisen Personal Community (2005: 1-3) ได้กล่าว่า สมรรถนะได้นามากาหนด
มาตรฐาน โดยมีการใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงหรื อการพัฒนาสมรรถนะ โดยเน้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ และความสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้มา
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550: 43) ได้กล่าวถึง สมรรถนะด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งชี้ความสามารถ ความชานาญในด้านการใช้
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยูเ่ กี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยการใช้กลยุทธ์การสอน
ที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้สื่อ แหล่งเรี ยนรู ้ และการมีเจตคติเชิ งบวกต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน
สรุ ป ความหมายของคาว่า สมรรถนะการเรี ย นการสอน หมายถึ ง ความสามารถใน
การจัดการเรี ยนรู้ของครู ผสู้ อน เป็ นการเรี ยนการสอนที่ผสู้ อนจะต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนจาก
การเรี ยนการสอนและการใช้สื่อการสอน โดยครู ในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทกั ษะความสามารถ
ใน 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ และความเข้าใจว่าผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่าง ด้านความสามารถ
ประยุก ต์ใ ช้ยุท ธศาสตร์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ด้า นความสามารถประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย และเที่ยงตรง และด้านความสามารถในการทางานคนเดียว และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และเพื่อพัฒนาความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในการช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนรู้
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาผลการสังเคราะห์สมรรถนะการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นความสามารถของครู ผสู้ อนมา
สู่ มาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มสมรรถนะภูมิศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
การจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
ภูมิศาสตร์ ครู ผสู้ อนจะต้องมีสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ คือ ความรู้ภูมิศาสตร์ ความสามารถ
ในการสอนภู มิ ศ าสตร์ และเจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นัก วิ ช าการที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ดงั นี้
การสังเคราะห์สมรรถนะการสอนภู มิศาสตร์ ของนักวิชาการ คือ ทวี ทองสว่าง (2520:
96-97) Verma (1975: 20-25) NCGE (2012) และ GENIP (2006: 76) สรุ ปได้ดงั นี้
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1. ด้า นความรู้ ภู มิ ศ าสตร์ คื อ ความเข้า ใจเนื้ อ หา ความเข้า ใจหลัก สู ต ร การเรี ย น
การสอนภูมิศาสตร์ และขอบเขตความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ มีความรู ้ เนื้ อหาที่ทนั สมัย เข้าใจ
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีความรู ้ เกี่ ยวกับ
แหล่งเรี ยนรู ้ขอ้ มูล ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ คือ การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ที่ ใ ช้วิธี ส อนและเทคนิ ค การสอนที่ เน้นทัก ษะการปฏิ บ ตั ิ ที่ เหมาะสมกับ เนื้ อหาภู มิ ศ าสตร์ คื อ
การสื บค้น การสารวจ การตั้งคาถาม การอภิ ปราย การแก้ปัญหา การปฏิ บตั ิการ และทักษะ
การใช้เครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ มี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้สื่ อ และเครื่ องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้ อหา และกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนฝึ ก
การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์
3. เจตคติ ท างภูมิ ศ าสตร์ คือ ความรู้ สึ ก หรื อความเชื่ อ ที่ มี ต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความรู ้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ อย่างมีเหตุและผล ความตระหนัก
และเห็ นคุณค่าของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ
ทางภูมิศาสตร์ มากขึ้น
หลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
จากค าจ ากัด ความของวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ จะพบว่ า มี ก ารเน้ น ด้า นการศึ ก ษาพื้ น ที่
การวิเคราะห์ และการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูค้ นกับสถานที่ เป็ นหลัก ทาให้ผูส้ อนต้องมีการจัด
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้การปฏิ บตั ิทางภูมิศาสตร์ ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
รวมทั้งการใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องมีความหลากหลาย ดังที่ นกั วิชาการได้กล่าวไว้
ดังนี้
Brooks (2011: 210) กล่ าวว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ให้
ผูส้ อนจะต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มีทางเลือกและวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายกับ
ผูเ้ รี ยน กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจปั จจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ มองหาความสัมพันธ์
ของเนื้อหาเพื่อประกอบเป็ นความใหม่ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อม ผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาด้านการคิ ด
และการทาความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหา และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ โลก
Verma (1975: 20-25) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ไว้ 5 ประการ
ดังนี้
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1. การสอนให้เกิดการสังเกต โดยใช้วธิ ีปฏิบตั ิ ใช้วธิ ีคิดพิจารณาจากประสบการณ์ตรง
สังเกตสภาพแวดล้อมที่พบเห็นและนามาประกอบกับเรื่ องที่เรี ยน การสอนแบบนี้ ช่วยให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
สังเกตสภาพท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูด่ ว้ ย
2. การศึกษานอกสถานที่ การสอนโดยพาผูเ้ รี ยนไปศึกษาและดูภูมิประเทศจริ งหรื อ
แหล่งข้อมูลที่สอนไปแล้วจะทาให้ผเู้ รี ยนได้เกิดความประทับใจ สามารถจดจาแม่นยา
3. การปฏิบตั ิทดลอง วิธีน้ ีผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการกระทา เรี ยนโดยสังเกตพิจารณา
และเรี ยนโดยการสื บสวนค้นคว้า
4. วิธีสอนแบบโครงการ โครงการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ตรงข้ามกับ
การใช้ตาราซึ่ งป้ อนข้อเท็จจริ งและเรื่ องราวให้โครงการนั้นเกี่ ยวข้องกับสภาพชี วิตจริ ง มีความคิด
เริ่ มด้วยตนเอง หาความชานาญด้วยความอดทน
5. ใช้วธิ ีภูมิภาค เป็ นการแบ่งโลกออกเป็ นส่ วน ๆ ตามภูมิภาค
ทวี ทองสว่าง (2520: 41) กล่าวว่า ผูส้ อนจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ ยวกับ
ความหมาย และความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ในการสอนมี 3 วิธีดว้ ยกัน ดังนี้
1. การสังเกต การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนช่ างสังเกตสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่รอบตัว เพื่อให้เกิ ด
ความสงสัยและการคิดค้นคว้าเพื่อหาคาตอบ
2. การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลมาคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อให้ได้คาตอบ
3. การปฏิบตั ิงานภาคสนาม เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจปรากฏการณ์ ในพื้นที่อย่าง
ชัดเจนและสามารถคิดเชื่อมโยงในด้านสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
GENIP (2006) ได้กล่ าวถึ งความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ว่าครู ผูส้ อนจะต้องมี
ลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู ้เนื้อหาความสามารถด้านการวางแผน และการจัดหน่วยการเรี ยนรู ้
2.การจัดการเรี ยนการสอนควรการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการประกอบกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
3. อานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยนในการจัดกิจกรรม และเข้าใจผูเ้ รี ยน โดยการมีวธิ ี การ
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
4. มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และการประเมินตามกิจกรรมการเรี ยนรู้
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สรุ ปหลักการและขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ คือ เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดการคิดวิเคราะห์
ที่กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจปั จจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการสังเกต
การศึกษานอกสถานที่ การปฏิบตั ิ การทดลอง การศึกษาสารวจ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาด้านการคิดและการทาความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหาอย่างชัดเจน
เจตคติทางภูมิศาสตร์
ความหมายของเจตคติ มีที่มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้
Newcomb (1854: 128) ให้คาจากัดความไว้ว่า เจตคติ ซึ่ งมี อยู่ในแต่ละคนนั้นขึ้ นกับ
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรื อพึงพอใจ ซึ่งทาให้ผอู้ ื่นเกิดความรักใคร่
อยากใกล้ชิดสิ่ งนั้นๆ หรื ออีกลักษณะหนึ่งแสดงออกในรู ปความไม่พอใจ
Norman L. Munn (1971: 71) กล่าวว่า เจตคติ คือ ความรู ้สึก ความคิดเห็น ที่บุคคลมีต่อ
สิ่ งของ บุ คคล สถานการณ์ สถาบันและข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับหรื อปฏิ เสธ และแสดง
พฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด
Murphy, Murphy, and Newcomb (1973: 887) ให้กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความชอบ
หรื อไม่ชอบที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่ งต่าง ๆ
สุ รางค์ โค้วตระกูล . (2552: 397) ได้ก ล่ า วว่า ทัศนคติ หรื อ เจตคติ ของผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญมาก หมายถึงแนวโน้มที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อสิ่ งเร้า ซึ่ ง
อาจจะเป็ นได้ท้ งั คน วัตถุ สิ่งของ หรื อความคิด ถ้าบุคคลมีทศั นคติ บวกต่อสิ่ งใดจะมีพฤติกรรมที่
เผชิ ญกับ สิ่ ง นั้น ถ้ามี ท ศั นคติ ล บจะหลี ก เลี่ ยง ทัศนคติ เป็ นสิ่ งเรี ย นรู ้ และเป็ นการแสดงออกของ
ค่านิยม และความเชื่อของบุคคล
ศัก ดิ์ สุ น ทรเสณี (2531: 2) กล่ า วถึ ง เจตคติ เ ชื่ อ มโยงไปถึ งพฤติ ก รรมของบุ ค คล
ความสลับซับซ้อนของความรู้สึกหรื อการมีอคติของบุคคล การสร้างความพร้อมที่จะกระทาสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง ตามประสบการณ์ที่ได้รับมา และเป็ นความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในทาง
ที่ดีหรื อต่อต้าน
พจนานุกรมลบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 321) ได้ให้ความหมายของคาว่า เจตคติ
(Attitude) คือ สิ่ งที่คิด ใจ ท่าทีหรื อความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ดังนั้น จากการให้ความหมายของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ เจตคติ (Attitude) คือ เรื่ องของ
จิตใจ สิ่ งที่คิด ท่าที ความรู ้ สึกนึ กคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีผลมาจากการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบ และเจตคติจะมีผลให้มีการ
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แสดงพฤติกรรมต่อสิ่ งนั้นด้วย ดังนั้นเจตคติ จึงเป็ นส่ วนที่ สาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ เพราะ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ที่ มาจากความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้จากประสบการณ์ ต่า ง ๆ ใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
องค์ ประกอบของเจตคติ
Zimbardo and Ebbesen (1970, อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพทั ธ์ , 2531: 49) สามารถแยก
องค์ประกอบของเจตคติได้ 3 ประการ คือ
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่ วนที่เป็ นความเชื่ อของ
บุคคล ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู ้หรื อคิดว่าสิ่ งใดดีมกั จะมีเจตคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
อารมณ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็ นลักษณะของแต่ละ
บุคคล
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อสิ่ งหนึ่งหรื อบุคคลหนึ่งซึ่งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2552: 396-397) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วย 3
อย่างคือ องค์ประกอบเชิ งความรู ้สึก อารมณ์ (Affective Component) องค์ประกอบเชิ งปั ญญาหรื อ
การรู้ คิ ด (Cognitive Component) องค์ประกอบเชิ งพฤติก รรม (Behavioral Component) และ
ลักษณะของทัศนคติหรื อเจตคติ มีดงั นี้ คือ
1. เป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้
2. เป็ นแรงจู ง ใจที่ จ ะท าให้ บุ ค คลกล้า เผชิ ญ กับ สิ่ ง เร้ า หรื อ หลี ก เลี่ ย ง ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงได้ง่ า ย การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ อาจเปลี่ ย นจากบวกเป็ นลบหรื อจากลบเป็ นบวก
ทัศนคติบางอย่างอาจจะหยุดเลิกไปได้
3. มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแปรตามชุ มชนหรื อสังคมที่บุคลิกนั้นเป็ นสมาชิ ก เนื่ องจาก
ชุ มชนหรื อสั งคมหนึ่ งๆ อาจจะมี ค่ านิ ยมที่ เป็ นอุ ดมการณ์ พิเศษเลพาะ ดังนั้นค่ านิ ยมเหล่ า นี้ จะมี
อิ ทธิ พ ลต่อทัศนคติ ข องบุ คคลที่ เป็ นสมาชิ ก ในกรณี ที่ ตอ้ งการการเปลี่ ย นแปลงทัศนคติ จะต้อง
เปลี่ยนค่านิยม
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2520: 64-65) ได้กล่าวถึ งการเกิ ดเจตคติว่าเป็ นสิ่ งที่เกิ ดจากการ
เรี ยนรู้ (Learning) จากแหล่งเจตคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่อยูม่ ากมายที่สาคัญดังนี้
1. ประสบการณ์เลพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เลพาะ
อย่าง จะทาให้เกิดเจตคติต่อสิ่ งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน
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2. การติดต่อสื่ อสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) จะทาให้เกิดเจตคติ
จากการรับรู ้ข่าวสารต่าง ๆ
3. สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผูอ้ ื่นทาให้เกิด
4. ความเกี่ ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) เช่ น ครอบครัว โรงเรี ยน หรื อ
หน่วยงาน เป็ นต้น
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 166-167) กล่าวว่าเจตคติก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน คือ
1. การจู งใจทางร่ า งกาย (Biological Motivation) เมื่ อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง กาลัง
ดาเนินการตอบสนองตามความต้องการหรื อแรงผลักดันทางร่ างกาย ตัวบุคคลจะสร้างเจตคติที่ดีต่อ
บุคคลหรื อสิ่ งของที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) เจตคติมีพ้ืนฐานมาจากชนิ ดและขนาดของข่าวสารที่
ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาจะทาให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและสร้างเป็ นเจตคติข้ ึนมาได้
3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) เจตคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆ
ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยูท่ ้ งั โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน โดยเลพาะ
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน เป็ นกลุ่มที่สาคัญที่สุด (Primary Group)
4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของเป็ นส่ วนสาคัญ
ในการสร้างเจตคติได้
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อม
ที่สาคัญในการสร้าง เจตคติให้กบั ตัวบุคคล
สรุ ปองค์ประกอบของเจตคติ พบว่า เจตคติ เกิ ดขึ้นจากเกิ ดจากการเรี ยนรู้ ความจริ ง
หรื อการบอกเล่า การอบรมสั่งสอน จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เกิดจากการเลียนแบบความ
ต้องการของตนได้ บุคคลนั้นก็มีเจตคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น
ดังนั้น การส่ งเสริ มและการสร้างเจตคติทางภูมิศาสตร์ จึงต้องมาจากการเรี ยนการสอน
ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้รู้ความจริ งอย่างชัดเจน การมีประสบการณ์ จากกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
การปฏิบตั ิการกลุ่มซึ่ งสามารถสร้างทั้งความรู ้และทักษะการทางาน รวมทั้งการอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่สามารถลอกเลียนแบบจากเพื่อได้
นอกจากนี้ มีนกั วิชาการได้กล่าวถึ งการวัดและการประเมินด้านเจตคติไว้ คือ ธี รวุฒิ
เอกะกุล (2549: 19-20) ที่กล่าวว่า การวัดเจตคติน้ นั วัดยากกว่าด้านอื่ น ๆ แต่มีวิธีการวัดและการ
สร้างเครื่ องมือที่จะทาให้ทราบถึงความรู ้สึกที่แท้จริ ง สรุ ปได้ดงั นี้
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1. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการที่ง่ายมากที่สุด ซึ่ งจะต้องเตรี ยมประเด็นในการสัมภาษณ์
ให้ตรงเป้ าหมาย แต่อาจจะมีขอ้ เสี ยคือความกลัวต่อการแสดงความคิดเห็น ผูส้ ัมภาษณ์จึงควรสร้าง
บรรยากาศให้เป็ นกันเองและน่าเชื่อถือ
2. การสังเกต เป็ นวิธีการตรวจสอบจากการเฝ้ ามองและจดบันทึกพฤติ กรรมอย่างมี
แบบแผน เพื่ อจะได้ท ราบว่า บุ ค คลนั้น มี ค วามเชื่ อและอุ ป นิ สั ย เป็ นอย่า งไร แต่ จ ะต้องสั ง เกต
หลายครั้งเพราะเจตคติของบุคลมาจากหลายสาเหตุ
3. การรายงานตนเอง วิ ธี น้ ี ต้องการให้ ผูถ้ ู ก ทดสอบแสดงความรู ้ สึ ก ตามสิ่ ง ที่ เ ขา
ได้รับรู้ เป็ นข้อมูลคาถามที่ให้ผตู้ อบแสดงความรู ้สึกอย่างตรงไปตรงมา
4. เทคนิ คจินตนาการ โดยอาศัยสถานการณ์ หลายอย่างไปเร้าผูถ้ ูกทดสอบ เมื่อผูถ้ ูก
ทดสอบได้เห็นสิ่ งเร้าก็จะจินตนาการออกมา และนาผลมาตีความจะทาให้ทราบถึงเจตคติได้
ในการท าวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้ก ารวัด เจตคติ โ ดยให้ผูเ้ รี ย นเขี ย นรายงานตนเอง
เกี่ ยวกับความรู ้ สึกที่ได้รับจากประสบการณ์ ท้ งั ด้านความรู ้ สึกต่อรายวิชาภูมิศาสตร์ ความรู ้สึกต่อ
การพัฒนาความสามารถด้านทักษะทางภูมิศาสตร์ และแนวคิดหรื อความตระหนักต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ดัง นั้น ในการเรี ย นการสอนโดยการใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ จึงต้องสร้างเจตคติที่ดีที่เป็ นทางบวกจึงมีความสาคัญในการเรี ยนรู้
ภูมิศาสตร์ เพราะจะส่ งเสริ มในพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ของผูเ้ รี ยนด้วย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังนี้
ปัญญา ทองนิล (2553: 185-201) ได้ทาการศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
โดยการบูรณาการแบบสอดแทรกสาหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ย น พบว่า ผลการศึ กษาองค์ประกอบของสมรรถนะ พบว่า นัก ศึ กษาครู ควรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการสอน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านปฏิบตั ิการสอน และด้านเจต
คติ การนารู ปแบบไปใช้ตอ้ งสร้างความตระหนักให้กบั ครู ก่อน และกิ จกรรมควรมุ่งเน้นแนวคิด
ของรู ป แบบ ซึ่ งรู ป แบบที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาสมรรถภาพการสอนบู ร ณาการแบบสอดแทรก
เพื่ อเสริ ม สร้ า งคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ของผูเ้ รี ย นส าหรั บนัก ศึ กษาครู มี ก ระบวนการพัฒนา
สมรรถภาพการสอน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 (Acknowledging: A) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์
วิจารณ์ (Analyzing: A) ขั้นที่ 3 การกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา (Defining Goals: D) ขั้นที่ 4 การ
ฝึ กปฏิบตั ิหรื อนาความรู้ไปใช้ (Performing: P) ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Sharing: S) และขั้นที่
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6 การประเมินผล (Assessing: A) การใช้รูปแบบ การศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ ค่าเลลี่ ย
พัฒนาการของสมรรถภาพการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะปฏิบตั ิ และด้านอัตมโนทัศน์
ของนักศึกษาครู มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บัณฑิต ลัตรวิโรจน์ (2550: 155-168) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบการจัดการความรู ้ เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลการวิจยั พบว่า
สมรรถนะการสอนประกอบด้วย สมรรถนะด้านการเตรี ยมการสอน การวางแผนการสอน ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และด้านการวัดและการประเมินผล รู ปแบบการสอน
แบบการจัดการความรู ้ ที่ไ ด้รับ การประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในระดับมากที่ สุด มี ลกั ษณะเด่ น คื อ
บู ร ณาการการจัด การความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม และการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ การเรี ย นรู้ แนว
สร้ างสรรค์นิยม การนาความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ และการประเมินผลตามสภาพจริ ง ส่ วนผลการ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะการสอนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มเรี ยนโดยใช้รูปแบบ และ
กลุ่มที่ไม่ใช้รูปแบบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วินยั ธร วิชยั ดิษฐ์ (2555: 165-180) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ย นการสอนกลุ่ มวิช าภู มิ ศาสตร์ ที่ ส่ง เสริ ม คุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ข องนัก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน EPCPAFE Model มีกระบวนการ
เรี ยนรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเร้ าความสนใจ 2) ขั้นให้ความรู ้ สึก และฝึ กปฏิบตั ิ 3) ขั้นสร้ าง
ความคิดรวบยอด 4) ขั้นดาเนิ นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5) ขั้นประเมินความก้าวหน้า
6) ขั้นดาเนิ นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) ขั้นประเมินผล และจากการนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนไปใช้พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นการมีจิตสาธารณะ การใช้เทคโนโลยี
การนาความรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ ความรับผิดชอบ และการคิ ด อยู่ในระดับสู ง เมื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้
รายวิชาภูมิศาสตร์ กายภาพพบว่ามีระดับคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
สุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ (2545: 294-317) ได้ศึกษา และพัฒนาหลักสู ตรครู นกั วิจยั ใน
ชั้น เรี ย น ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งสมรรถภาพครู นัก วิ จ ัย พบว่ า
สมรรถภาพครู นกั วิจยั ที่พึงประสงค์ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านจิตวิจยั ด้านการแสวงหาความรู ้อย่าง
เป็ นระบบ ด้านการเป็ นผูเ้ รี ยนรู้ การสอน ด้านการปฏิ บตั ิเชิ งสะท้อนกลับ และด้านคุ ณลักษณะ
ความเป็ นครู จากผลการนาหลักสู ตรไปใช้กบั กลุ่มทดลองพบว่า สมรรถภาพครู นกั วิจยั จากการ
ประเมินของครู พี่เลี้ ยง และนักศึกษาประเมินตนเองมีความสอดคล้องกัน คือ ภายหลังทดลองใช้
หลักสู ตรมีสมรรถภาพครู นกั วิจยั สู งกว่าก่อนทดลองใช้หลักสู ตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีสมรรถภาพในระดับมาก

80
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน (2550: 402-407) ได้ศึกษาเรื่ องสมรรถนะครู
และแนวทางการพัฒนาครู ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะครู และ
แนวทางการพัฒนาครู ของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับสมรรถนะครู และแนวทางการ
พัฒนาครู ในประเทศไทย และต่างประเทศโดยรวบรวมจากเอกสารของกระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งแต่ช่วง
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2549 และการใช้
การสื บค้นข้อมู ล จากอิ นเตอร์ เน็ ต ตั้งแต่ ค.ศ. 2000-2006 ผลการวิจยั พบว่า ประเทศไทย และ
ต่า งประเทศก าหนดกรอบสมรรถนะครู ส อดคล้องกัน 15 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู ้ ในเนื้ อหาวิช า
2) การสื่ อสารและการใช้ภาษา 3) การพัฒนาหลักสู ตร 4) การจัดการเรี ยนรู้ 5) การจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ 6) การบริ หารการจัดการชั้นเรี ยน 7) การใช้เทคโนโลยี 8) การวัดและ
ประเมิ น ผล 9) การวิจ ัย เพื่ อพัฒ นาการเรี ย นการสอน 10) จิ ต วิทยาส าหรั บ ครู 11) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุ มชน 12) คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผูน้ า และ
การทางานเป็ นทีม 14) การพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ และ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ส่ วนแนวทางการพัฒนาครู พบว่า จาเป็ นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และมีมาตรการ
ต่าง ๆ โดยครู ตอ้ งสามารถพัฒนาตนเองได้หลายรู ปแบบ รวมไปถึงการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ อที่
หลากหลาย สามารถนาความรู้ไปปฏิบ ตั ิในชั้นเรี ยน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และไตร่ ตรอง
ประสบการณ์กบั เพื่อนครู ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
จิราภรณ์ พิมพ์ใจใส (2553: 184-199) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ มีชื่อเรี ยกว่า PARCE Model ประกอบด้วยการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนรู ้ (Preparation) ขั้นเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิ (Action)
ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction) และขั้นประเมินผล (Evaluation)
และจากวัตถุประสงค์การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ของ
นัก ศึ ก ษาพยาบาล การศึ ก ษาความสามารถในการเรี ย นรู้ ด้า นความสามารถในการวิเ คราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา พบว่า คะแนนเลลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ จากการศึ ก ษางานวิจยั ข้า งต้น พบว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเองสามารถส่ ง เสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ข องผู้เ รี ยน
เมื่อพิจารณาด้านการส่ งเสริ มสมรรถนะของผูเ้ รี ยนพบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น

81
ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิมากกว่าการท่องจาหรื อการฟังบรรยาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลต่างๆทา
ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดทัก ษะ และความสามารถในด้านนั้นๆ และเมื่ อพิ จารณาด้านสมรรถนะการสอน
พบว่าประกอบด้วยความรู ้ ในเนื้ อหา และความรู ้ เกี่ ยวกับหลักสู ตร ความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนตั้งแต่การวางแผนการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และการวัด และประเมินผล
งานวิจัยต่ างประเทศ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศดังนี้
Wathore (2012: 115-116) ได้ศึกษาประโยชน์ ของการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ในการสอนภู มิ ศ าสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับการสอนภูมิศาสตร์ โดยการศึกษาสังเกตจากครู ผสู้ อนในโรงเรี ยน โดยให้
ครู เตรี ยมสื่ อการสอนหรื อเครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ ที่ เหมาะสมกับ เนื้ อหา และนาไปใช้สอนใน
ห้องเรี ยน มี ก ารวัดและประเมินผลการเรี ย นรู้ และการติ ดตามผลการศึก ษาจากผู้ เรี ย น พบว่า
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการสอนภูมิ ศ าสตร์ ที่ จะท าให้ ผูเ้ รี ย นสนใจ ได้แก่ ลู ก โลก แผนที่ ภูมิ ประเทศ
หนังสื อแผนที่โลก เครื่ องหมายสัญลักษณ์ แบบจาลองต่าง ๆ ภาพถ่าย และภาพยนตร์ เป็ นต้น
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ใช้เครื่ องมือเหล่านี้ จะช่วยเสริ มสร้างความรู ้ กระตุน้ ความสนใจ และ
ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพการสอนของครู ดว้ ย นอกจากนี้ เทคโนโลยี และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่ช่วยอานวย
ความสะดวกในการสอนภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการสอนภู มิ ศ าสตร์ เ หล่ า นี้ ท าให้
กระบวนการเรี ยนการสอนได้ผลดียงิ่ ขึ้น น่าสนใจ และง่ายต่อความเข้าใจ เครื่ องมือที่ใช้ในการสอน
ภูมิศาสตร์ เหล่านี้ อาจแบ่งประเภทได้เป็ น เครื่ องลายภาพสไลด์ การนาเสนอด้วย PowerPoint สื่ อ
ทางการศึ กษา แหล่งทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งประโยชน์ของเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และสื่ อ
เทคโนโลยีอื่น ๆ มี ประโยชน์ดงั นี้ คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการสอนให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอในการ
เรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ การใช้เครื่ องมื อที่ หลากหลายทาให้เกิ ดความเข้าใจที่ มากขึ้ น การเลื อกใช้
เครื่ องมือในการสอนภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมทาให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น และเครื่ องมือภูมิศาสตร์
และสื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยเสริ มสร้างคุณภาพ และความสนใจผูเ้ รี ยน
Yusuf Kilinc (2013: 76-90) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาครู ภูมิศาสตร์ ใน
การใช้เทคนิ ควิธีสอนภูมิศาสตร์ การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสารวจรวบรวมสมรรถนะ ในการ
สอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาครู ภูมิศาสตร์ ช้ นั ปี 4 และชั้นปี 5 ของมหาวิทยาลัย ผลของการนาไปใช้
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาครู ภูมิศาสตร์ ต่อการพัฒนากิจกรรมในชั้นเรี ยน โดยผูว้ ิจยั ได้สารวจ
รวบรวม และวิเคราะห์ พบว่าควรใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน หรื อครู ควรใช้แผนที่หรื อวาดแผนที่บนกระดานดา การสอนเนื้ อหา
ควรเชื่ อมโยงถึงผลของภูมิศาสตร์ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาชัดเจนมากขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั และ
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั นี้ นาไปใช้ป รั บปรุ งเทคนิ ค วิธี สอนภูมิศาสตร์ ของนักศึ กษาวิชาชี พ ครู
ต่อไป
Ondigi (2012: 256-277) ได้ศึกษาหลักการภูมิศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาฝึ กหัดครู มหาวิทยาลัยเคนยัตตา ประเทศเคนยา มีจุดประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาหลัก การส าคัญ ของภู มิ ศาสตร์ การจัดล าดับ ความส าคัญของการสอน การวิจยั เพื่ อ
ส่ งเสริ มการสอนภูมิศาสตร์ ให้บรรลุ เป้ าหมายของการศึ กษาของชาติ โดยการสารวจข้อมูลจาก
นักศึกษาครู ในมหาวิทยาลัยเคนยัตตา พบว่า วิชาภูมิศาสตร์ มีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาเป็ นอย่าง
ยิง่ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองของสังคมต่างๆ ในโลก
นี้ วิชาภูมิศาสตร์ ควรมีกระบวนการวิธีการสอนที่สามารถกระจายองค์ความรู้ ในการสร้างความรู้
และทักษะต่าง ๆ ในด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ควรเน้นการฝึ กอบรมครู โดย
ใช้การจัดการเรี ยนการสอนปั ญหาเป็ นฐาน (Problem based learning) ทาให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลกระทบของปั ญหาได้ดีข้ ึน มีทกั ษะในการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
สอน และการฝึ กปฏิ บตั ิการการสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และในโรงเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ สามารถนาทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ การใช้ประสบการณ์จากกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน การทากิ จกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมนอกสถานที่เป็ นการ
เพิ่ ม ทัก ษะในการสอน กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ส าคัญ ในด้า นการคิ ด วิ เ คราะห์ การหาเหตุ ผ ล
การสังเกต และการคนคว้าวิจยั สาหรับผูเ้ รี ยนเพื่อแสดงถึงการมีความรู้ ทักษะในการทางานที่สาคัญ
ในตลาดแรงงานในปัจจุบนั
Stoltman (1991: 437-443) ได้ศึกษาสังเคราะห์งานวิจยั ในระดับปริ ญญาเอก ที่ เกี่ยวกับ
การสอนภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ปี 1934-1982 พบว่าด้านวิธีการสอนภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับ
ความรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน คือ การศึกษาจากประสบการณ์ การสารวจ หรื อวิธีการ
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทา
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ น้ นั ได้ คือ การปฏิ บตั ิจริ งของผูเ้ รี ยน การ
สังเกตในพื้นที่จริ ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์ การจดบันทึก จากการสารวจ และการสัมภาษณ์ ทาให้เข้าใจ
เนื้อหาภูมิศาสตร์ ท้ งั ข้อเท็จจริ ง
Martinha (2011: 26-36) ได้ศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ มีเป้ าหมาย
เพื่อพัฒนาตาราการสอนภูมิศาสตร์ และการสอนภูมิศาสตร์ โดยศึกษาสังเคราะห์จากผลการวิจยั
ระดับปริ ญญาเอก พบว่ากระบวนการสอนภูมิศาสตร์ ควรเน้นการพัฒ นาความสามารถของผูเ้ รี ยน
เน้นให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิการ ดังนั้นตาราการสอนภูมิศาสตร์ ตอ้ งนาเสนอตัวอย่างวิธีการเรี ยนการสอน
วิชาภูมิศาสตร์ ต่างๆ ที่ชดั เจน เน้นกิ จกรรมต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
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กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน มีการวัดและประเมิน ผลตามการจัดกิ จกรรมการสอนจริ ง เพื่อให้
เป็ นกระบวนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ เชิงรุ ก (active) นอกจากนี้ รัฐควรมีคณะกรรมการตรวจรับรอง
ตาราการสอนต่าง ๆ และจัดอบรมครู ในด้านการพัฒนาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ และ
การเลื อกใช้ตาราการสอนภูมิศาสตร์ เพื่อให้ครู สามารถเข้าถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับเนื้ อหาวิธีการสอน
และกระบวนการสอนภูมิศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น
Berliner (2001: 469-470) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับสมรรถนะการสอนของครู ชานาญการ
ได้ต้ งั สมมติฐานจากข้อมูลที่ได้มาจากการประเมินทักษะหรื อความสามารถที่จาเป็ นของครู ได้แก่
ความสามารถในการใช้ความรู้ มีความรู ้เชิงเนื้อหาที่สามารถนามาจัดการเรี ยนการสอน สามารถใช้
ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาในการสอนที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย มีการตั้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสนใจ การสร้างบรรยากาศที่ผอ่ น
คลายในการจัดการเรี ยนการสอน การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้มีทางเลือก
ในการเรี ยนรู ้ มีความรู ้สึกต่อบริ บทอย่างรวดเร็ ว ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลย้อนกลับให้
ผูเ้ รี ยน ใช้การทดสอบสมมติฐานของผูเ้ รี ยนบ่อยครั้ง และมีความแสดงออกถึงความต้องการในการ
สอน
จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้นสามารถพิจารณาได้ดงั นี้ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ จะมีเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่สามารถสร้างความสนใจ และ
สร้างความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้มาก เพราะเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นแหล่งข้อมูลที่เพียงพอสาหรับ
การเรี ยนรู้ และช่ วยส่ งเสริ มคุ ณภาพการสอนของครู ดว้ ย ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิ ศ าสตร์ เน้นการฝึ กอบรม การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารการสอนทั้ง ในมหาวิท ยาลัย และในโรงเรี ย น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถนาทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ ด้านสมรรถนะในการสอน
ภูมิศาสตร์ ครู ควรมีทกั ษะที่สามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื อการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ อย่างง่าย คือ แผนที่หรื อวาดแผนที่
การสอนเนื้ อหาควรเน้นความสั มพันธ์ เชื่ อมโยง และผลที่ เกิ ดขึ้ น จะทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหา
ชัดเจนมากขึ้น และด้านเอกสารหรื อตาราต่างๆควรเน้นที่ครู ควรพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน และนาเสนอตัวอย่างวิธีการเรี ยนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ต่างๆ ที่ชดั เจน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา เป็ นการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and
Development) และการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบตามแนวคิด ADDIE Model
ปรับปรุ งโดย Kevin Kruse (2009:1) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนของ Joyce and Weil (2009)
โดยมี ก ารพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การ
ผสมผสานข้อมูลใช้วธิ ี Embedded โดยใช้วธิ ีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีหลัก และวิธีการเชิงคุณภาพเป็ น
วิธีรอง (Creswell and Clark, 2011: 67) ร่ วมกับการใช้รูปแบบการวิจยั Pre- Experimental Design
โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
The One Group Pretest-Posttest Design (Tuckman, 1999: 160)
วิธีและขั้นตอนการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตามขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A):
การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I): การทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E): การ
ประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน และการขยายผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (Analysis)
(Research: R1)

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ
พัฒนารู ปแบบ (ร่ าง)(Design and
Development) (Development: D1)

การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา (ลบับร่ าง)

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาคณะ
ครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
รู ปแบบ (Implementation)
(Research: R2)

ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

// 2. วิเคราะห์หลักสูตร

ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (พ.ศ. 2555)

3. วิเคราะห์
ตรแกนกลาง
กรอบด
าเนิหลันกสูการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เลพาะในสาระที่ 5
ภูมิศาสตร์
4. สังเคราะห์แนวคิด หลักการ
และสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์
5. สังเคราะห์แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรี ยน
การสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
6. ศึกษาความคิดเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
ภูมิศาสตร์ ท้ งั ในระดับ
อุดมศึกษาและครู ผสู ้ อน

ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนารู ปแบบ
จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบ
สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทดลองและเครื่ องในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทดลองและเครื่ องมือ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือ
ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่
ใช้ในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์

ภูมิศาสตร์ ในโรงเรี ยนที่มี
นักศึกษาสังคมศึกษาไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
และการปรับปรุงรู ปแบบ
(Evaluation)
(Development: D2)

การนาไปใช้
1. นารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา ไป
ทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์เนื้อหาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์
4. สังเกตและติดตามผลหลัง
การเรี ยนรู ้
4.1 ผลการเรี ยนรู ้รายวิชา
ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์
4.2 ความสามารถใน
การสอนภูมิศาสตร์
- ด้านการเขียนแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์
- ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์
- ด้านการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
- ด้านการทางาน
กลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
4.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์
4.4 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์

การประเมินประสิ ทธิผล
ดังนี้
1. สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์
1.1 เปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู ้รายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
1.2 การวัดและ
ประเมินผลหลังเรี ยน
- วิเคราะห์ดา้ น
การเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์
- ประเมินผลด้าน
การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์
- ประเมินผลด้านการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
- ประเมินผลด้านการ
ทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์
- วิเคราะห์ผลเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์
- ประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

พิจารณาผลการประเมิน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมศิ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา (ฉบับสมบูรณ์ )
การขยายผลการใช้ รูปแบบ

ภาพที่ 3 กรอบดาเนินการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis: A): การศึกษาข้ อมูล
ขั้นพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อวิเคราะห์ ข ้อมู ล พื้ นฐานเชิ ง นโยบาย การจัดการศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. เพื่อวิเคราะห์หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
3. เพื่อวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลพาะในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
4. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด หลักการและสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
5. เพื่ อ วิเ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด หลัก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกับ การเรี ย น
การสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
6. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ดเห็ นจากผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านพฤติ ก รรมการจัดการเรี ย นการสอน
ภูมิศาสตร์ ท้ งั ในระดับอุดมศึกษาและครู ผสู้ อนภูมิศาสตร์ ในโรงเรี ยนที่มีนกั ศึกษาสังคมศึกษาไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
วิธีดาเนินการ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ่ งที่คาดหวังเน้นการพัฒนาครู ภูมิศาสตร์
สิ่ งที่เป็ นสภาพจริ งในการพัฒนาครู และการผลิตครู
2. การวิเ คราะห์ เ ป้ าหมายของหลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสั ง คมศึ ก ษา
(ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
3. วิเคราะห์ขอบเขตเป้ าหมายการเรี ยนและเนื้ อหาภูมิศาสตร์ หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลพาะใน
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
4. การวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะของวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ และวิ เ คราะห์ ห ลัก การ เป้ าหมาย
การจัดการเรี ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เพื่อนามาเป็ นสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์
5. การสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด หลัก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นารู ป แบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
ซึ่ ง ประกอบด้วยผลการเรี ย นรู้ ภูมิ ศาสตร์ ความสามารถในการสอนภูมิ ศาสตร์ และเจตคติ ทาง
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ภูมิศาสตร์ โดยศึกษาจากแนวคิดและหลักการทางภูมิศาสตร์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยน
การสอน
6. การศึ ก ษาวิเ คราะห์ ผูเ้ รี ย นและการสอนของนัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู ส ารวจข้อ มู ล
พื้นฐานวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ศึกษา โดยสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อนอย่างไม่เป็ นทางการ และ
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาในการเรี ยนภู มิศาสตร์ วิเคราะห์
สภาพปั ญหาการขาดสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา จากการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับครู พี่เลี้ยงของนักศึกษาที่ไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในโรงเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาความต้องการในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ย นสอนเพื่ อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีดงั นี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ประกอบด้วย
1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
1.2 แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
1.3 แบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ ยวกับลักษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลักการและเป้ าหมาย
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2. แบบสัมภาษณ์ มี 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูร้ ับการสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในประเด็นสภาพปั ญหาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ และการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาในด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2.1 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
2.2 แบบสัมภาษณ์ครู พี่เลี้ยงของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ที่นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์
เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีแบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 3 ลบับ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์
เอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึ กษา 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคม และ 3) แบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับลักษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลักการ
และเป้ าหมายการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
แบบวิเคราะห์เอกสารทั้ง 3 ลบับ ดาเนินการสร้างเช่นเดียวกัน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้ างแบบวิเคราะห์ เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์ เอกสารจาแนก
เป็ นสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็ นจริ ง โดยข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบาย
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) เป้ าหมายการผลิตบัณฑิต ของคณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ข้อมูลเกี่ ยวกับ แนวคิ ดการส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ แนวคิด หลักการและทฤษฎี สาระสาคัญและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอน และแนวคิด ลัก ษณะวิชาภูมิ ศาสตร์ หลัก การและเป้ าหมายการจัด
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
1.3 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์ เ อกสารเชิ งทฤษฎี และนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุ ง แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
(Index of Item Objective Congruence: IOC) การประเมินความสอดคล้องโดยใช้การวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้องคานวณได้จากเทคนิคของ Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:
117)
การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้น้ าหนักเป็ นค่าคะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่า สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
1.5 น าผลข้อ มู ล จากผู้เ ชี่ ย วชาญมาวิ เ คราะห์ ค่ า ดัชนี ความสอดคล้องของแบบ
วิเคราะห์เอกสารทั้ง 3 ลบับ คือ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา
2) แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
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ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา และ 3) แบบ
วิเคราะห์เอกสารเกี่ ยวกับลักษณะวิชาภูมิศาสตร์ หลักการและเป้ าหมายการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ พบว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.8-1 ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
นาแบบวิเคราะห์เ อกสารที่ปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ อ งภาษา และรายละเอีย ดของประเด็น คาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วนาไปวิเคราะห์
เอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา
เพื่อนามากาหนดเป็ นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.3 ก าหนดโครงสร้ า งและประเด็ น การสั ม ภาษณ์ คื อ ประเด็ น สภาพปั ญ หา
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ และการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาในด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2.4 สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานการเรี ย นรู ้ ที่
สร้ างขึ้นไปปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
ของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี และนาไปปรับปรุ งแก้ไข
2.5 นาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้ อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) การประเมินความสอดคล้องของข้อมูลด้วยดัชนีความสอดคล้อง
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องคานวณได้จากเทคนิ คของ Rovineli and Hambleton
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)
การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้น้ าหนักเป็ นค่าคะแนน
ดังนี้
มีความเห็นว่า สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
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2.6 น าผลข้อ มู ล จากผู้เ ชี่ ย วชาญมาวิ เ คราะห์ ค่ า ดัชนี ความสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์ พบว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.8-1 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรั บปรุ งแก้ไขในเรื่ อ งภาษา และรายละเอีย ดของประเด็น คาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง นาแบบสัมภาษณ์
ไปดาเนิ นการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการอาจารย์ผสู ้ อนวิชาภูมิศาสตร์ และ
ครู พี่เลี้ยงของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาที่ไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในโรงเรี ยน
จากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน (Analysis: A) สาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล พื้นฐานเชิง
นโยบาย การจัดการ
ศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
(Thai Qualifications
Framework for
Higher Education,
TQF:Hed)
2.. เพื่อวิเคราะห์
หลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/ เครื่ องมือที่ใช้
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั
ศึกษาวิเคราะห์ - กรอบ
แบบวิเคราะห์
เอกสาร
มาตรฐาน
เอกสาร
คุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552

การวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตรครุ
แบบวิเคราะห์
เอกสาร
ศาสตรบัณฑิต เอกสาร
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
(ปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
- ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบายการ
จัดการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552

- ข้อมูลและ
เป้ าหมายของ
หลักสูตร
ครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขา
วิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)
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ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน (Analysis: A) สาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจยั

วิธีดาเนินการ แหล่งข้อมูล/ เครื่ องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล

3. เพื่อวิเคราะห์
ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง เอกสาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 สาระที่ 5
กลุ่มสาระภูมิศาสตร์

- หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
2551 สาระที่
5กลุ่มสาระ
ภูมิศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร
เอกสาร
แนวคิด
หลักการทาง
ภูมิศาสตร์

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

4. เพื่อวิเคราะห์
แนวคิด หลักการ
และเป้ าหมายด้าน
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
เป้ าหมาย
การเรี ยนและ
เนื้อหาสาระ
การเรี ยน
ภูมิศาสตร์ ใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับแนวคิด
หลักการและ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
สมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยน
การสอน
ภูมิศาสตร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคนิคและ
กลยุทธ์การ
สอน
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ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน (Analysis: A) สาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจยั

วิธีดาเนินการ แหล่งข้อมูล/ เครื่ องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล

5. เพื่อวิเคราะห์
ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด หลักการ เอกสาร
และทฤษฎีการ
เรี ยนการสอนที่
ส่งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์

เอกสาร
แบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์
แนวคิด
เนื้อหา เอกสาร เนื้อหา
หลักการและ
(Content
ทฤษฎีการ
Analysis)
เรี ยนการสอน
ที่ส่งเสริ ม
สมรรถนะการ
สอน
ภูมิศาสตร์

6. ศึกษาความ
- การสัมภาษณ์
คิดเห็นจากอาจารย์
ผูส้ อนภูมิศาสตร์
ในระดับอุดมศึกษา
และครู พี่เลี้ยงที่
นักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาไปฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพในโรงเรี ยน

- อาจารย์
- แบบสัมภาษณ์
ผูส้ อนกลุ่ม
วิชาภูมิศาสตร์
- ครู พี่เลี้ยง
ของนักศึกษา
ที่ไปฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน
โรงเรี ยน

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการ
แนวคิด และ
ทฤษฎี ทีเกี่ยว
ข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบ
- ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้
(Constructivism)
- ทฤษฎีการ
จัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ
- ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ของ
รอเจอร์ส
-ทฤษฎีของบลูม
- ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสภาพปั ญหา
- ข้อมูลพื้นฐาน
ในการส่งเสริ ม
สมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D and D): การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อ ส่ งเสริ ม สมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดาเนินการ
การดาเนิ นการเพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีดงั นี้
1. พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนที่ 1
มาใช้ในการสร้ างรู ปแบบการเรี ย นการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน จานวน 5 คน
3. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
3.1.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
3.1.2 แผนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 7 ลบับ คือ
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
3.2.2 การประเมินความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ มีดงั นี้
3.2.2.1 แบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
3.2.2.2 แบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3.2.2.3 แบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3.2.2.4 แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
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3.2.3 แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์
3.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
การสร้างและการตรวจสอบเครื่ องมือ ดาเนินการดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอน และคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
1.1.1 นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนา
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา
1.1.2 สร้างโครงร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา และจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบเพื่อให้ผสู ้ อนหรื อ
ผูท้ ี่จะนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้น้ นั ได้เข้าใจถึงความเป็ นมา แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
รู ปแบบ หลักการของรู ปแบบ จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ การดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และเงื่ อนไขการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยการนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์
ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม สมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบและกระบวนการที่นาไปจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบที่มีความเกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั ทุกองค์ประกอบ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ ภูมิศาสตร์ จากการนาความรู ้เดิมมาเชื่ อมโยงสู่ ความรู ้ ใหม่ คือ
การนาความรู ้ จากเนื้ อหาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าเพื่อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์และ
ปรากฏการณ์ในพื้นที่ เน้นการเรี ยนรู้ เนื้ อหาภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ จากกิจกรรมการปฏิบตั ิ
(Activity Learning) การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ การศึกษา
ภาคสนาม เพื่อการสื บเสาะหาแหล่ งข้อมูลและแนวทางการสื บค้นหาคาตอบ การใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นเป็ นฐานในการหาความรู ้ เพื่อหาคาตอบของความรู้
นั้น จากการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ ละน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละทัก ษะ
ทางภูมิศาสตร์ ไปสู่ ความสามารถในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to
Geography Learning)
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ขั้นที่ 2 การเรี ย นรู้ จากสถานการณ์ จริ งหรื อสื่ อ การสอนภูมิ ศาสตร์
(Learning from Real Situation or Geography Instructional Media)
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
(Planning to Practice and Using Geographical Instruments)
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้ อ มู ล หรื อการส ารวจข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์
(Collecting the Information or Geographical Survey)
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์
(Presenting and Sharing Geographical Knowledge)
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and
Creating Geographical Knowledge)
1.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศ าสตร์ ส าหรับ นัก ศึก ษาวิชาชี พ ครู สังคมศึก ษา โดยการเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถู กต้องและความเหมาะสมเชิ ง ทฤษฎี แล้วนาไปปรั บปรุ งแก้ไข
ด้านการใช้ภาษาและกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละขั้นตอน
1.1.4 นารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ จานวน 5 คน ด้านหลักสู ตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการประเมินความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ผลการพิจารณาจากค่าเลลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมใน
ประเด็นองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภู มิศาสตร์
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สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนามา
แปลความหมายตามเกณฑ์ของ Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้อ งที่ มี ค่ า เลลี่ ย ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
1.1.5 นาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน มาคานวณค่าเลลี่ย และ
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ย นการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีความสอดคล้อง
ค่าเลลี่ยคะแนนระหว่าง 4.20 - 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.40 - 0.90 เมื่อพิจารณาค่า
ความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ที่พฒั นาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมความสอดคล้องเชิ งโครงสร้ างของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ในเนื้ อหารายวิชา
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1.2.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์
1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ลบับ
ปรับปรุ ง) พ.ศ. 2555 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
1.2.3 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ที่สร้างขึ้น
ด้วยการเสนอต่ออาจารย์ผูค้ วบคุ มวิทยานิ พ นธ์ เพื่อตรวจสอบความถูก ต้องและเหมาะสม และ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
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1.2.5 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ โดยนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับแก้แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ
(Rating Scale) กาหนดเกณฑ์พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ภูมิศาสตร์ ผลการพิจารณาจากค่าเลลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมใน
ประเด็นองค์ป ระกอบของแผนการจัดการเรี ย นรู้ ภูมิ ศาสตร์ ใ นภาพรวม ตามความคิ ดเห็ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้อ งที่ มี ค่ า เลลี่ ย ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถ
นาไปทดลองใช้ได้
1.2.6 นาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาคานวณค่าเลลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ มีความ
สอดคล้องค่าเลลี่ยคะแนนระหว่าง 4.40 - 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.45 - 0.89 เมื่อ
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00
แสดงว่า แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ภูมิศ าสตร์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นนั้นมี ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ ง
โครงสร้ าง นอกจากนี้ ได้ปรั บแก้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่ ายและส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบอีกครั้ง จึงสามารถนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ไปใช้ทดลองได้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
2. เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 7 ลบับ คือ
2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าภูมิศาสตร์
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ในการทาวิจยั ครั้ ง นี้ ได้สร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ วิช าภูมิ ศาสตร์ ใ น
รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ประเทศ
ไทยเชิ งวิเคราะห์ จานวน 40 ข้อ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ตัวเลื อก
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาจะต้องเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ ถ้าตอบถูกให้ขอ้ ละ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ขอ้ ละ 0 คะแนน โดยการ
ดาเนินการดังนี้
2.1.1 ศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2555
2.1.2 ศึกษาจุดประสงค์ คาอธิ บายรายวิชาและเนื้ อหาวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์
2.1.3 วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
แต่ละแผน เพื่อนามาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมและกาหนดจานวนข้อของข้อสอบ
ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001: 20)
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เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
- ที่ต้ งั ขนาดและรู ปร่ างของประเทศไทย
1
- ลักษณะแนวพรมแดนและปั ญหาจากลักษณะแนว
1
พรมแดนของประเทศไทย
หน่วยที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
- ลักษณะโครงสร้างทางธรณี ของประเทศไทย
- ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
1
หน่วยที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย
- ฤดูกาลของประเทศไทย
1
- ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทย
1
หน่วยที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและภัยธรรมชาติในประเทศไทย
- ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคของ
1
ประเทศไทย
- ภัยพิบตั ิธรรมชาติ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
หน่วยที่ 5 ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กบั วิถีชีวติ ของคนไทย
- การประกอบอาชีพของคนในแต่ละภูมิภาค
- วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นในแต่ละภูมิภาค
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2.1.4 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ที่สร้างขึ้นไปปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ในด้านภาษาและจานวนข้อที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อนาเสนอ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน ด้านหลักสู ตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านเนื้ อหาภูมิศาสตร์
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
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วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนด
เกณฑ์พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ ผลการพิจารณาจากค่าเลลี่ ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมในประเด็นของแบบทดสอบความรู้ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์ ในภาพรวมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ของ
Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้อ งที่ มี ค่ า เลลี่ ย ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้วิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์ที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.1.5 นาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาคานวณค่าเลลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ มีความสอดคล้องค่าเลลี่ ยคะแนนระหว่าง 3.80 - 5.00 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานระหว่าง 0.00 - 0.89 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ วิชาภูมิศาสตร์ ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนาไป
ทดสอบใช้กบั นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา (Tryout) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ต่อไป
2.1.6 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา นามาปรับปรุ งแก้ไขความบกพร่ อง แล้วนาแบบทดสอบ
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วัดความรู ้ ไปทดสอบใช้กบั นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา (Tryout) ชั้นปี ที่ 3 จานวน 37 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
2.1.7 นาคะแนนที่ผเู้ รี ยนแต่ละคนสอบได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าอานาจจาแนก
(r) แล้วคัดเลื อกแบบทดสอบที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.30 (r ≥ 0.30) และหาค่าความ ยากง่าย
ของข้อสอบ (P) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.80 และปรับปรุ งแก้ไข
แบบทดสอบวัดความรู้ให้เหมาะสม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 129)
2.1.8 หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน KR-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123) โดยแบบ
ทดสอบวัดผลวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.61
2.1.9 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ชนิด 4 ตัวเลือก ที่ได้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์แล้ว จานวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนทดสอบโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง
2.2 การประเมินความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ มีการประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้
2.2.1 แบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
แบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ เป็ นแบบ
วิเคราะห์ การเขีย นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ที่ถู กต้องครบองค์ประกอบ มี ก ารกาหนด
จุ ดประสงค์ไ ด้ส อดคล้องกับ มาตรฐานการเรี ย นรู้ และตัวชี้ วดั มี เนื้ อหาถู ก ต้อง ข้อมู ล ทันต่ อ
เหตุก ารณ์ มี ก ารใช้เทคนิ ค และกลยุทธ์ การสอนที่หลากหลาย มีก ารใช้ สื่อหรื อ เครื่ องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน และมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้ วดั
ที่หลากหลาย มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
2.2.1.1 ศึ กษาเอกสารการสร้ างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใ ช้ศึก ษาความ
ต้องการในประเด็นการประเมินพฤติกรรมการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
2.2.1.2 สร้างแบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
โดยครอบคลุ ม ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความสามารถในด้านการเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู้ ภูมิ ศาสตร์
ถู ก ต้องครบองค์ป ระกอบ มี ก ารก าหนดจุ ดประสงค์ไ ด้ส อดคล้องกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ และ
ตัวชี้วดั มีเนื้อหาถูกต้อง ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ มีการใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
มี ก ารใช้สื่ อหรื อเครื่ องมื อทางภู มิ ศ าสตร์ ป ระกอบกิ จกรรมการเรี ย นการสอนและมี ก ารวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั และหลากหลาย

102
2.2.1.3 นาแบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ที่
สร้ างขึ้นไปปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร และนาไปปรับปรุ งแก้ไขด้านภาษาในประเด็นการวิเคราะห์ให้มีความ
ชัดเจน
2.2.1.4 นาแบบวิเคราะห์ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ที่
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและปรั บปรุ งภาษาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตามคาแนะนาของอาจารย์
ผูค้ วบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ และนาเสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ 5 คน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา
(Content validity) ภาษาที่ใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์
พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวิเคราะห์ ดา้ น
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ผลการพิจารณาจากค่าเลลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสมในประเด็นองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิจารณาค่ าความสอดคล้องที่ มี ค่ าเลลี่ ยตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ นไป และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.2.1.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่าเลลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเลลี่ยคะแนน
ความเหมาะสม/สอดคล้อ งของประเด็ น ในการวิเ คราะห์ ด้า นการเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิศาสตร์ มีความสอดคล้องค่าเลลี่ ยคะแนนระหว่าง 4.50 - 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง
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0.00 - 0.50 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้น
มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้า ง นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในเรื่ องภาษาที่ใช้ของประเด็นคาถามให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย และส่ งให้อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ ตรวจสอบอี กครั้ ง จึ ง นาแบบวิเคราะห์ ด้านการเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู้
ภูมิศาสตร์ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
2.2.2 แบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
แบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นแบบ
ประเมินความสามารถในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ที่เขียนขึ้นไปสู่ การปฏิบตั ิการสอน
ซึ่ งประกอบด้วยการใช้เทคนิ คและกลยุท ธ์ ก ารสอนที่ หลากหลาย การจัดกิ จกรรมที่ เน้นผูเ้ รี ย น
ปฏิบตั ิการกลุ่ม มีการใช้สื่อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ กาหนด
เกณฑ์พิจารณาความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ดงั นี้
ระดับ 3 หมายถึง สู ง
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ในการประเมิ น จากค่ า เลลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานของคะแนนในประเด็นองค์ประกอบของแบบประเมิน ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนภูมิศาสตร์ เกณฑ์พิจารณาความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ดงั นี้
ระดับคะแนนเลลี่ย 2.50 - 3.00 หมายถึง สู ง
ระดับคะแนนเลลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนนเลลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
โดยมีข้ นั ตอนการสร้ างแบบประเมินด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนภูมิศาสตร์ ดังนี้
2.2.2.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จะต้องเป็ นการสอนที่มีเทคนิคและ
กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย เน้นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีการใช้สื่อเครื่ องมือภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ประกอบในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน การสื บค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ การศึกษา
สังเกตหรื อการศึกษาสารวจภาคสนาม โดยเน้นให้ผเู้ รี ยนมีการปฏิบตั ิการทางานเป็ นทีม มีคน้ คว้า
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อย่างเป็ นระบบ การสร้างแบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ
2.2.2.2 นาแบบประเมินด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ที่สร้างขึ้นไปปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุ ม
วิท ยานิ พ นธ์ และนาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา (Content
Validity) ภาษาที่ใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิ ศาสตร์ ผลการพิจารณาจากค่ าเลลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสมในประเด็นองค์ประกอบของแบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนภูมิศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ของ Best
(1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิจารณาค่ าความสอดคล้องที่ มี ค่ าเลลี่ ยตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ นไป และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.2.2.3 นาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ด้านหลักสู ตรและ
การสอน ด้านการสอนสังคม ด้านเนื้ อหาภูมิศาสตร์ มาคานวณค่าเลลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
มีความสอดคล้องค่าเลลี่ยระหว่าง 4.60 - 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.45 - 0.55 เมื่อ
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00
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แสดงว่า แบบประเมิ นด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภู มิศ าสตร์ ที่ พฒั นาขึ้ นนั้นมี ความ
เหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ งโครงสร้ าง นอกจากนี้ ได้ปรับแก้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
ประเด็ นการจัดการเรี ย นการสอน การใช้เทคนิ ค และวิธี ส อนที่ เ หมาะสมกับ กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนและปรับปรุ งภาษาให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบ
อีกครั้ง และนาไปใช้ทดลองได้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2.3 การประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
แบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นแบบประเมินการ
แสดงออกถึ งความสามารถในการเลื อกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหา การอ่าน
และการแปลความหมายของข้อมูลและการดูแลรัก ษาเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์พิจารณาความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ดงั นี้
ระดับ 5 หมายถึง สู งมาก
ระดับ 4 หมายถึง สู ง
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมิ นพิจารณาจากค่าเลลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนในประเด็นองค์ประกอบของแบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
เกณฑ์พิจารณาความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง สู งมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง สู ง
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง พอใช้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
โดยมีข้ นั ตอนการสร้างแบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ดังนี้
2.2.3.1 ศึ ก ษาข้อ มู ล และวิ เ คราะห์ เ อกสารเกี่ ย วกับ ทัก ษะการเลื อ กใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์และคุณลักษณะของครู ภูมิศาสตร์ ในการนาเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มาใช้ใน
การสื บค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
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2.2.3.2 นาแบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างขึ้นไป
ปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
ด้านประเด็นการประเมินที่ควรครอบคลุม ความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และ
การปรับภาษาในการประเมินรู บริ คให้ชัดเจนและเข้ าใจง่ าย และนาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน 5
ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ด้านการใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ ผลการพิ จารณาจากค่า เลลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสมในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ของ Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 -1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 -3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 -5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่
พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.2.3.3 นาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ด้านหลักสู ตรและ
การสอน ด้า นการสอนสั ง คม และด้า นเนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ มาค านวณค่ า เลลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ พบว่ามี
ความสอดคล้องค่าเลลี่ยระหว่าง 4.60 - 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.45 - 0.50 เมื่อ
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00
แสดงว่าแบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นมีความเหมาะสม/ความ
สอดคล้องเชิ งโครงสร้ าง ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้า นภาษาให้กระชับ
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ชัดเจนในแต่ละประเด็น ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง สามารถนาแบบ
ประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2.4 แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึ กษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ เป็ นการ
ประเมินการแสดงออกถึงความสามารถด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ โดยมีการ
วางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ การเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ อย่างเหมาะสม และมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มในการปฏิบตั ิงาน แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์
พิจารณาความสามารถด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ดงั นี้
ระดับ 5 หมายถึง สู งมาก
ระดับ 4 หมายถึง สู ง
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินพิจารณาจากค่าเลลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนในประเด็นองค์ประกอบของแบบประเมิน ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์พิจารณาความสามารถด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ดงั นี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง สู งมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง สู ง
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง พอใช้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
โดยมีข้ นั ตอนการสร้างแบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้
2.2.4.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ เอกสารเกี่ ยวกับทักษะทางานเป็ นที ม
การปฏิบตั ิงานทางภูมิศาสตร์ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เพื่อการสร้างแบบประเมินด้านการทางานกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
2.2.4.2 นาแบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
ขึ้ น ไปปรึ ก ษาอาจารย์ผูค้ วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ปรั บ แก้ต ามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ผู ้ค วบคุ ม
วิทยานิ พนธ์ ด้านภาษาและทักษะที่ครอบคลุม ความสามารถด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทาง
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ภูมิศาสตร์ และการนาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content
Validity) ภาษาที่ใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ด้า นการท างานกลุ่ ม ศึ ก ษาค้นคว้า ทางภู มิ ศ าสตร์ ผลการพิ จารณาจากค่ า เลลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมในประเด็นองค์ประกอบของแบบประเมินด้านการทางานกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์
ดังนี้ ของ Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 -1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 -3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทาง
ภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.2.4.3 นาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ด้านหลักสู ตรและ
การสอน ด้า นการสอนสั ง คม และด้า นเนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ มาค านวณค่ า เลลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบประเมิ น ด้า นการท างานกลุ่ ม ศึ ก ษาค้น คว้า ทาง
ภูมิศาสตร์ มีความสอดคล้องในทุกประเด็น ค่าเลลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทุกประเด็น
เท่ากับ 0.00 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้น
มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ งโครงสร้าง ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
ด้านภาษาให้กระชับชัดเจนในแต่ละประเด็น ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง
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สามารถนาแบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
2.3 แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์
แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ เป็ นแบบสอบถามที่ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาเขียนรายงานตนเองโดยการเขียนสะท้อนท่าทีหรื อความรู้สึก ที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ การ
ตระหนักถึงความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรื อปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ ต่อวิถีชีวติ มีข้ นั ตอนการสร้างแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ ดังนี้
2.3.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์
2.3.2 สร้ า งแบบสอบถามเจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ โดยข้อ มู ล ครอบคลุ ม
ความรู ้สึก ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ และความคิดเห็น
ในการตระหนัก และเห็ นคุ ณค่ าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวติ
2.3.3 นาแบบสอบถามเจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นไปปรึ ก ษาอาจารย์
ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ปรั บแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ ในด้านภาษา
และทักษะที่ครอบคลุ มการปฏิ บตั ิงานกลุ่ มทางภูมิศาสตร์ และการนาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติ
ทางภูมิศาสตร์ ผลการพิจารณาจากค่าเลลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมใน
ประเด็นองค์ประกอบของแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ Best (1986: 181-182) ดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
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ค่าเลลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
พิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้อ งที่ มี ค่ า เลลี่ ย ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้น
สามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.3.4 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่าเลลี่ ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเลลี่ ย
ความเหมาะสม/สอดคล้อ งของประเด็ น ในการแบบสอบถามเจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ มี ค วาม
สอดคล้องค่าเลลี่ยระหว่าง 4.50 - 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.45 - 0.50 เมื่อพิจารณาค่า
ความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนั้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านภาษาให้กระชับชัดเจนในแต่ละประเด็น ส่ งให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง สามารถนาแบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์ ไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการเรี ยนการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
เป็ นแบบประเมินการแสดงออกของความรู้สึกนึ กคิดของนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ ในประเด็นเนื้อหาภูมิศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ระยะเวลาในการจัด
กิ จกรรมและการวัดและประเมิ นผลมี ล ัก ษณะเป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา มีข้ นั ตอนการสร้าง
ดังนี้
2.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามวิธีการของ Best (1986:
181-182) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึก ษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษา เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจในประเด็นเนื้ อหาภูมิศาสตร์ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมและการวัดและการประเมินผล โดยกาหนดค่าระดับ
ความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
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ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
สาหรับการใช้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของ Best (1986: 195) การให้ความหมายในการให้ค่าเลลี่ ย
เป็ นรายข้อดังนี้
ค่าเลลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเลลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเลลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเลลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
2.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศ าสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ที่สร้ างขึ้ นนาไปปรึ กษา
อาจารย์ผคู้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์และนาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน ด้านหลักสู ตรและการสอน ด้านการ
สอนสัง คมศึ กษา และด้านเนื้ อหาภูมิ ศาสตร์ เพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา (Content
Validity) และนาข้อมูลผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาคานวณค่าเลลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา พบว่ามีความ
สอดคล้องค่าเลลี่ยระหว่าง 4.40 - 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00 - 0.89 เมื่อพิจารณาค่า
ความสอดคล้องที่มีค่าเลลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบ
ประเมิ นความพึง พอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นนั้น มี ค วามเหมาะสม/ความสอดคล้อ งเชิ ง
โครงสร้ าง ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านภาษาให้กระชับชัดเจนในแต่ละ
ประเด็น ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง สามารถนาแบบประเมินความพึง
พอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึ กษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ตารางที่ 6 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
วัตถุประสงค์
การวิจยั

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการ
ทาวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติ
ที่ใช้

1. เพื่อศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนฯ
1.1 การศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลพื้นฐาน แบบ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานจาก
การพัฒนา
วิเคราะห์
เนื้อหา
พื้นฐานจากขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1
รู ปแบบที่ได้ เอกสาร
(Content
ที่ 1 เพื่อพัฒนาและ
จากการ
Analysis)
ระบุเป้ าหมายและ
วิเคราะห์ใน
ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์
ขั้นตอนที่ 1
ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนฯ
1.2 ตรวจสอบ
การตรวจสอบ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบ
ค่าดัชนีความ
ความตรงของเนื้อหา ความเที่ยงของ จานวน 5 คน ประเมิน
สอดคล้องเชิง
เชิงโครงสร้าง
เนื้อหาเชิง
ด้านการ
ความ
โครงสร้าง/
(Content Validity) โครงสร้าง
พัฒนา
สอดคล้อง/ การวิเคราะห์
(Content
รู ปแบบด้าน ค่าดัชนีและ เนื้อหา
Validity)
หลักสูตรและ การวิเคราะห์
การสอน และ เนื้อหา
ด้านการเรี ยน (Content
การสอน
Analysis)
ภูมิศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบและเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษาเอกสาร
การวิเคราะห์ เอกสารต่าง ๆ แบบ
การวิเคราะห์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับ วิเคราะห์
เนื้อหา
เนื้อหา แนวคิดทาง
เนื้อหา
เอกสาร
(Content
ภูมิศาสตร์และด้าน
แนวคิดและ
Analysis)
การจัดกิจกรรม
การจัดการ
การเรี ยนการสอน
เรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

ผลที่ได้รับ

รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนฯ
(ลบับร่ าง)

รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนฯ
ที่ผา่ นการ
ตรวจสอบความ
สอดคล้อง /ความ
ตรงของเนื้อหา
เชิงโครงสร้าง

ข้อมูลเนื้อหา
แนวคิด หลักการ
ทางภูมิศาสตร์
และการจัด
การเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์
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ตารางที่ 6 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจยั

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือ
วิธีดาเนินการ
ที่ใช้ในการ
ทาวิจยั
2.2 การพัฒนา
การวิเคราะห์ เอกสารต่าง ๆ แบบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการ ข้อมูลเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับ วิเคราะห์
วิจยั และเครื่ องมือเก็บ แนวคิด หลักการ เนื้อหา
เอกสาร
รวบรวมข้อมูลการ
ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด
วิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ หลักการทาง
ในการวิจยั และ ภูมิศาสตร์ และ
เครื่ องมือเก็บ
การจัดการเรี ยน
รวบรวมข้อมูล การสอน
การวิจยั
ภูมิศาสตร์
2.3 ตรวจสอบ
การตรวจสอบ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- เครื่ องมือ
ความเที่ยงตรงเชิง
ความเที่ยงตรง 5 คน
ประกอบ
โครงสร้างและ
เชิงโครงสร้าง
การใช้
เนื้อหา (Content
และเนื้อหา
รู ปแบบ
Validity)
(Content
- เครื่ องมือ
Validity)
เก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติ
ที่ใช้
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

2.4 การหาค่าคุณภาพ ทดลองใช้
ของแบบวัดผลการ
(Tryout)
เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์
รายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์

ค่าอานาจ
จาแนก

นักศึกษา
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
ชั้นปี ที่ 3
ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง

แบบวัดผล
การเรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์

ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิง
โครงสร้าง/
การวิเคราะห์
เนื้อหา

ผลที่ได้รับ
1. เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั
2. เครื่ องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั

เครื่ องมือ
ประกอบ
การใช้รูปแบบ
และเครื่ องมือ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั ที่
ผ่านการ
ตรวจสอบความ
สอดคล้อง /ความ
ตรงของเนื้อหา
เชิงโครงสร้าง
แบบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์
ที่ผา่ นการหาค่า
คุณภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนาไปใช้ (implementation: l): การทดลองใช้ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ผา่ นการตรวจสอบไปทดลองใช้จริ ง
ซึ่งมีรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปี ที่ 3 ตาม
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จานวน
2 ห้อง จานวนนักศึกษา 77 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปี ที่ 3
ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ได้มาจากการสุ่ มด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน
นักศึกษา 40 คน
2. แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ใช้กระบวนการวิจยั แบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embedded the Data ให้
ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิ งคุณภาพมีมากกว่าข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Creswell
and Clark, 2007: 67) The One Group Pretest- Posttest Design (Tuckman, 1999: 160)
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ตารางที่ 7 แบบแผนที่ใช้ในการวิจยั
The One –Group Pretest-Posttest Design
สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2

T1 แทนการทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน
X แทนรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
T2 แทนการทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน
3. เนื้อหาในการวิจยั
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเนื้ อหารายวิชา 2543206 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
เชิ งวิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography) 3(2-2-5) หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
4. ระยะเวลาในการวิจยั
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ทาการทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
โดยทาการทดลอง 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง รวม 64 ชัว่ โมง
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจ ัย ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ที่สร้ างขึ้นไปใช้กบั นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช โดยวิธีการดาเนินการดังนี้
1. ก่อนทาการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ช้ ีแจงหลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจยั ให้กบั
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มทดลองพร้ อมทั้งทาความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
วิธีการเรี ยนการสอนและการวัดและการประเมินผล เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
2. นาแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ไปทดสอบก่ อนเรี ย นกับ นัก ศึ ก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง
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3. ดาเนิ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม สมรรถนะการสอน
ภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา ที่ พ ัฒ นาขึ้ นไปใช้ ใ นการทดลองสอน
ประกอบด้วยการเรี ยนการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography
Learning)
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อ การสอนภูมิศาสตร์ (Learning from
Real Situation or Geography Instructional Media)
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิ บ ัติ ก ารสื บค้น และการใช้ เ ครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์
(Planning to Practice and Using Geographical Instruments)
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the
Information or Geographical Survey)
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting
and Sharing Geographical Knowledge)
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating
Geographical Knowledge)
4. ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ป แบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สัง คมศึกษา ในเนื้ อหาแต่ละหน่วยจะประเมินด้าน
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
5. หลั ง จากการด าเนิ น การทดลองสิ้ นสุ ดลง ผู ้วิ จ ั ย ทดสอบหลั ง เรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู้ ภูมิ ศาสตร์ ชุ ดเดิ ม วิเคราะห์ ด้านการเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู้
ภูมิ ศาสตร์ ประเมิน ด้า นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภู มิศ าสตร์ การวิเคราะห์ เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
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ตารางที่ 8 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้
(Implementation: I): การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์
การวิจยั

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือที่ใช้
ในการทาวิจยั

การวิเคราะห์
วิธีดาเนินการ
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้
เพื่อทดลองใช้ 1. ชี้แจงหลักการ นักศึกษา
- แบบวัดผลการ - ค่าเลลี่ย
รู ปแบบการ
เหตุผลและ
หลักสูตร
เรี ยนรู ้
- ค่าเบี่ยงเบน
เรี ยนการสอน ประโยชน์ของ
ครุ ศาสตร
ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริ ม
การวิจยั ให้กบั
บัณฑิต
- แบบวิเคราะห์ - t-test for
สมรรถนะ
นักศึกษา
สาขาวิชาสังคม ด้านการเขียน dependent
การสอน
ที่เป็ นกลุ่มทดลอง ศึกษา
แผนการจัด
- การ
ภูมิศาสตร์
2. ทดสอบวัดผล ชั้นปี ที่ 3
การเรี ยนรู ้
วิเคราะห์เนื้อหา
สาหรับ
การเรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์
(Content
นักศึกษา
ภูมิศาสตร์
- แบบประเมิน Analysis)
วิชาชีพครู
ก่อนเรี ยน
ด้านการจัด
สังคมศึกษา
3. ทดลองใช้
กิจกรรมการ
รู ปแบบการเรี ยน
เรี ยนการสอน
การสอนฯ
ภูมิศาสตร์
4. การประเมิน
- แบบประเมิน
ระหว่างการจัด
ด้านการใช้
การเรี ยนรู ้ตาม
เครื่ องมือทาง
รู ปแบบการเรี ยน
ภูมิศาสตร์
การสอนฯ
- แบบประเมิน
-ด้านการใช้
ด้านการทางาน
เครื่ องมือทาง
กลุ่มศึกษา
ภูมิศาสตร์
ค้นคว้าทาง
-ด้านการทางาน
ภูมิศาสตร์
กลุ่มศึกษาค้นคว้า
- แบบสอบถาม
ทางภูมิศาสตร์
เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์

ผลที่ได้รับ
1. ผลการเรี ยนรู ้
วิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์
2. ความ
สามารถใน
การสอน
ภูมิศาสตร์
3. เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์
4. ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาที่มี
ต่อรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนฯ
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ตารางที่ 8 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้
(Implementation: I): การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจยั

วิธีดาเนินการ
5. การประเมินระ
หลังการจัด
การเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนฯ
- ทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์
- ความสามารถใน
การสอนภูมิศาสตร์
- เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์
- สอบถามเจตคติ
ทางภูมิศาสตร์
- ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนฯ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือที่ใช้
ในการทาวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

ผลที่ได้รับ

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนฯ

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) การประเมินผล
รู ปแบบการเรียนการสอน และการขยายผลรู ปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2. เพื่ อยืนยัน ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
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วิธีดาเนินการ
1. เปรี ยบเทียบคะแนนผลการเรี ยนรู ้วชิ าภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
2. วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินเครื่ องมือการเก็บข้อมูลความสามารถในการสอน
ภูมิศาสตร์
2.1 แบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
2.2 แบบประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2.3 แบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
2.4 แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
3. วิเคราะห์ผลเจตคติทางภูมิศาสตร์
4. วิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
5. ขยายผลรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
1. การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ยนรู ้ วิช าภูมิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทยเชิ ง วิเคราะห์ ก่ อนการ
ทดลอง (Pretest) และหลังดาเนิ นการทดลอง (Posttest) ด้วยค่า เลลี่ ย ( X ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่า t แบบไม่มีอิสระ (t-test for dependent)
2. การวิเคราะห์ผล และข้อมูลการประเมินเครื่ องมือการเก็บข้อมูลความสามารถใน
การสอนภูมิศาสตร์
2.1 การวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิ ศาสตร์ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
2.2 การวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมิ นด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน
ภูมิศาสตร์ ด้วยค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ด้วย
ค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.4 การวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมิ นด้า นการท างานกลุ่ ม ศึ ก ษาค้นคว้า ทาง
ภูมิศาสตร์ ด้วยค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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3. การวิเคราะห์ ผลเจตคติ ทางภูมิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหาการเขียนสะท้อน
ท่าทีและความรู ้สึกต่อวิชาภูมิศาสตร์ และความตระหนักความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม ของนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา
4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ด้วย
ค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. การขยายผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ไปทดลองใช้ในรายวิชาภูมิ สารสนเทศสาหรับครู กับ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ชั้นปี ที่ 3 จานวน 48 คน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
5.1 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูลผลการเรี ยนรู้ วิชาภูมิ สารสนเทศสาหรับครู
ก่ อนการทดลอง (Pretest) และหลังดาเนิ นการทดลอง (Posttest) ด้วยค่าเลลี่ ย ( X ) ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่า t แบบไม่มีอิสระ (t-test for dependent)
5.2 การวิเคราะห์ ผลและข้อมู ล คะแนนการประเมิ น เครื่ อ งมื อ การเก็ บ ข้อ มู ล
ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์
5.2.1 การวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
5.2.2 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนภูมิศาสตร์ ด้วยค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2.3 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ด้วยค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2.4 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์ ด้วยค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 การวิเคราะห์ผลเจตคติทางภูมิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาการเขียนสะท้อน
ท่าทีและความรู ้สึกต่อวิชาภูมิศาสตร์ และความตระหนักความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม ของนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา
5.4 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
ด้วยค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล
(Evaluation: E): การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน และการขยายผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
การวิจยั
1. เพื่อ
ประเมิน
ประสิ ทธิผลของ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริ ม
สมรรถนะ
การสอน
ภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สงั คม
ศึกษา และ
ปรับปรุ งรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอนฯ

2. เพื่อยืนยัน
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบการ
การเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะ
การสอน
ภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สงั คม
ศึกษา

วิธีดาเนินการ
1. การทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้วิชา
ภูมิศาสตร์
2. การประเมิน
ความสามารถใน
การสอนภูมิศาสตร์
3. การวิเคราะห์
เจตคติทางภูมิศาสตร์
4. การประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา

การขยายผลรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ ที่ผ่านการ
ปรับแก้ และนาให้
อาจารย์ผสู ้ อนกลุ่ม
วิชาภูมิศาสตร์ อื่น ๆ
นาไปใช้สอนใน
รายวิชาภูมิศาสตร์

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา
หลักสูตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคม
ศึกษาชั้นปี ที่ 3
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
จานวน 40 คน

เครื่ องมือที่ใช้
ในการทาวิจยั
1. แบบ
ทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้รายวิชา
ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์
2.การประเมิน
ความสามารถใน
การสอน
ภูมิศาสตร์ 4 ลบับ
3. แบบสอบถาม
เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์
4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนฯ

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติที่ใช้
- การวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content
Analysis)
- ค่าเลลี่ย
- ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- สถิติค่าที
แบบไม่อิสระ
(t-test for
dependent)

นักศึกษา
หลักสูตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมศึกษา
ชั้นปี ที่ 3
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาแพงเพชร
จานวน 48 คน

1. แบบ
ทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้รายวิชาภูมิ
สารสนเทศ
สาหรับครู
2. แบบวิเคราะห์
ด้านการเขียน
แผนการจัด
การเรี ยนรู้
ภูมิศาสตร์

- ค่าเลลี่ย
- ค่าเบี่ยงเบน
- สถิติค่า t แบบไม่
อิสระ (t-test for
dependent)
- การวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
1. คะแนนการ
เปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู้
รายวิชา
ภูมิศาสตร์
2. ผลการ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน
ภูมิศาสตร์ 4
ลบับ
3. ผลการ
วิเคราะห์เจตคติ
ทางภูมิศาสตร์
4. ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนฯ
เป็ นข้อมูลยืนยัน
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
การเรี ยนการ
สอน
เพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์
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ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล
(Evaluation: E): การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน และการขยายผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
การวิจยั

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือที่ใช้
ในการทาวิจยั
3. แบบประเมิน
ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยน
การสอน
ภูมิศาสตร์
4. แบบประเมิน
ด้านการใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
5. แบบประเมิน
ด้านการทางาน
กลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์
6. แบบสอบถาม
เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์
7. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยนการสอน

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติที่ใช้

ผลที่ได้รับ
1. ผลการเรี ยนรู้
รายวิชา
ภูมิศาสตร์
2. ความสามารถ
ในการสอน
ภูมิศาสตร์
3. เจตคติทาง
ภูมิศาสตร์
4. ความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนฯ

123

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สัง คมศึ ก ษา เป็ นการวิจยั และพัฒ นา (Research and
Development) ร่ วมกับวิธีการออกแบบเชิ งระบบตามแนวคิด ADDIE Model จากการปรับปรุ งของ
Kevin Kruse และกระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ซึ่ งเก็บข้อมูลแบบ
ผสมผสานข้อมูล (The Embedded Design) ใช้วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพ
เป็ นวิธีรอง ร่ วมกับการใช้แบบการวิจยั Pre-Experimental design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี ยวมีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (The One Group PretestPosttest Design) โดยดาเนินการวิจยั ตามแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) 4
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D
and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I) และขั้นตอนที่ 4 การ
พัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
ตอนที่ 2 ประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ดังนี้
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1. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีการวิเคราะห์ใน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่าได้มีการกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้หลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาวิชาชี พครู ไว้ 6 มาตรฐาน ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ พบว่ามาตรฐานที่
ต้องพัฒนาและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ คือ ด้านการให้ผเู้ รี ยนมีความรอบรู้
ในเนื้ อวิชาภูมิศาสตร์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั วิชาชี พครู เพื่อให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านทักษะปั ญญาเพื่อนาไปสู่ กระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาในการปฏิ บตั ิการศึกษาค้นคว้าภูมิศาสตร์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ื่นและมี
ความรั บ ผิดชอบในการปฏิ บ ตั ิ ง านกลุ่ ม ด้านทัก ษะการวิเคราะห์ ตวั เลขและการใช้เทคโนโลยี
โดยเลพาะในการเลื อกใช้ข ้อมู ลสถิ ติที่ เกี่ ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ ทางภู มิศ าสตร์ รวมทั้ง การใช้
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ สาหรับสื บค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล ภูมิศาสตร์ อย่างเป็ นเหตุและผล และ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ และการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
1.2 ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) จากผลการศึกษาเป้ าหมายของหลักสู ตรพบว่า หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) เน้นการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สังคมศึกษาให้
เป็ นบัณฑิ ตผูม้ ีความรู ้ ในเนื้ อหาสังคมศึ กษา มีทกั ษะสังคมทั้งทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ปั ญหา ทัก ษะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมี คุณลัก ษณะของครู สัง คมศึ กษา คื อ เป็ นครู ที่
สามารถประยุกต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะต่ า ง ๆ จากประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่อนาไปสู่ ก ารจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนต้อ งใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ และสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหามาประกอบในการจัดการเรี ยนการสอน
แต่จากการวิเคราะห์ หลัก สู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าสัง คมศึ ก ษา (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) ด้านการจัดรายวิชาในหลักสู ตร พบว่าด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร มีการจัด
รายวิชาแยกเป็ นรายวิชาเลพาะวิชาเอกและรายวิชาเลพาะวิชาชีพครู ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนที่
วิชาเอกเน้นแต่เนื้ อหาเพี ยงอย่างเดี ย วและวิช าชี พครู ที่เน้นการสอนแบบทัว่ ไป ทาให้ผูเ้ รี ย นไม่
สามารถนาเนื้อหาในรายวิชาภูมิศาสตร์ ที่เน้นการสอนเนื้อหาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นข้อจากัดในการสร้างนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาให้เป็ นครู ที่มี
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สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ รวมทั้ง ไม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายการผลิ ตบัณ ฑิ ตของหลัก สู ต ร
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ ยวกับเป้ าหมายการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้ วดั และ
เนื้ อหาในสาระที่ 5 ภูมิ ศ าสตร์ พบว่า เป็ นสาระที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับ ลัก ษณะกายภาพของโลก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ภู มิ อากาศของประเทศไทย ภู มิ ภาคต่ า งๆของโลก การใช้เครื่ องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ของระบบต่าง ๆ ในธรรมชาติ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างมนุ ษย์กบั
สภาพแวดล้อม การนาเสนอข้อมูล สารสนเทศ ดังนั้นเมื่ อครู สั งคมศึ ก ษาจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ จะต้องทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาภูมิศาสตร์ เข้าใจระบบความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกบั สังคมและมนุ ษย์ สามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ และ
การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยแสวงหาข้อมูลหรื อหาคาตอบของข้อมูลภูมิศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
สภาพแวดล้อม
1.4 ผลการวิเ คราะห์ ห ลัก การและแนวคิ ด ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐาน
เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา จากการวิเคราะห์ พบว่า
1.4.1 ลักษณะธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีพ้นื ฐานมาจากความรู ้ที่
ต้องอาศัยความเป็ นเหตุ เป็ นผลระหว่างกัน โดยวิเคราะห์และสรุ ปจากลักษณะธรรมชาติของวิชา
ภูมิศาสตร์ จากนักการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้ ดังที่ Strahler (1969: 3), Pepper
(1985: 108), Lambert and Morgan (2010: 78-79) สวาท เสนาณรงค์ (2536: 103) และสมจิตร
วัฒนคุ ลงั (2555: 2-3) ได้กล่ าวว่า ภูมิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ในพื้นที่ ที่แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการทากิ จกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ และการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์
1.4.2 การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศ าสตร์ มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายใน
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ โดยวิเคราะห์และสรุ ป วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัด
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จากนักการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ ดังนี้ ทวี ทองสว่าง (2520: 23-24)
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 107-109) และสมจิตร วัฒนคุลงั (2555: 2-3) พบว่าวัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มี 3 ประการ คือ 1) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาภูมิศาสตร์ รวมทั้งความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
ในพื้นที่ 2) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี การสร้างทักษะทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เสาะหา
ค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ และ 3) เพื่อให้
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ผูเ้ รี ยนมี เจตคติ ที่ดีท างภูมิศ าสตร์ ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของสภาพสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สามารถอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างเข้าใจและมีความสุ ข
1.4.3 สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ จากการวิเคราะห์สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ จากแนวคิดของนักการศึกษาดังนี้ ทวี ทองสว่าง (2520: 96-97) Verma (1975: 20-25)
Geography Education National Implementation Project (2006) and National Council for
Geographic Education (2012: 7-10) ได้สรุ ปว่าครู ผสู ้ อนภูมิศาสตร์ จะต้องมีสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1) มีความรู้ หลักการและความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ และความเข้าใจ
หลักสู ตร 2) มีความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ คือ มีความรู้และความสามารถด้านการเขียน
แผนการเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหาภูมิศาสตร์ และนาสู่ การจัดการ
เรี ยนการสอนที่ประกอบด้วยการใช้วิธีสอน เทคนิ คและกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย สื่ อหรื อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และ 3) มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ คือ มีความรู้สึกชอบรายวิชาภูมิศาสตร์
ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีความรู ้ ที่เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์ ยอมรับและเข้าใจในการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
1.5 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลแนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อ ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา พบว่าการสร้ างนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาที่สอนภูมิศาสตร์ ให้มีสมรรถนะการสอน
ภู มิ ศ าสตร์ น้ ัน จะต้อ งสร้ า งให้ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเนื้ อ หา
ภูมิศาสตร์และสามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถสร้างความรู้ดว้ ยตนเองจาก
ประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทักษะสังคมในด้านการทางาน
ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น การมี เจตคติ ที่ ดีต่ อ การเรี ย นรู ้ และสภาพแวดล้อ ม
เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของสังคม และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้
สู่ การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น จึงได้นาแนวคิดทฤษฎี ที่สาคัญ
และเกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ มาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ดังนี้
1.5.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) เป็ นแนวคิดที่
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการและกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองถือว่า
สมองเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สามารถแปลความหมายของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆร่ วมกับ
การรับรู้จากประสบการณ์ ความเชื่อและภูมิหลังของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกัน แนวคิด
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเองที่นามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ ส่ งเสริ มสมรรถนะ
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การสอนภูมิ ศาสตร์ สาหรั บนัก ศึก ษาวิชาชี พครู สัง คมศึ ก ษา ดังนี้ 1) แนวคิ ดพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ Piaget (Piaget’s Cognitive Development Theory) ที่เน้นพัฒนาการทางปั ญญาของ
แต่ละบุคคล ที่ มาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทาง
สัง คม วุฒิภาวะและการสร้ า งสมดุ ล ของประสบการณ์ 2) แนวคิ ด พัฒนาการทางปั ญญาของ
Vygotsky ที่ ให้ความสาคัญกับสังคมวัฒนธรรม จึ งเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล การให้การ
ช่ วยเหลื อในการเรี ย นรู ้ แ ละปฏิ สัม พันธ์ ทางสังคมวัฒ นธรรม และ 3) ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทาง
สติ ปั ญญาของ Bruner ที่ เชื่ อว่า มนุ ษ ย์เลื อกที่ จะรั บ รู ้ สิ่ ง ที่ ตนเองสนใจและการเรี ย นรู ้ เกิ ดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถ
สร้ างความคิดรวบยอดหรื อสามารถจัดประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ได้เหมาะสม แบ่งเป็ น 3 ขั้น คื อ
ขั้นการเรี ยนรู ้จากการกระทา ขั้นการเรี ยนรู ้จากความคิด และขั้นการเรี ยนรู ้สัญลักษณ์และนามธรรม
ซึ่ งนามาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้ าง
ความรู้ หรื อองค์ค วามรู้ ภูมิ ศาสตร์ หรื อการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ จากการใช้ประสบการณ์ ที่
แตกต่างกัน การฝึ กการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อการแปล
ความหมายของสัญลักษณ์หรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้การปฏิบตั ิงานกลุ่มในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนช่วยกันเรี ยนรู ้และการสร้างทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
จากการสังเคราะห์ หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ของ
นักวิชาการ คือ Gredler (1997: 267-268), Yager, (1991: 5) และ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78)
สรุ ปหลักการการจัดการเรี ยนการสอนได้ดงั นี้ คือ 1) การเตรี ยมความพร้ อม การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
กระตุน้ เร้าความสนใจในการเรี ยนรู้ 2) ดาเนินการเรี ยนการสอน การจัดกลุ่มเพื่อปฏิ บตั ิการ โดย
การใช้สื่อหรื อวัสดุการเรี ยนรู้ 3) การสังเกตปรากฏการณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 4) การปฏิบตั ิ การนาความรู้ไปใช้ การ
อธิ บายเหตุผลใน สิ่ งที่ทา และรับฟั งเหตุผลของผูอ้ ื่น แลกเปลี่ ยนข้อมูลและความคิด ตั้งคาถาม
ใหม่ 5) การปฏิบตั ิงานกลุ่ม ในการสื บเสาะหาข้อมูล การแสดงผล การนาเสนอผลจากการปฏิบตั ิ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 6) การนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การสะท้อนความคิด จากสิ่ งที่ได้
ทา และสร้างเจตคติ
1.5.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Rogers ที่เชื่ อว่ามนุ ษย์จะสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ ที่ผ่อนคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่ผ่อน
คลายและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยครู ใช้วธิ ี การสอนแบบชี้แนะและอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
1.5.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative
Learning) เป็ นการจัดการเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ เน้นการปฏิ บ ตั ิ ง านกลุ่ ม ในการศึ ก ษาค้นคว้า
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ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้ อหาอย่างชัดเจนจากการให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรี ยนรู ้
กระบวนการปฏิบตั ิงานกลุ่มและเพิ่มความมัน่ ใจในการเรี ยนรู ้
1.5.4 ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) ที่ได้กล่าวว่าเมื่อ
บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิด
(Cognitive Domain) 2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ค่านิ ยม (Affective Domain) 3) ด้าน
ความสามารถ (Psychomotor Domain) เนื่ องจากการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาที่ตอ้ งอาศัย
หลักการการเชื่ อมโยงเนื้ อหา ดังนั้น การสอนเนื้ อหาจึงควรเป็ นเนื้ อหาพื้นฐานอย่างง่าย และจาก
การเรี ยนเรี ยนรู ้จะทาให้ได้ท้ งั ความรู ้ ได้ทกั ษะด้านกระบวนการการทางานและการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งได้เจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ การนา Bloom’s Revised Taxonomy
มาใช้ใ นด้า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นรู ้ รวมถึ ง การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ที่ สอดคล้องเหมาะสมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และการนามาสร้ า งแบบวัดผลการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
1.5.5 แนวคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ยึดหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือ 1) การเรี ยนการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษา (Case-based Learning) เป็ นกระบวนการที่จะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดย
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาทางภูมิศาสตร์ สามารถฝึ กฝนการอภิปรายสาเหตุและผลกระทบที่เกิ ดขึ้น
ในพื้นที่ ฝึ กการใช้ความรู ้ หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหาและนามาใช้ตดั สิ นใจตาม
กรณี ศึ ก ษานั้น และสามารถเชื่ อ มโยงลงสู่ เ หตุ ก ารณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นท้อ งถิ่ น ของตนเองได้
2) การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผูเ้ รี ยน
จะต้องกาหนดปั ญหาทางภูมิศาสตร์ หรื อเป็ นปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ที่ผสู ้ อนได้ยกตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยน
ได้ทาการศึกษาและค้นหาคาตอบ ผูเ้ รี ยนจึ งต้องวางแผนไตร่ ตรอง ดาเนิ นการเรี ยนรู ้ และเลื อก
แหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจเนื้ อหาที่เป็ นความเข้าใจอย่าง
คงทน มี ทกั ษะและประสบการณ์ ในการแก้ปัญหามากกว่าการจดจาเนื้ อหา และสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดตามกระบวนการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตและการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต 3) การจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะ (Inquiry-based Learning) เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดคาถาม เกิดความคิดความสงสัยและการลงมือปฏิบตั ิเพื่อสื บเสาะหา
คาตอบในข้อสงสัยนั้น ซึ่ งจะต้องศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล การตัดสิ นใจในการเลือกใช้ขอ้ มูลเพื่อหา
ข้อสรุ ปและคาตอบ ซึ่งนามาใช้ในการปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ และการศึกษาสารวจ
หรื อการศึกษาภาคสนาม และ 4) การเรี ยนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)
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เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการใช้ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ชดั เจนมาก
ขึ้นและสามารถประยุกต์ไปสู่ การเรี ยนรู ้ อื่น ๆ จะช่ วยให้เกิ ดความผูกพันและต้องการที่จะเรี ยนรู ้
ต่อไป
1.6 ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาวิชาชี พครู
สัง คมศึ กษา จากการสั ม ภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อนกลุ่ ม วิช าภู มิ ศาสตร์ และครู พี่เลี้ ย งในโรงเรี ย นที่ มี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สังคมศึกษาอย่างต่อเนื่ องทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับ
ประถมศึ ก ษา พบสภาพปั ญหาการจัด การเรี ย นการสอนและการส่ ง เสริ ม สมรรถนะการเรี ย น
การสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.6.1 ด้านความรู้
นักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาควรทาความเข้าใจเนื้ อหาอย่างชัดเจน
และถู ก ต้องในเรื่ องที่ จะสอนเพื่ อสามารถอธิ บายเชื่ อมโยงความรู้ และการเชื่ อมโยงความรู้ จาก
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ไปสู่ พ้นื ที่ได้
1.6.2 ด้านทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
นักศึ กษาวิชาชี พ ครู สังคมศึ กษาควรฝึ กทักษะในการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ที่หลากหลาย การใช้สื่อภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ประกอบการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์
1.6.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาควรจัดการเรี ยนการสอนที่มีการยกกรณี
ตัวอย่างหรื อกรณี ศึกษาทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรื อใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนและควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มีความรู ้ ภูมิศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นมากขึ้น การให้ผเู ้ รี ยนสารวจพื้นที่ชุมชนของตนเองโดยการรวบรวม
ข้อมู ลจากการสั ง เกตและการสารวจพื้ นที่ และให้ผูเ้ รี ย นใช้เครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ สื่ อ และ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ในการศึกษาและสื บค้นข้อมูล และควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การตั้งคาถาม การฝึ กการคิดวิเคราะห์ การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์
ดังที่ ครู พี่เลี้ยงในโรงเรี ยนและอาจารย์ผสู ้ อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ ที่เป็ นอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สังคม
ศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึ กสอนสังคมศึกษาดังนี้
“นักศึกษาควรต้องใช้สื่อภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ ที่สามารถนามาประกอบการสอนให้มาก
ขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนต้องให้นกั เรี ยนได้สัมผัสกับอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ จริ ง”
(ครู พี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 1)
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“ควรจัดกิ จกรรมในการสารวจพื้นที่ ชุมชนของตนเอง และการใช้สื่อเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์หรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ ”
(ครู พี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 2)
“ควรจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกการใช้เครื่ องมือหรื อสื่ อทางภูมิศาสตร์
ที่ทนั สมัยและควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ภูมิศาสตร์ ทอ้ งถิ่นมากขึ้น”
(ครู พี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 3)
“ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ที่ได้จากหนังสื อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้
ลงสู่ พ้นื ที่ โดยใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยูแ่ ละฝึ กปฏิบตั ิการที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เครื่ องมือจริ ง
และได้ใช้ทุกคน”
(อาจารย์ผสู้ อนวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ 1)
“ควรจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ทกั ษะการตั้งคาถาม ทักษะการคิดวิเคราะห์มีการ
ปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการเรี ยนรู ้นอกสถานที่”
(อาจารย์ผสู้ อนวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ 2)
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาทั้ง 6 ด้าน ทาให้
ได้ขอ้ มูล ในสิ่ งที่ เป็ นเป้ าหมายของการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษา และสิ่ งที่นักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึ ก ษาต้องได้รับ การส่ ง เสริ ม เพื่อให้ได้รูป แบบการเรี ย นการสอนที่ ส่ง เสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานข้างต้น พบว่า สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการ
สอนภูมิ ศาสตร์ นักศึ ก ษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษาขาดสมรรถนะการสอนภู มิศ าสตร์ ดัง นั้นการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษา จึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดทางภูมิศาสตร์ คือ ลักษณะธรรมชาติ
ของวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ การจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ และสมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
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เป็ นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่ตอ้ งเน้นการสอนเชิงปฏิบตั ิ
และการเน้นให้ผูเ้ รี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ร่ วมกับการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวคิดทฤษฎี การเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา คือ แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) เป็ นแนวคิด
ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการและกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ จากการสังเคราะห์หลักการจัดการเรี ยน
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ของนักวิชาการ คือ Gredler (1997: 267-268),
Yager, (1991: 5), และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78) สรุ ปหลักการการจัดการเรี ยนการสอนได้ดงั นี้
คื อ 1) การเตรี ยมความพร้ อ ม การน าเข้า สู่ บ ทเรี ยน กระตุ ้น เร้ า ความสนใจในการเรี ยนรู้
2) ดาเนิ นการเรี ยนการสอน การจัดกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิการ โดยการใช้สื่อหรื อวัสดุการเรี ยนรู้ 3) การ
สังเกตปรากฏการณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหา
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 4) การปฏิบตั ิ การนาความรู้ไปใช้ การอธิ บายเหตุผลในสิ่ งที่ทา และรับฟั ง
เหตุผลของผูอ้ ื่น แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด ตั้งคาถามใหม่ 5) การปฏิบตั ิงานกลุ่ม ในการสื บ
เสาะหาข้อมูล การแสดงผล การนาเสนอผลจากการปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 6) การนาความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การสะท้อนความคิด จากสิ่ งที่ได้ทา และสร้างเจตคติ ทฤษฎีการเรี ยนรู้
ของ Rogers ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ (Theory of
Cooperative or Collaborative Learning) ด้านการเน้นการปฏิบตั ิงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า และ
เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) และ Bloom’s
Revised Taxonomy ที่จะส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู้ คือ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด
(Cognitive Domain) 2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ค่านิ ยม (Affective Domain) 3) ด้าน
ความสามารถ (Psychomotor Domain) และแนวคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ยึดหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือ 1)
การเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา (Case-based Learning) 2) การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (Problem-based Learning) 3) การจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะ (Inquiry-based Learning) และ
4) การเรี ยนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) ดังนั้นจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา (PLPCPA Model) โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั คือ 1) องค์ประกอบเชิง
หลักการและวัตถุประสงค์ 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และ 3) องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขในการ
นารู ปแบบไปใช้ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา (ลบับร่ าง)
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน พบว่ามี
ค่าความเหมาะสมสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุ ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. ด้านหลักการ มีการปรับด้านภาษาให้มีความกระชับ และชัดเจนโดยการรวมหัวข้อ
การเรี ยนรู ้ ภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของหลัก การ และปรั บ เพิ่ ม ในด้า นความสามารถสร้ า ง
กระบวนการเรี ย นรู ้ สู่ ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ ภูมิ ศ าสตร์ ทัก ษะการใช้เครื่ องมื อ และเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ มีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางภูมิศาสตร์ สู่การ
จัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีการปรั บด้านภาษาชื่ อขั้นตอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีความกระชับชัดเจน และนาหัวข้อสิ่ งที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้มาสอดแทรกในด้าน
เงื่ อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ได้แก่ ระบบสังคม มีการปรับเพิ่มเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสัง คม สิ่ ง สนับ สนุ นการเรี ย นรู ้ ได้ป รั บเพิ่ ม การส่ งเสริ ม และการจัดเตรี ย มสื่ อภู มิ ศาสตร์
เครื่ องมื อและเทคโนโลยีภูมิ ศ าสตร์ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภูมิ ศ าสตร์ และ
หลักการตอบสนอง ปรับในเรื่ องการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสนใจเรี ยนรู้จากสื่ อภูมิศาสตร์ เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ และมี การดาเนิ นการ
สื บค้นอย่างเป็ นระบบ และการนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3. การปรั บ ลดความซ้ า ซ้อนองค์ป ระกอบภาพของรู ป แบบ และการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบที่มี ลกั ษณะวนเป็ นวัฏจัก ร ให้เป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนตามลาดับขั้นตอน และมีชื่อขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ ง แก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จึงส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง และสามารถนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ลบับสมบูรณ์
(ภาพที่ 5) ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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รู ปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
หลักการ การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์อย่างเป็ นระบบ เน้นการเรี ยนรู้สู่ การปฏิบตั ิ และการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ โดยใช้
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา การสอนแบบสื บเสาะ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ สามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู้สู่ การสร้างองค์ความรู้ภูมิศาสตร์ มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสารสนเทศภูมิศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ทกั ษะต่าง ๆ
สู่ การจัดการเรี ยนสอนภูมิศาสตร์ที่มีอย่างมีประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สงั คมศึกษา

PLPCPA Model ประกอบด้วย 6 ขั้น
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
P : Preparing to Geography Learning
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ จากสถานการณ์ จริงหรือสื่ อการสอนภูมิศาสตร์
L : Learning from Real Situation or Geography Instructional Media
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบัติการสื บค้ นและการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
P : Planning to Practice and Using Geographical Instruments
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้ อมูลหรือการสารวจข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
C : Collecting the Information or Geographical Survey
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ องค์ ความรู้ ทางภูมิศาสตร์
P : Presenting and Sharing Geographical Knowledge
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ ใช้ และสร้ างสรรค์ ความรู้ ภูมิศาสตร์
A : Applying and Creating Geographical Knowledge

ความรู้ ภูมศิ าสตร์ ความสามารถในการสอนภูมศิ าสตร์ เจตคติทางภูมศิ าสตร์

ระบบสั งคม มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเพื่อน ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อม ในท้องถิ่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดเตรี ยมสื่ อ
การเรี ยน เครื่ องมือ และเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

หลักการตอบสนอง ผูเ้ รี ยนสนใจการเรี ยนรู ้จากสื่ อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์
มีการดาเนินการสื บค้นอย่างเป็ นระบบ และนา
ความรู ้ และทักษะภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์

ภาพที่ 5 รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา (ลบับสมบูรณ์)
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องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ คือ การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ เน้นการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา การสอน
แบบสื บเสาะ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนแบบเน้นประสบการณ์ สามารถสร้ าง
กระบวนการเรี ย นรู ้ สู่ ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ ภูมิ ศ าสตร์ มี ท กั ษะการใช้เ ครื่ องมื อทางภู มิ ศ าสตร์
ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสารสนเทศภูมิศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ สามารถใช้
ความรู ้ทกั ษะต่าง ๆ สู่ การจัดการเรี ยนสอนภูมิศาสตร์ ที่มีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา
องค์ ประกอบเชิงกระบวนการ
กระบวนการการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา มี ชื่ อ เรี ย กว่า PLPCPA Model
ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography
Learning )
1. ผูส้ อนแจ้งวัตถุประสงค์และชี้ แจงการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในหน่ วยการ
เรี ยนรู้
2. ผูส้ อนแจ้งเนื้ อหาการสอนและให้ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
3. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนดเกณฑ์ในการเรี ยนและเกณฑ์การประเมินผลงาน
4. ผูส้ อนบรรยายทบทวนความรู ้ เดิ ม ทั้ง ด้า นเนื้ อหาและสาธิ ต เพื่ อทบทวนการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5. ผูส้ อนร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละทบทวนเกี่ ย วกับ หลัก การจัด การเรี ย นรู ้ แ ละ
วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real
Situation or Geography Instructional Media)
1. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ ม โดยคละความสามารถ คื อ เก่ ง ปานกลาง และอ่อน
จานวน 6-7 คนต่อกลุ่ม
2. ผู ้ส อนน าเสนอตัว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาทางภู มิ ศ าสตร์ จ ากสื่ อ ต่ า ง ๆ ทั้ง ภาพข่ า ว
บทความทางวิชาการของหน่ วยงานที่ ศึกษาและเกี่ ยวข้องกับการเกิ ดปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์
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ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์และความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมของผูเ้ รี ยนถึง
สาเหตุทางภูมิศาสตร์ และผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ของกรณี ศึกษานั้น ผูส้ อนสรุ ปหลักการทาง
ภูมิศาสตร์ และบรรยายความรู้ภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม
3. ผูส้ อนให้สมาชิ กในแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาการสังเกตกรณี ศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้
เกิดความสงสัยในประเด็นปั ญหาทางภูมิศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
สื บสอบค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง โดยให้ผเู ้ รี ยนเลื อกศึกษาจากสื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู้หรื อการสารวจใน
พื้นที่
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to
Practice and Using Geographical Instruments)
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมพลังสมองในวางแผนในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ และ
แบ่งงานเพื่อการสื บค้นและค้นคว้าหาคาตอบในประเด็นปั ญหาภูมิศาสตร์ ที่สร้ างขึ้ น จากแหล่ ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม
ในการสื บค้นข้อมูลหรื อการสารวจหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันในการหาแหล่งข้อมูลและวิธีการสื บค้นและค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อ มู ล หรื อ การส ารวจข้อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ (Collecting the
Information or Geographical Survey)
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิการสื บค้นและค้นคว้าข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูล
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ก าหนดไว้ต ามแผนการปฏิ บ ัติ ง านจากเอกสาร
แหล่งเรี ยนรู ้ และการสังเกตโดยการจดบันทึก
2. สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาและเก็บรวบรวม
จากแหล่งข้อมูลหรื อในพื้นที่และจากการอ่านหรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3. สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการศึกษาและประเด็นปั ญหาภูมิศาสตร์
ที่กาหนดขึ้นในขั้นที่ 2
4. สมาชิ กแต่ล ะกลุ่ มร่ วมกันออกแบบวิธีก ารนาเสนอความรู ้ ที่ไ ด้อย่างสร้ างสรรค์
โดยการใช้แผนผังความคิดและการใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ สื่ อหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการนาเสนอ
5. สมาชิ กแต่ละกลุ่ มร่ วมกันคิ ดวิธีสอนและกลยุทธ์ การสอนที่ เหมาะสมกับเนื้ อหา
มาใช้ในการนาเสนอผลงานของกลุ่ม
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ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and
Sharing Geographical Knowledge)
1. สมาชิ ก ในกลุ่ ม แต่ละกลุ่ มนาเสนอองค์ความรู ้ ที่ได้จากการศึ กษาประเด็ นปั ญหา
ภูมิศาสตร์ ที่กาหนดขึ้น ตามแผนปฏิบตั ิการการนาเสนอ
2. ผู ้ส อนและผู ้เ รี ยนร่ วมกั น ตั้ง ค าถามเพื่ อ การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ จ าก
องค์ความรู ้ ที่แต่ละกลุ่ มนาเสนอเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและเพิ่มเติ มความรู ้ ภูมิศาสตร์ เพื่อขยาย
ขอบข่ายของความรู ้ในแต่ละกลุ่ม
3. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และการนาเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การค้นคว้าหาข้อมูล เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ใช้ในการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การทางานครั้งต่อไป
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การใช้เทคนิควิธีสอนและกลยุทธ์ก ารสอนที่นามาใช้ในการนาเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ร่ วมกัน
เสนอเพิม่ เติมเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ต่อไป
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้ างสรรค์ความรู้ ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating
Geographical Knowledge)
1. สมาชิ ก แต่ ก ลุ่ ม น าความรู ้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเขี ย นแผนการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ตามเนื้อหาที่นาเสนอ
2. สมาชิ กร่ วมกันสร้ างกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมี การ
จัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิ ธี ส อนและกลยุท ธ์ ก ารสอนที่ เ หมาะสมกับ เนื้ อหา เน้นการปฏิ บ ตั ิ ก ารทาง
ภูมิศาสตร์ ดว้ ยเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้สื่อหรื อเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่จะสร้างความรู้และ
ทักษะทางภูมิศาสตร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. สมาชิ ก ในกลุ่ ม ร่ ว มกัน สร้ า งสรรค์สื่ อ หรื อ ชิ้ น งานเพื่ อ ใช้ เ ป็ นสื่ อ ประกอบใน
แผนการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่สร้างขึ้น
องค์ ประกอบเชิ งเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาไปใช้ตอ้ งคานึ งถึ งส่ วนประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบที่ช่วยส่ งเสริ ม
การดาเนิ นการตามกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ เพื่อให้นาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้
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ระบบสังคม การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
สิ่ ง สนับ สนุ นการเรี ย นรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั การ
เตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าภูมิศาสตร์ จากแหล่งเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่หลากหลาย
หลักการตอบสนอง ผูเ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนรู้จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ สื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ มีการดาเนิ นการสื บค้นอย่างเป็ นระบบและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องเชิ งโครงสร้ างของรู ปแบบการเรี ย น
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา
ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
รายละเอียด

X

S.D.

ระดับ

ลาดับที่

1. การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ภาพรวม)

4.60

0.50

มากที่สุด

(2)

1.1 การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมความต้องการในการส่งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
1.2 องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน

4.60 0.50

มากที่สุด

2

4.60

0.50

มากที่สุด

2

4.66
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
2.1.1 หลักการของรู ปแบบมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
4.60
แนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐาน สามารถใช้เป็ นกรอบในการกาหนด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมี ความ
4.80
สอดคล้องกับหลักการ มีความชัดเจน และสามารถแสดงสิ่ งที่มุ่งหวังให้
เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
4.60
2.1.3 หลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน

0.46

มากที่สุด

(1)

0.50

มากที่สุด

2

0.40

มากที่สุด

1

0.50

มากที่สุด

2

2. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
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ตารางที่ 10 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา (ต่อ)
รายละเอียด
2.2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
2.2.1 กระบวนการเรี ยนการสอนมีข้ นั ตอนครบถ้วนเหมาะสม
และสอดคล้องต่อเนื่องกัน
2.2.2 ขั้นตอนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม สามารถทาให้
การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
2.2.3 ขั้นตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับหลักการ
และวัตถุประสงค์
2.3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขในการนารู ปแบบไปใช้
2.3.1 หลักการตอบสนอง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักการ วัตถุประสงค์และกระบวนการเรี ยนการสอน
2.3.2 ระบบสังคม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ
วัตถุประสงค์และกระบวนการเรี ยนการสอน
2.3.3 สิ่ งสนับสนุน มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ
วัตถุประสงค์และกระบวนการเรี ยนการสอน
รวม

X

S.D. ระดับ

ลาดับ
ที่

4.48

0.73

มาก

(4)

4.40

0.50

มาก

8

4.20

0.80

มาก

11

4.40

0.90

มาก

8

4.53

0.90

มากที่สุด

(3)

4.60

0.90

มากที่สุด

2

4.60

0.90

มากที่สุด

2

4.40

0.90

มาก

8

4.53

0.66

มากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสู ตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านการวัด
และประเมินผล พบว่าความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา ในภาพรวมมี ค วาม
สอดคล้องมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.66)
เมื่ อแยกองค์ป ระกอบด้า นต่ า ง ๆ เรี ย งล าดับ ค่ า เลลี่ ย จากมากไปน้อย พบว่า ด้า น
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องมากที่สุด ( X = 4.66, S.D. = 0.46)
ด้านการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ในภาพรวมมีความสอดคล้องมากที่สุด
( X = 4.60, S.D. = 0.50) ด้านองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขในการนารู ปแบบไปใช้ ในภาพรวมมี
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ความสอดคล้องมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.90) และด้านองค์ประกอบเชิ งกระบวนการ
ในภาพรวมมีความสอดคล้องมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.73)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าไม่มี ข้อใดมีค่าต่า
กว่า เกณฑ์ แต่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้เ สนอแนะให้ มี แ ก้ไ ขการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลประสิ ทธิผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนัก ศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ผูว้ ิจยั นาเสนอประสิ ทธิ ผลของการใช้ รูปแบบการเรี ย น
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
1. ผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2. ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2.3 ด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
2.4 ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
3. เจตคติทางภูมิศาสตร์
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา
1. ผลการเรี ย นรู้ รายวิชาภูมิ ศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ เป็ นผลการทดสอบ
ความรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ ป ระเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้ผลดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ผลการเรี ยนรู้

คะแนนเต็ม

X

S.D.

df

t

Sig

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

40
40

13.50
32.45

2.54
3.84

39

29.61

0.00

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลการเรี ยนรู้ รายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ โดยการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึ กษาวิชาชี พ ครู สังคมศึก ษา โดยมี คะแนนเลลี่ ยหลังเรี ยน ( X = 32.45,
S.D. = 3.84) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 13.50, S.D. = 2.54) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการสอนภูมิ ศาสตร์ เป็ นการศึ กษาความสามารถของนัก ศึก ษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา มีการศึกษา 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้า นการเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู้ ภูมิ ศ าสตร์ เป็ นการวิเคราะห์ แ ผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชีพสังคมศึ กษา ที่ปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ภู มิ ศ าสตร์ หลัง การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้ผลการวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1.1 ด้านองค์ประกอบและความถูกต้องของการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สังคมศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิ ศ าสตร์ ได้ค รบองค์ป ระกอบการเขี ยนแผนการจัดการเรี ย นรู ้ มี ก ารก าหนดจุ ดประสงค์ไ ด้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั และการเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ครบตามเป้ าหมาย
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ คือ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ในเนื้ อหา ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะความสามารถการ
ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์และทักษะสังคม และผูเ้ รี ยนมีเจตคติทางภูมิศาสตร์
2.1.2 ด้านความถูกต้องของเนื้อหาภูมิศาสตร์
นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สังคมศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิศาสตร์ ที่มีเนื้ อหาถู กต้องตามสาระการเรี ยนรู ้ มีการยกตัวอย่างประกอบการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัย และมีการใช้เหตุการณ์ในท้องถิ่นประกอบ เช่น ข่าวการเกิดน้ าป่ าไหลหลากที่คลองกลาย
ดินภูเขาถล่มที่อาเภอสิ ชล เป็ นต้น
2.1.3 ด้านการใช้เทคนิค วิธีสอน และกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอน
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี ค รู สั ง คมศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิ ศ าสตร์ ที่ มี ก ารใช้เทคนิ ค และกลยุทธ์ ก ารสอนที่ หลากหลาย นัก ศึ ก ษาจะใช้เครื่ องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบการบรรยาย ใช้เทคนิ คการตั้งคาถามโดยให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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และมี กิ จ กรรมให้ ผู ้เ รี ย นใช้แ ผนที่ ใ นการน าเสนอข้อ มู ล ในการอภิ ป ราย ในการท ากิ จ กรรม
โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อให้ ผูเ้ รี ย นช่ วยกันระดมความคิ ดในการท าใบงาน และใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการสื บค้นข้อมูลตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย เช่ น การหาคาตอบ
เรื่ องความแตกต่างของเวลาระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในโลก ในการอธิ บายจะมีการ
ใช้ลูกโลกประกอบจะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจมากขึ้น หรื อการหาคาตอบด้านภัยพิบตั ิต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยจะใช้กรณี ตวั อย่างข่าวภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ใช้ประกอบ
ในการอธิ บายส่ วนใหญ่ คือ แผนที่กายภาพ เพราะการอธิ บายลักษณะทางภูมิประเทศมาเชื่ อมโยง
เพื่อให้ได้สาเหตุในการเกิดภัยพิบตั ิต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดว้ ย นอกจากนี้ การทา
ใบงานหรื อกิ จกรรมการสรุ ปเนื้ อหาในการสื บค้นข้อมูลนั้นจะใช้เทคนิคการสร้างแผนผังความคิด
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็ นความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ในกิจกรรม
การทางานกลุ่มนี้ ยงั ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ให้เกิ ดความ
ชานาญ เมื่อทาใบงานหรื อกิจกรรมในการสื บค้นแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องนาเสนอความรู้ที่ได้โดยใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการนาเสนอ
2.1.4 ด้านการใช้สื่อและเครื่ องมือภูมิศาสตร์
นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สังคมศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิศาสตร์ มีการใช้สื่อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน สามารถ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในเนื้ อหาด้วยการใช้สื่อ และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภาพ
ข่าว ภาพเหตุการณ์และ วีดิทศั น์ จากเว็บไซต์ข่าวและหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี และแผนที่เลพาะที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา เช่น สอนเรื่ องภูมิอากาศจะใช้แผนที่
อากาศหรื อใช้ขอ้ มูลแผนที่จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา แผนที่จาก Google Earth ลูกโลก เป็ นต้น
2.1.5 ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สังคมศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิศ าสตร์ ที่มีก ารวัดและประเมิ นผลที่ ส อดคล้องกับ ตัวชี้ วดั ได้หลากหลาย นักศึ กษามีการใช้
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย คือ การตรวจใบงาน การสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การประเมินการนาเสนอผลการศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
ในชั้นเรี ยน และการทดสอบ แต่การประเมินการนาเสนอ พบว่าไม่มีประเด็นการประเมินการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ป ระกอบการน าเสนอของผูเ้ รี ย น เพราะเน้น การวัด ความรู้ แ ละการ
ปฏิบตั ิงานกลุ่มที่สามารถหาข้อมูลหรื อตัวอย่างแบบประเมินได้ง่ายกว่า
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2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ หลังการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์

2.51

ผลการประเมิน
ระดับ
S.D.
0.51
สูง

2.49

0.51

ปานกลาง

3

2.46

0.43

ปานกลาง

5

2.54

0.51

สูง

1

2.49

0.51

ปานกลาง

3

2.32

0.47

ปานกลาง

6

2.46

0.49

ปานกลาง

รายละเอียดการประเมิน
1. การนาเข้าสู่บทเรี ยนมีการที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้และ
การทบทวนความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ประกอบการใช้สื่อและ
เครื่ องมือภูมิศาสตร์
2. การเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์หรื อเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
3. การใช้วธิ ีสอน เทคนิคกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ภูมิศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิงาน
กลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ดว้ ยตนเอง
5. การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นเนื้อหาสาระภูมิศาสตร์
6. การวัดและการประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
เลลี่ยรวมทุกด้าน

X

ลาดับที่
2

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการประเมิ น ด้า นการจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์
ในภาพรวม มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.46, S.D. = 0.49)
เมื่ อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึก ษามีความสามารถด้าน
การจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ ดัง นี้ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น ให้ผู้เ รี ย น
ปฏิ บตั ิ งานกลุ่ มศึ กษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศ าสตร์ ด้วยตนเอง มี ค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 2.54,
S.D. = 0.51) การนาเข้าสู่ บทเรี ยนมีการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ และการทบทวนความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน
ประกอบกับการใช้สื่อและเครื่ องมือภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 2.51, S.D. = 0.51)
การเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหา มีค่าเลลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.49, S.D. = 0.51) การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นเนื้ อหาสาระภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.49, S.D. = 0.51)
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การใช้วิธีสอน เทคนิ คกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาภูมิศาสตร์ มี ค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 2.46, S.D. = 0.43) การวัดและการประเมินผลเหมาะสมกับเนื้ อหาและกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.32, S.D. = 0.47)
2.3 ผลการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้ผลดังตารางที่ 13

หน่วย
ที่ 2

หน่วย
ที่ 3

หน่วย
ที่ 4

หน่วย
ที่ 5

ค่าเลลี่ย
รวม

X

X

X

X

X

X

3.53
(0.50)
3.47
(0.55)
3.42
(0.54)
4.42
(0.59)
3.71
(0.55)

3.60
(0.49)
3.51
(0.55)
3.60
(0.54)
4.47
(0.59)
3.80
(0.54)

3.65
(0.48)
3.51
(0.55)
3.65
(0.53)
4.47
(0.59)
3.82
(0.54)

3.88
(0.69)
3.75
(0.67)
3.73
(0.68)
4.40
(0.63)
3.94
(0.67)

4.02
(0.60)
3.88
(0.50)
3.81
(0.45)
4.49
(0.55)
4.05
(0.53)

3.74
(0.55)
3.62
(0.56)
3.64
(0.55)
4.45
(0.59)
3.86
(0.56)

ลาดับที่

รายละเอียดการประเมิน

หน่วย
ที่ 1

ระดับ

ตารางที่ 13 ผลการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์

สู ง

2

สู ง

4

สู ง

3

สู ง

1

(S.D) (S.D) (S.D) (S.D) (S.D) (S.D)
1. การวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
2. ความสามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ได้
หลากหลายประเภทในการปฏิบตั ิงาน
3. ความสามารถในการแปลความหมาย วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4. การดูแลรักษาและการเก็บเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
ค่าเฉลีย่ รวม

สู ง

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในภาพรวม
มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.86, S.D. = 0.56)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีความสามารถในการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ลาดับที่ 1 การดูแลรักษาและการเก็บเครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ มี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.45, S.D. = 0.59) ลาดับที่ 2 การวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหา มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 3.74, S.D. = 0.55)
ลาดับที่ 3 ความสามารถในการแปลความหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.64, S.D. = 0.55) และลาดับสุ ดท้าย คือ ความสามารถใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิ ศาสตร์ ได้หลากหลายประเภทในการปฏิ บตั ิ งาน มี ค่า เลลี่ ย อยู่ในระดับสู ง ( X = 3.62,
S.D. = 0.56)
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2.4 ผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ หลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่และหน่วยการเรี ยนรู ้ ได้ผลดังตารางที่ 14

X

1. มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็ นระบบ
2. มีกระบวนการและขั้นตอนการทางานและปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็ นระบบ
3. มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
5. มีความกระตือรื อร้นในการทางานและการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
6. มีการใช้เวลาทางานและการปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
7. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้สู่การปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ค่ าเฉลีย่ รวม

หน่วย
ที่ 2
X

หน่วย
ที่ 3
X

หน่วย
ที่ 4
X

หน่วย
ที่ 5
X

ค่าเลลี่ย
รวม
X

(S.D)

(S.D)

(S.D)

(S.D)

(S.D)

(S.D)

3.72
(0.50)
3.70
(0.46)
3.16
(0.43)
3.81
(0.39)
3.88
(0.39)
3.74
(0.44)
3.60
(0.49)
3.65
(0.44)

3.65
(0.65)
3.72
(0.70)
3.86
(0.91)
4.07
(0.83)
4.09
(0.72)
3.65
(0.61)
3.84
(0.72)
3.84
(0.73)

3.86
(0.80)
3.72
(0.63)
4.05
(0.87)
3.88
(0.79)
3.93
(0.70)
3.72
(0.50)
3.72
(0.63)
3.84
(0.70)

3.93
(0.63)
3.79
(0.60)
4.09
(0.78)
3.95
(0.75)
4.02
(0.60)
3.77
(0.43)
3.79
(0.56)
3.91
(0.62)

4.02
(0.56)
3.81
(0.59)
4.14
(0.74)
4.12
(0.63)
4.05
(0.58)
3.74
(0.44)
3.91
(0.48)
3.97
(0.57)

3.84
(0.63)
3.75
(0.60)
3.86
(0.75)
3.95
(0.68)
3.99
(0.60)
3.72
(0.48)
3.57
(0.58)
3.81
(0.62)

ลาดับที่

รายละเอียดการประเมิน

หน่วย
ที่ 1

ระดับ

ตารางที่ 14 ผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์

สู ง

4

สู ง

5

สู ง

3

สู ง

2

สู ง

1

สู ง

6

สู ง

7

สู ง

จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
ในภาพรวม มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.81, S.D. = 0.62)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษามีความสามารถในการ
ทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ลาดับที่ 1 มีความกระตือรื อร้นในการทางานและการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 3.99, S.D. = 0.60)
ลาดับที่ 2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.95, S.D. = 0.68) ลาดับที่ 3 มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บ ัติ ก ารศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ มี ค่ า เลลี่ ย อยู่ ใ นระดับ สู ง
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( X = 3.86, S.D. = 0.75) และลาดับสุ ดท้าย คือ มี ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ สู่การ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.57, S.D. = 0.58)
3. ผลการศึก ษาเจตคติทางภูมิ ศาสตร์ เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา โดยให้นกั ศึกษาเขียนสะท้อนความคิดของตนเองหลังการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่ งได้ผลการศึกษาดังนี้
3.1 ด้านคุณค่าและความสาคัญของรายวิชาภูมิศาสตร์
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีความรู ้สึกชอบวิชาภูมิศาสตร์ มากขึ้น โดยให้
เหตุผลว่าเมื่ อเรี ยนภูมิศาสตร์ แล้วทาให้เข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นรอบตัว เข้าใจสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
ปรากฏการณ์ และผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ น จึ งรู ้ สึกว่าวิชาภูมิศาสตร์ มีประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต
เข้าใจความแตกต่างของลักษณะสังคม ประเพณี วฒั นธรรมและการประกอบอาชี พที่แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ เข้าใจปั จจัยทางกายภาพที่เป็ นสาเหตุ ของความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ดังที่นกั ศึกษา
วิชาชีครู สังคมศึกษาได้กล่าวไว้ดงั นี้
“จากการที่ได้เรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ ในครั้ งนี้ รู ้ สึกว่า
ภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาที่ มี ประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิตตลอดเวลา จากการเรี ยนทาให้ไ ด้รับความรู้
ใหม่ๆเกิ ดขึ้นมากมายที่ มีผลกระทบต่อการดารงชี วิต และเป็ นวิชาที่เน้นด้านการวิเคราะห์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีการเชื่อมโยงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ ลงสู่ พ้นื ที่ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 1)
“ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ทาให้เข้าใจเนื้ อหาในเชิ งพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
บวกกับอาจารย์ใช้สื่อทางภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายในการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิ ศ าสตร์ ใ นการศึ ก ษาและอธิ บ ายสถานที่ แ ละปรากฏการณ์ ต่า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้
อย่า งถู กต้องโดยไม่ ต้องลงไปยัง พื้ นที่ น้ ันโดยตรง ซึ่ งความรู ้ ภูมิ ศ าสตร์ มี ป ระโยชน์ ต่อวิถี ชี วิต
การประกอบอาชีพ”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 2)
“ชอบการเรี ยนภูมิศาสตร์ มากขึ้น เพราะมีทกั ษะการเชื่อมโยงเนื้อหาการฝึ กการ
คิดอย่างมีระบบว่าเพราะอะไรภูมิประเทศถึ งเป็ นแบบนี้ การเกิ ดขึ้นของวัฒนธรรมมีสาเหตุมาจาก
อะไร และถ้า โครงสร้ า งทางธรณี เป็ นแบบนี้ จะส่ ง ผลต่ อ ภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อากาศ ทรั พ ยากรและ
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ประเพณี วฒั นธรรมอย่างไร รู ้สึกว่าถ้าเราเข้าใจภูมิศาสตร์ จะทาให้เข้าใจสภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างอื่น
และความแตกต่างของประเพณี วฒั นธรรม”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 3)
3.2 ด้านคุณค่าและความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของสภาพแวดล้อม
มากขึ้ น โดยนักศึกษาให้เหตุผลว่าเมื่ อเรี ยนรู ้ และเข้าใจเนื้ อหาแล้ว ทาให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหา
จะต้องเริ่ ม จากการดู แลสภาพแวดล้อม โดยเลพาะพื้ นที่ ป่ า ทรั พ ยากรน้ า และทรั พ ยากรดิ น
ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังที่นกั ศึกษาวิชาชีครู สังคมศึกษาได้กล่าวไว้ ดังนี้
“จากการได้เรี ย นในรายวิชาภูมิ ศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ ได้เรี ย นรู้
หลายๆอย่ า งที่ เ กี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย การเชื่ อ มโยงถึ ง ลัก ษณะทั่ว ไปทางกายภาพ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งมีความสอดคล้องกัน ซึ่ งทาให้เห็นว่าลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ มีความสาคัญ เพราะมีผลถึงอย่างอื่นด้วย”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 1)
“ได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาลักษณะภูมิประเทศของภาคต่างๆในประเทศไทย และ
ทราบถึงดิ น น้ า อากาศในแต่ละพื้นที่ ได้คิดวิเคราะห์ เชื่ อมโยงเนื้ อหาจากโครงสร้ างธรณี ป่ าไม้
และอาชีพในแต่ละภาค รวมทั้งปริ มาณน้ าฝนของแต่ละจังหวัดว่าขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยใดบ้าง ทาให้รู้สึก
ว่าสิ่ งต่าง ๆ ทรัพยากรต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 2)
“รู ้ สึก ว่าจากการจัดการเรี ยนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์
ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของเนื้ อหาที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ โครงสร้างทางธรณี วิทยา ซึ่ งจะเห็นได้ว่าภูมิศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องและมีสัมพันธ์
เชื่ อมโยงกันต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านของที่อยู่อาศัย อาหาร อาชี พ เป็ นต้น
ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรต้อ งดู แ ลรั ก ษาเพื่ อ ให้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งการประกอบอาชี พ และประเพณี
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 3)
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3.3 ด้านความรู ้สึกนึ กคิดเกี่ ยวกับการปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพการเปลี่ ยนแปลง
ทางธรรมชาติหรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษาได้แ สดงความคิ ด เห็ น ว่า จากการเรี ย นวิ ช า
ภูมิศาสตร์ ที่มีการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้รู้สึกว่ามีความรู ้และ
ความเข้าใจที่เท่าทันต่อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดขึ้น และรู ้สึกว่ามีความเข้าใจถึงสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น เช่ น การเกิ ดภัยธรรมชาติ ว่าเกิ ดจากสาเหตุ ใดและจะเกิ ดกับลักษณะพื้นที่
แบบใด เกิดขึ้นในเวลาใด รวมทั้งการเตรี ยมการป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิ ดขึ้น จาก
ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ทาให้รู้สึกว่าปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่ไม่น่ากลัว
และสามารถป้ องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้ ดังที่นกั ศึกษาวิชาชีครู สังคมศึกษาได้กล่าวไว้ ดังนี้
“จากที่ ไ ด้เ รี ย นภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทยเชิ ง วิ เ คราะห์ จากการเรี ย นที่ ต้อ ง
วิเคราะห์ ท าให้ พ บว่า สาเหตุ ข องปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมคื ออะไร เกิ ดได้อย่า งไร เกิ ด ในลัก ษณะ
ภู มิ ป ระเทศแบบไหนเราควรจะแก้ปั ญ หาหรื อ ป้ องกัน อย่า งไร จึ ง รู ้ สึ ก ว่า ไม่ ก ลัว ภัย พิ บ ัติห รื อ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากจนเกินไป”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 1)
“การเรี ย นภูมิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทยเชิ งวิเ คราะห์ ต้อ งวิเ คราะห์ ภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ ต้องศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมหรื อภัยพิบตั ิ จึงทาให้รู้จกั
การหาสาเหตุ การหาผลกระทบ หรื อพื้นที่ที่น่าจะเกิ ด จึงทาให้รู้สึกว่าปั ญหาสิ่ งแวดล้อมหรื อภัย
พิบตั ิไม่ได้อนั ตรายต่อชี วิตมากนัก เพราะเราสามารถหาข้อมูลปั จจัยการเกิ ดหรื อช่ วงเวลาที่น่าจะ
เกิด จึงคิดว่าไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ ”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาคนที่ 2)
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
รายละเอียดการประเมิน
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นระบบและมีข้ นั ตอน
อย่างชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนฝึ กให้รู้จกั การวางแผนเพื่อนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดั เจน
มากขึ้น
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์
5. การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดทักษะการสื บค้น
การวิเคราะห์และการสรุ ปข้อมูล
6. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดทักษะคิดและ
เกิดความรู ้มากขึ้น
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้สามารถใช้สื่อหรื อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่หลากหลาย
8. เนื้อหามีความถูกต้องและสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
9. กรณี ศึกษาภูมิศาสตร์มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
10. ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมการปฏิบตั ิการกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
11. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม
12. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลและการปฏิบตั ิการทาง
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
13. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
14. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
ค่าเลลี่ยรวมทุกด้าน

X

S.D. ระดับ ลาดับที่

4.08

0.72

มาก

11

4.30

0.66

มาก

4

4.27

0.61

มาก

5

3.97

0.64

มาก

13

4.32

0.63

มาก

1

4.24

0.68

มาก

7

4.11

0.81

มาก

10

4.32
4.32

0.58
0.63

มาก
มาก

1
1

4.19

0.66

มาก

8

3.70
4.08

0.91
0.86

มาก
มาก

14
11

4.14
4.27
4.12

0.79
0.77
0.71

มาก
มาก
มาก

9
5
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในภาพรวมมี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.71)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชี พครู สัง คมศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ดังนี้ ลาดับที่ 1 การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ ทาให้เกิ ดทักษะการสื บค้นการวิเคราะห์
และการสรุ ปข้อมูล มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.63) เนื้ อหามีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชา มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.53) และกรณี ศึกษา
ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มีความทันสมัย มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32,
S.D. = 0.63) และลาดับสุ ดท้าย คือ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ มีความเหมาะสม
มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.91)
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
การขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้นาไปขยายผลกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร จานวน 48 คน ในรายวิชาภู มิ ส ารสนเทศ
สาหรับครู ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการขยายผลการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิสารสนเทศสาหรับครู เป็ นผลการทดสอบ
ความรู้ รายวิชาภูมิสารสนเทศสาหรับ ครู เปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ได้ผลดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลการเรี ยนรู้รายวิชาภูมิสารสนเทศสาหรับครู
ผลการเรี ยนรู้

คะแนนเต็ม

X

S.D

df

t

Sig

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

50
50

18.31
38.38

2.20
2.80

47

64.72

0.00

จากตารางที่ 16 พบว่าผลการเรี ยนรู้ รายวิชาภูมิสารสนเทศ โดยการใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
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มีคะแนนเลลี่ยหลังเรี ยน ( X = 38.38, S.D. = 2.80) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 18.31, S.D. = 2.20)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการวิเ คราะห์ ด้านการเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ภูมิ ศาสตร์ เป็ นการ
วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึ กษาวิชาชี พ สังคมศึกษา ที่ฝึกปฏิ บตั ิ
การเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ภู มิ ศ าสตร์ หลัง การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
เพื่อส่ ง เสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศ าสตร์ สาหรั บ นักศึ กษาวิชาชี พครู สัง คมศึ กษา ในประเด็ น
ดังต่อไปนี้
2.1.1 ด้านองค์ประกอบและความถูกต้องของการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
ครบองค์ป ระกอบการเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู ้ มี ก ารก าหนดจุ ดประสงค์ไ ด้ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั และการเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ครบตามเป้ าหมายการจัด
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ คือ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ในเนื้ อหา ให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางสังคม และมีเจตคติทางภูมิศาสตร์
2.1.2 ด้านความถูกต้องของเนื้อหาภูมิศาสตร์
นักศึกษาวิชาชี พครู สามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ที่มี
เนื้ อหาถูกต้องตามสาระการเรี ยนรู ้และมีขอ้ มูลการยกตัวอย่างประกอบการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เช่ น การเกิดปรากฏการณ์หิมะสี ดาใน
พื้นที่จงั หวัดกาแพงเพชร
2.1.3 ด้านการใช้วธิ ีสอน เทคนิคและกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ใช้วิธีสอนและเทคนิ คการสอนที่ใ ช้
ร่ วมกันหลายวิธี เช่ น การบรรยายในเนื้ อหา และใช้สื่อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบการ
บรรยาย คือ ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา แผนที่จากเว็บไซต์ Google Earth ในระหว่าง
การบรรยายจะใช้เทคนิ คการตั้งคาถามโดยให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และมี กิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนใช้แผนที่ในการนาเสนอข้อมูลและการอภิปรายร่ วมกัน มีการทากิจกรรมกลุ่มจัดทาชิ้นงาน
หรื อใบงาน มีการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการสื บค้นข้อมูลตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
และการใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศในการบรรยายประกอบการเรี ยนการสอน การสรุ ปเนื้ อหาในการ
สื บค้นข้อมูลนั้นจะใช้เทคนิคการสร้างแผนผังความคิดเพื่อให้ผเู้ รี ยนเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆในพื้นที่
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2.1.4 ด้านการใช้สื่อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษามี ก ารเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภูมิ ศ าสตร์ ที่ ส ามารถกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามสนใจในเนื้ อหา ด้ว ยการใช้สื่ อภู มิ ศ าสตร์ และ
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ คื อ ภาพจากเว็บ ไซต์ข่ าวและหน่ วยงานภาครั ฐ กราฟและค่ า สถิ ติ
ปริ มาณน้ าฝน การแสดงพื้นที่ เพาะปลูกพืช จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ชมรมอุ ตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี กรมเศรษฐกิจการเกษตร มาใช้ในขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยนและมีการทบทวนความรู ้
เดิมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใหม่
2.1.5 ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษามี ก ารเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกับ ตัว ชี้ วัด เช่ น
การประเมินการนาเสนองาน การสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม และการทดสอบ
2.2 ผลการประเมินด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ หลังการจัด
การเรี ย นการสอนโดยใช้ รูป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ผลการประเมิน

รายละเอียดการประเมิน
X

1. การนาเข้าสู่บทเรี ยนมีการที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการ
ทบทวนความรู ้เดิม ประกอบกับการใช้สื่อและเครื่ องมือภูมิศาสตร์
2. การเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์หรื อเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
3. การใช้วธิ ีสอน เทคนิคและกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาภูมิศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิงานกลุม่
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ดว้ ยตนเอง
5. การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
เนื้อหาภูมิศาสตร์
6. การวัดและการประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
เลลี่ยรวมทุกด้าน

S.D

ระดับ

ลาดับที่

2.46 0.50 ปานกลาง

3

2.52 0.50

2

สูง

2.44 0.50 ปานกลาง
2.54 0.50
สูง

5
1

2.46 0.50 ปานกลาง

3

2.40 0.50 ปานกลาง

6

2.47 0.50 ปานกลาง
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จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ในภาพรวม มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.47, S.D. = 0.50)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ดังนี้ ลาดับที่ 1 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ ดว้ ยตนเอง มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 2.54,
S.D. = 0.50) ลาดับที่ 2 การเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือภูมิศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม
กับเนื้ อหา มีค่าเลลี่ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 2.52, S.D. = 0.50) ลาดับที่ 3 การนาเข้าสู่ บทเรี ยนใช้
วิธี ก ารที่ ก ระตุ ้นการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นและการทบทวนความรู ้ เดิ ม ประกอบกับ การใช้สื่ อและ
เครื่ องมือภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.46, S.D. = 0.50) และการเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนซักถามและแสดงความคิดเห็ นในประเด็นเนื้ อหาสาระภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.46, S.D. = 0.50) และลาดับสุ ดท้าย คือ การวัดและการประเมินผลเหมาะสมกับ
เนื้ อหาและกิ จกรรมการเรี ย นการสอนภูมิ ศาสตร์ มี ค่า เลลี่ ยอยู่ใ นระดับปานกลาง ( X = 2.44,
S.D. = 0.50)
2.3 ผลการประเมิ น ด้า นการใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ หลัง เรี ย นโดยการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ได้ผลการประเมินการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
รายละเอียดการประเมิน
1. การวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
2. ความสามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ได้หลากหลายประเภทในการปฏิบตั ิงาน
3. ความสามารถในการแปลความหมาย
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
4. การดูแลรักษาและการเก็บเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
ค่าเลลี่ยรวม

ปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิการ
ค่าเลลี่ยรวม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ระดับ
SD. X SD.
X SD. X
4.42 0.54 4.46 0.54 4.44 0.54 สูง

ลาดับที่

2

4.38 0.67 4.44 0.68 4.41 0.67

สูง

3

4.35 0.67 4.42 0.68 4.39 0.67

สูง

4

4.42 0.61 4.52 0.58 4.47 0.59

สูง

1

4.39 0.62 4.46 0.62 4.43 0.62

สูง
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จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในภาพรวม
มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.43, S.D. = 0.62)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีความสามารถในการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ดัง นี้ ลาดับ ที่ 1 การดู แลรั กษาและการเก็ บเครื่ องมื อทางภูมิศ าสตร์ มี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.47, S.D. = 0.59) ลาดับที่ 2 การวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหา มีค่าเลลี่ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 4.44, S.D. = 0.54)
ลาดับที่ 3 ความสามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ได้หลากหลายประเภทในการปฏิ บตั ิงาน มี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.41, S.D. = 0.67) และลาดับสุ ดท้าย คือ ความสามารถในการแปล
ความหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.39,
S.D. = 0.67)
2.4 ผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ หลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่และหน่วยการเรี ยนรู ้ ได้ผลดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์

ค่าเลลี่ยรวม

4.08

0.28

4.17

4.02

0.53

4.13

ค่าเฉลีย่
4.20

SD.
0.40

ลาดับที่

1. มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็ นระบบ
2. มีกระบวนการและขั้นตอนการทางานและปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็ นระบบ
3. มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
5. มีความกระตือรื อร้นในการทางานและการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
6. มีการใช้เวลาทางานและการปฏิบตั ิการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
7. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สู่ การ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2
SD.
X
4.25 0.44

ระดับ

รายละเอียดการประเมิน

ปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1
SD.
X
4.15 0.36

สูง

5

0.38

4.13

0.33

สู ง

6

4.17

0.38

4.10

0.46

สูง

7

0.61

4.38

0.61

4.26

0.61

สูง

3

4.46

0.50

4.54

0.50

4.50

0.50

สูง

1

4.33

0.48

4.42

0.50

4.38

0.49

สูง

2

4.21

0.41

4.29

0.46

4.25

0.44

สูง

4

4.20

0.45

4.32

0.47

4.26

0.46

สูง

X
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จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
ในภาพรวม มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.26, S.D. = 0.46)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามี ความสามารถด้านการ
ทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ลาดับที่ 1 มีความกระตือรื อร้นในการทางานและการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 4.50, S.D. = 0.50)
ลาดับ ที่ 2 มี ก ารใช้เวลาท างานและการปฏิ บ ตั ิ ก ารศึ ก ษาค้นคว้า ข้อมู ล ทางภู มิศ าสตร์ ไ ด้อย่า ง
เหมาะสม มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.38, S.D. = 0.49) ลาดับที่ 3 มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับ มอบหมายในการปฏิ บตั ิ ก ารศึ ก ษาค้นคว้าข้อมูล ทางภูมิ ศาสตร์ มี ค่ าเลลี่ ยอยู่ใ นระดับ สู ง
( X = 4.26, S.D. = 0.61) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 4.10, S.D. = 0.46)
3. ผลการศึก ษาเจตคติทางภูมิ ศาสตร์ เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึกษา
โดยให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาเขียนสะท้อนความคิดของตนเองหลังการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่ งได้ผลการศึกษาดังนี้
3.1 ด้านคุณค่าและความสาคัญของรายวิชาภูมิศาสตร์
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีความรู้สึกเห็นความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์
มากขึ้ น โดยให้เหตุ ผลว่าเมื่อเรี ยนภูมิศาสตร์ แล้วทาให้เข้าใจเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ลักษณะทางกายภาพของโลก กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงทา
ให้ตระหนักถึ งความสาคัญของวิชาภู มิศาสตร์ เพราะปรากฏการณ์ ต่างๆเป็ นเรื่ องใกล้ตวั และที่
สาคัญคื อเมื่ อมี ความรู ้ ความเข้าใจภูมิศาสตร์ จะทาให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางภูมิศาสตร์ สู่
ชีวติ ประจาวันได้ ดังที่นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาได้กล่าวไว้ดงั นี้
“จากการที่ได้เรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ มีความสาคัญอย่างมาก ทาให้ทราบถึงโครงสร้าง
ของโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การแก้ปัญหาและการใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 1)
“วิชาภูมิศาสตร์ มีความสาคัญ เพราะสภาพแวดล้อมคือสิ่ งที่อยูร่ อบตัวมนุ ษย์จึงเป็ น
วิชาที่ใกล้ตวั มาก”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 2)
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“การเรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ มีประโยชน์เพราะเราสามารถหาคาตอบของข้อสงสัยที่เกิด
ทางธรรมชาติของโลกได้ ทาให้รับรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาก
ขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและป้ องกันได้”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 3)
“วิชาภูมิศ าสตร์ มีความสาคัญในการดารงชี วิต โดยเลพาะเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
เช่ น GPS ที่ ส ามารถส ารวจและระบุ ต าแหน่ ง ของพื้ น ที่ ป่ าไม้ และเพื่ อ การดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อชีวติ ”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 4)
3.2 ด้านคุณค่าและความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ โดยนัก ศึ ก ษาวิช าชี พครู สั งคมศึ กษาให้เหตุ ผลว่า สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มี
ความสัมพันธ์ ต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ โดยเลพาะทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญในด้าน
ปั จ จัย 4 และการลดความแปรปรวนของปรากฏการณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ จึ ง ควรดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเลพาะพื้นที่ป่าไม้ ดังที่นกั ศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษาได้กล่าวไว้ดงั นี้
“รู ้ สึกว่าเห็ นความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพราะมนุ ษย์เป็ นส่ วน
หนึ่ งของธรรมชาติ ดังนั้นเมื่ อเกิ ดปั ญหาต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ก็จะเกิ ดผลกระทบต่ อ
มนุษย์ดว้ ย”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 1)
“สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มี ความส าคัญต่ อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ การมี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้อากาศบริ สุทธิ์ อาหารอุดมสมบูรณ์ ทาให้คน
ในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 2)
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“มี คุ ณ ค่ า และความส าคัญเพราะมนุ ษ ย์ต้อ งพึ่ ง พาสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ
เนื่องจากเป็ นปัจจัย 4 การดารงชีวติ ”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 3)
3.3 ด้านความรู ้สึกนึ กคิดเกี่ ยวกับการปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพการเปลี่ ยนแปลง
ทางธรรมชาติหรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อมีความรู ้และเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและรู ้สึกว่าสามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น จึงรู ้สึกว่าสามารถปรับตัวได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดขึ้น
และการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในการดารงชี วิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการนาความรู ้จากการเรี ยนภูมิศาสตร์ มาสู่ การป้ องกันภัยอันตรายต่าง ๆ หรื อ
ให้เกิดผลกระทบให้นอ้ ยที่สุด ดังที่นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้กล่าวไว้ดงั นี้
“รู ้สึกว่าควรสร้างภูมิคุม้ กันทางความรู ้ เพื่อให้รับมือต่อสภาพการเปลี่ ยนแปลงทาง
ภู มิ ศ าสตร์ และหาแนวทางป้ องกัน แก้ไ ข และต้อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 1)
“รู ้สึกว่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทาให้เข้าใจว่าจะต้องติดตามข่าวสาร
เพื่อเข้าใจและรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติน้ นั ได้”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 2)
“ในปั จจุ บ นั มี ก ารท าลายธรรมชาติ ม ากขึ้ น จึ ง ท าให้เ กิ ดภัย พิ บ ัติท างธรรมชาติ
จึงรู ้สึกว่าการเรี ยนรู ้ให้เท่าทันกับสิ่ งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้ภูมิศาสตร์มาปรับใช้ได้”
(นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา คนที่ 3)
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอน หลังการใช้รูปแบบ
การเรี ย นการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา ได้ผลดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
รายละเอียดการประเมิน
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นระบบและมีข้ นั ตอนอย่างชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนฝึ กให้รู้จกั การวางแผนเพื่อนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดั เจน
มากขึ้น
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
5. การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดทักษะการสื บค้น
การวิเคราะห์และการสรุ ปข้อมูล
6. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดทักษะการคิดและ
เกิดความรู ้มากขึ้น
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้สามารถใช้สื่อหรื อเครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
8. เนื้อหามีความถูกต้องและสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
9. กรณี ศึกษาภูมิศาสตร์มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
10. ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมต่อการปฏิบตั ิการกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
11. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม
12. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลและการปฏิบตั ิการทาง
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
13. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
14. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
ค่าเลลี่ยรวม

X

SD.

ระดับ ลาดับที่

4.42
4.38

0.50
0.64

มาก
มาก

8
13

4.42

0.61

มาก

8

4.40

0.57

มาก

12

4.44

0.54

มาก

7

4.38

0.64

มาก

13

4.48

0.55

มาก

2

4.46
4.48
4.58

0.62
0.55
0.61

5
2
1

4.42
4.46

0.61
0.54

มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก

4.42
4.48
4.44

0.61
0.65
0.59

มาก
มาก
มาก

8
2

8
5
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จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในภาพรวมมี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.59)
เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพบว่านักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษามี ความพึงพอใจที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา ดังนี้ ลาดับที่ 1 ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมการปฏิบตั ิการกิจกรรม มีค่าเลลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.58, S.D. = 0.61) ลาดับที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้เกิดการ
คิ ดสื่ อ หรื อ กิ จกรรมการสอนภู มิ ศ าสตร์ ที่ ห ลากหลาย มี ค่ า เลลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 4.48,
S.D. = 0.55) กรณี ศึกษาภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมีความทันสมัย มีค่าเลลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.55) และการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง อยู่
ในระดับมาก มีค่าเลลี่ย ( X = 4.48, S.D. = 0.65) และลาดับสุ ดท้าย คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนได้ฝึ กให้ รู้ จ ัก การวางแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ น าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง
มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.64) และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์
ทาให้เกิดความคิดและเกิดความรู ้มากขึ้น มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.64)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ดังนี้ 2.1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้
รายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา 2.2) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในด้านการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ด้านการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ และด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ 2.3) เพื่อศึกษาเจตคติทางภูมิศาสตร์
ของนักศึกษาหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา 2.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา 3) เพื่อศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3 กลุ่มเรี ยน 02 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศ
ไทยเชิ งวิเคราะห์ ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2557 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 40
คน และกลุ่มตัวอย่างการขยายผลการใช้รูปแบบ คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3 กลุ่ม
เรี ยน 01 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จานวน 48 คน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ร่ วมกับวิธีการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model จากการปรับปรุ งของ Kruse (2009: 1)
ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ซึ่ งเก็บข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ การผสมผสานข้อมูล (The Embedded Design) ใช้วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีหลักและ
วิธีการเชิ งคุ ณภาพเป็ นวิธีรอง ร่ วมกับการใช้แบบการวิจยั ก่อนทดลอง (Pre-Experimental design)
โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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(The One Group Pretest-Posttest Design) โดยดาเนิ นการวิจยั ตามแนวคิดการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา
(Design and Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้
(Implementation: I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation :
E) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเลลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่
อิสระ (t-test for dependent) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยมีการสรุ ปผลการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา (PLPCPA Model) มีองค์ประกอบ คือ
หลักการ คือ การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ เน้นการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา การสอนแบบสื บเสาะ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนแบบเน้นประสบการณ์ สามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู้
สู่ การสร้างองค์ความรู ้ภูมิศาสตร์ มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากสารสนเทศภูมิศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ สามารถใช้ความรู ้ ทกั ษะต่าง ๆ สู่ การ
จัดการเรี ยนสอนภูมิศาสตร์ ที่มีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบที่ พฒั นาขึ้ นนั้นมีกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to
Geography Learning) 2) การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from
Real Situation or Geography Instructional Media) 3) การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical Instruments) 4) การ
รวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Information or Geographical
Survey) 5) นาเสนอและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ องค์ความรู้ ภูมิศาสตร์ (Presenting and Sharing
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Geographical Knowledge) และ 6) การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying
and Creating Geographical Knowledge)
เงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ไปใช้ตอ้ งคานึ งถึงส่ วนประกอบต่าง ๆ
ของรู ปแบบที่ ช่วยส่ งเสริ มการดาเนิ นการตามกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
เพื่อให้นาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนี้คือ 1) ระบบสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2) สิ่ งสนับสนุ น
การเรี ย นรู้ การจัด เตรี ย มสื่ อการเรี ย นการสอน และเครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ ที่ เหมาะสม การ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 3) หลักการตอบสนอง ผูเ้ รี ยนสนใจ
ในการเรี ยนรู้จากสื่ อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ มีการดาเนิ นการสื บค้น
อย่างเป็ นระบบ และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
2. ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ได้ผลการศึกษาดังนี้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ รายวิชาภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์ พบว่าคะแนนเลลี่ ย
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 1
2.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ โดยศึกษาใน 4 ด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มี การจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ที่เน้นการปฏิบตั ิ และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
2.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 2.46, S.D. = 0.49)
2.2.3 ด้า นการใช้เครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ พบว่า นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คม
ศึกษา มีความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.86, S.D.
= 0.56)
2.2.4 ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษามีความสามารถด้านการทางานกลุ่ มศึ กษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ มี ค่าเลลี่ ยอยู่ใ น
ระดับสู ง ( X = 3.81, S.D. = 0.62)

163
2.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์ พบว่า นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษามี เจตคติ ที่ดีต่อ
วิชาภูมิศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2.4 ความพึงพอใจของนัก ศึกษาต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา ใน
ภาพรวมมีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.71)
3. การขยายผลการใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
การขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา โดยการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ไปใช้ทดลองขยายผลกับนักศึ กษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 48 คน
รายวิชาภูมิสารสนเทศสาหรับครู เป็ นวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มเทคนิ ค พบว่าการขยายผลการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
3.1 ผลการเรี ยนรู้ รายวิชาภูมิสารสนเทศสาหรับครู พบว่า คะแนนเลลี่ยหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ระดับ .05
3.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ โดยศึกษาใน 4 ด้าน ดังนี้
3.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มีการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ที่เน้นการปฏิบตั ิ และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 2.47, S.D. = 0.50)
3.2.3 ด้า นการใช้เครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ พบว่า นัก ศึ ก ษาวิชาชี พ ครู สังคม
ศึกษามี ความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มี ค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ( X = 4.43,
S.D. = 0.62)
3.2.4 ด้า นการท างานกลุ่ ม การศึ ก ษาค้นคว้า ทางภู มิ ศ าสตร์ พบว่า นัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษามีความสามารถด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยู่
ในระดับสู ง ( X = 4.26, S.D. = 0.46)
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3.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์ พบว่า นักศึ ก ษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษามี เจตคติ ที่ดีต่อ
รายวิชาภูมิศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
3.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ในภาพรวมมีค่าเลลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.44, S.D. = 0.59)
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ย นการสอนเพื่อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภูมิ ศาสตร์ ส าหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา มีชื่อว่า PLPCPA Model ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา สามารถนาไปใช้ทดลองสอนได้ โดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบ คือ
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเงื่อนไขการ
นารู ปแบบไปใช้ มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
การเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography Learning) 2) การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อ
การสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or Geography Instructional Media) 3) การ
วางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using
Geographical Instruments) 4) การรวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting
the Information or Geographical Survey) 5) นาเสนอและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ องค์ความรู้
ภูมิศาสตร์ (Presenting and Sharing Geographical Knowledge) และ 6) การประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating Geographical Knowledge) เนื่ องมาจาก
กระบวนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานและความ
ต้องการจาเป็ น คือ มาตรฐานการเรี ยนรู้หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิตเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา(TQF) เป้ าหมายการผลิ ตบัณฑิ ตครู สังคมศึก ษาจากหลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช เป้ าหมายการจัดการ
เรี ยนการสอนกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ และในแต่ละขั้นตอนได้ผ่านการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด
และทฤษฏี ที่ส่งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบการ
เรี ยนการสอนเชิงระบบ ADDIE Model ซึ่ ง Kruse มีการปรับปรุ งจากแนวคิดเดิมของ University of
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Florida (2008: 1) ร่ วมกับแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil
(2009:9) ที่ได้กาหนดองค์ประกอบไว้ 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The
Model of Teaching) ประกอบด้วย 1) กระบวนการสอนที่สอดคล้องกับการเรี ยนการสอน (Syntax
or Phase) 2) ระบบสังคม (Social System) 3) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) และ
4) สิ่ งสนับสนุ น (Support System) ส่ วนที่ 2 การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application)
และส่ วนที่ 3 สาระหลักและสิ่ งที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instruction and Nurturant Effects) จาก
ลักษณะของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีองค์ประกอบที่ความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2550 :
217) ที่ ก ล่ า วว่า ระบบมี ค วามส าคัญในการช่ วยดาเนิ นงานให้สั ม ฤทธิ์ ผลตามเป้ าหมายนั้น ที่
องค์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมี ความสัมพันธ์ กนั การประเมิ นผลและปรั บปรุ งระบบ นอกจากนี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ญญา ทองนิล (2553: 206-211) ที่พฒั นารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนโดยบู รณาการแบบสอดแทรกส าหรั บนัก ศึ ก ษาครู เพื่ อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยน (AADPSA Model) มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
เรี ยนการสอน และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ คือ ระบบสังคม สิ่ งสนับสนุ นและหลักการตอบสนอง
ซึ่ ง ผลการตรวจสอบรู ป แบบโดยการพิ จารณาจากผูเ้ ชี่ ย วชาญพบว่า ภาพรวมในทุ ก ด้า นมี ค วาม
เหมาะสมในการนาไปใช้ และสามารถพัฒนาสมรรถภาพการสอนในระดับ มากที่ สุด รวมทั้ง
วินยั ธร วิชยั ดิษฐ์ (2555: 165-168) ที่พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ที่
ส่ งเสริ มคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา พบว่ารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่ มวิชาภูมิศาสตร์ ที่ ส่งเสริ มคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
ครุ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (EPCPAEE Model) มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ย นการสอน และสิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ คื อ ระบบสั ง คม สิ่ ง สนับ สนุ นและ
หลักการตอบสนอง ที่สามารถส่ งเสริ มทั้งด้านคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุ ศาสตร์
และผลการเรี ยนรู ้วชิ าภูมิศาสตร์ กายภาพ มีคะแนนเลลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศ าสตร์ สาหรั บนัก ศึก ษาวิชาชี พครู สังคมศึก ษา (PLPCPA Model) มี
ลัก ษณะการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลาง ให้ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บตั ิ จริ ง
การปฏิบตั ิงานเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม ในการค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หรื อการศึกษาสารวจ
ข้อมูลในพื้นที่ ทอ้ งถิ่ น เพื่อให้ผเู้ รี ยนสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ และสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ตาม
หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฏี สร้ างความรู้ ด้วยตนเอง โดยการการสรุ ปหลักการ
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จัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ของนักวิชาการ คือ Gredler (1997:
267-268), Yager, (1991: 5) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78) คือ 1) การเตรี ยมความพร้อม การ
นาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ 2) ดาเนิ นการเรี ยนการสอน การจัดกลุ่มเพื่อ
ปฏิบตั ิการ โดยการใช้สื่อหรื อวัสดุการเรี ยนรู้ 3) การสังเกตปรากฏการณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลเดิม
และข้อมูลใหม่จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 4) การปฏิบตั ิ การนา
ความรู้ไปใช้ การอธิ บายเหตุ ผลในสิ่ งที่ทา รับฟั งเหตุผลของผูอ้ ื่น แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด
และตั้งคาถามใหม่ 5) การปฏิบตั ิงานกลุ่ม ในการสื บเสาะหาข้อมูล การแสดงผล การนาเสนอผล
จากการปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ 6) การนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การสะท้อน
ความคิด จากสิ่ งที่ได้ทา เจตคติ นอกจากนี้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ดาเนินการในการจัดการ
เรี ยนการสอนนี้ โดยการสรุ ปแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ของนักวิชาการ ดังนี้ Gredler (1997: 267268) Driver and Bell (1986) Yager, (1991: 5) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78) ที่กล่าวว่าการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฏี การสร้ างความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ เน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิ บตั ิ จึงเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง คือ กระบวนการในการแก้ปัญหา การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางานเป็ น
กลุ่ ม การร่ วมกันสื บเสาะค้นหาข้อมูลโดยการตั้งคาถาม และการตอบคาถาม การเขียนบันทึก
แสดงความรู้ การฝึ กใช้เทคนิ ค ผัง กราฟิ กการสรุ ป และแสดงข้อมูล การสาธิ ต การไตร่ ตรอง
สะท้อนความคิด การให้แสดงผลงาน และฝึ กปฏิบตั ิ โดยการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ช่วยใน
การได้มาซึ่ งข้อมูล เช่น การแปลแผนที่กายภาพ การอ่านแผนภูมิปริ มาณน้ าฝนและอุณหภูมิ และ
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของ Brooks (2011: 210) Verma (1975:
20-25) และทวี ทองสว่าง (2520: 41) ที่กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่วา่ การ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ ควรเน้น ให้ ผู ้เ รี ย นปฏิ บ ัติ ก ารทางภู มิ ศ าสตร์ เน้ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจปั จจัยต่าง
ๆ ทางภู มิ ศ าสตร์ ด้ว ยกิ จ กรรมการสั ง เกต การศึ ก ษานอกสถานที่ การปฏิ บ ัติ การทดลอง
การศึกษาสารวจ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาด้านการคิดและการทา
ความเข้าใจเกี่ ย วเนื้ อหาอย่างชัดเจน ในด้า นการปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ภูมิ ศาสตร์ ที่เน้นการ
ปฏิบตั ิ ที่จะต้องมีการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบในการปฏิ บตั ิ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงได้พฒั นา
ทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ดงั ที่ ประนอม เดชชัย (2536 : 32) กล่าวไว้วา่ ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Skill) เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ครู ผสู ้ อนต้องถื อเป็ นวัตถุ ประสงค์สาคัญ เพราะ
ทักษะภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ และมีความรู ้ในวิชาภูมิศาสตร์ มากยิ่งขึ้น เมื่อได้ซ่ ึ งข้อมูลและ
การนาเสนอข้อมูลนั้นจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การทางานเป็ นกลุ่ม การร่ วมมือกันทางาน ร่ วมมือ
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กันแก้ปัญหาจากการทางานโดยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลที่ตวั เองรู ้ จากประสบการณ์ และจาก
การค้นพบข้อมูลและสามารถนาไปสู่ การนาเสนอที่หลากหลาย ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการ และแนวคิด
ข้างต้นมาเป็ นแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษา (PLPCPA Model) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography
Learning ) โดยมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนเริ่ มจากแจ้งวัตถุประสงค์ และชี้แจงการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในหน่วยการเรี ยนรู ้ การแจ้งเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ เตรี ยมพร้อม
ในการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ ผสู ้ อนจะสอดแทรกเทคนิ ค วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาเพื่อสร้างประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาต่อไป โดย
ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเตรี ย มความพร้ อม
การทบทวนความรู ้ เดิ มทั้งด้านเนื้ อหา และเครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ การแจ้งจุ ดประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 76-78)
Jonassen (1992: 138-139) และ Fosnot (1992: 12-15) ที่ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนขึ้นอยูก่ บั
การรับรู ้ ประสบการณ์ ความเชื่ อ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่ งมีความแตกต่างกัน การเรี ยนรู้เป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ เพื่อให้ได้ความรู้ ที่แตกต่างกับความรู ้เดิม
และเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ในขั้นแรก คือ การเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน การเร้าความสนใจ
การแจ้งจุดประสงค์ การบรรยายทบทวนความรู ้เดิมทั้งด้านเนื้อหา
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real
Situation or Geography Instructional Media) ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนจะต้อง
ปฏิบตั ิการกลุ่ม เพื่อสมาชิ กในกลุ่มช่วยกันศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการ
สอนภูมิศาสตร์ เช่ น กรณี ศึกษาทางภูมิศาสตร์ จากสื่ อต่าง ๆ บทความทางวิชาการที่ เกี่ ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุการเกิด และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยในประเด็นปั ญหา
ทางภูมิ ศาสตร์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาที่เรี ย นรู้ รวมทั้ง การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นฝึ กการสังเกต
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Hewson and Thorley (1989: 541-553) และทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) ที่พบว่าการทางานเป็ น
กลุ่ ม หรื อ เป็ นที ม จะท าให้ ก ารเรี ย นรู ้ สู ง กว่า และมี ส ภาพจิ ตใจที่ ดี ก ว่า ช่ ว ยกัน เรี ย นรู ้ เพื่ อ ไปสู่
เป้ าหมายของกลุ่ ม นอกจากนี้ การปฏิ บตั ิ การกลุ่ มทางภูมิศาสตร์ จะช่ วยพัฒนาด้านทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้ างสรรค์สื่อต่าง ๆ ในการประกอบการนาเสนอในเนื้ อหาที่แต่ละ
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กลุ่มได้รับ และสอดคล้องกับ Easton (1992: 89) ที่วา่ วิธีการสอนที่ใช้กรณี ศึกษาจะเป็ นวิธีกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดยการวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ อภิปรายเหตุและผล ฝึ กการใช้ความรู้ หลักการ
ทฤษฏีและกระบวนการแก้ปัญหาและนามาใช้ตดั สิ นใจตามกรณี ศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง และมีการทางานร่ วมกันภายในกลุ่ม
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้น และการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to
Practice and Using Geographical Instruments) การวางแผนในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ปฏิ บตั ิ การกลุ่ ม ในขั้นตอนนี้ เป็ นการสร้ างประสบการณ์ การสร้ างระบบในการทางาน และการ
เลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wathore (2012: 115-116) ที่ได้ศึกษา
ประโยชน์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่ พบว่าการเลื อกใช้
เครื่ องมื อในการสอนภูมิ ศ าสตร์ ที่ เหมาะสมในการศึ ก ษาค้นคว้า ท าให้ เกิ ดความเข้า ใจเนื้ อหา
ภูมิศาสตร์ มากขึ้น นอกจากนี้ เครื่ องมือภูมิศาสตร์ จะช่วยเสริ มสร้างความสนใจของผูเ้ รี ยน รวมทั้ง
จะทาให้กระบวนการเรี ยนการสอนได้ผลดียงิ่ ขึ้น
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the
Information or Geographical Survey) ในขั้นตอนนี้ สมาชิ กแต่ละคนช่วยกันสื บค้นข้อมูลหรื อการ
สารวจข้อมูลภูมิศาสตร์ จากการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประเภทให้ขอ้ มูลหรื อการใช้เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล การเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลหรื อในพื้นที่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการสรุ ปความรู ้ ที่ได้จากการศึกษาในประเด็นปั ญหาภูมิศาสตร์ ที่กาหนดขึ้น เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ัติก ารสร้ า งความรู้ ทางภู มิ ศ าสตร์ จากการปฏิ บ ัติก ารจริ ง นอกจากนี้ ผูส้ อน
สอดแทรกความรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อ หรื อเครื่ องมือภูมิศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านการสร้างความรู ้ ภูมิศาสตร์ และการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับวิธีการศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์ ของ สวาท เสนาณรงค์
(2536: 112-114) และมนต์ชยั เทียนทอง (2556: 224) ที่ได้กล่าวว่า วิธีการศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์
และเทคนิ ควิธีการสรุ ป และนาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ การสังเกตพิจารณา การจดบันทึก
และการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ การสารวจ การฝึ กเขียนแผนที่อย่างง่าย การอ่านแผนที่แบบต่าง ๆ
การใช้กรณี ศึกษา ทั้งด้านภูมิศาสตร์ กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ และเทคนิคการจัดสรุ ปข้อมูลด้วย
ผังกราฟิ ก (Graphic Information Organizers) เป็ นรู ปแบบการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และ
เข้าใจง่าย การร่ วมกันคิดวิธีการนาเสนอความรู้ ภูมิศาสตร์ ดว้ ยกราฟหรื อแผนภูมิ ข้อมูลทางสถิติ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ สื่ อหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่ อมโยงเนื้ อหาจากข้อมูลเอกสาร
สู่ ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ได้ เป็ นการพัฒนาการคิดในระดับสู ง ที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
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เนื้อหาอย่างชัดเจนมากขึ้น และเป็ นการสร้างประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้นาไปสู่ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and
Sharing Geographical Knowledge) เป็ นการฝึ กฝนผูเ้ รี ยนด้านเทคนิคการนาเสนอความรู้ภูมิศาสตร์
ซึ่ งสามารถสร้ างประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนได้นาไปสู่ ก ารจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
จากการร่ วมกันอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากองค์ความรู ้ ที่ แต่ละกลุ่ มนาเสนอ ซึ่ งเป็ นการ
ตรวจสอบหรื อเพิ่มเติมความรู ้ภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
(2552: 94-96) วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 71-72) และ Gredler (1997: 267-268) ได้กล่าวถึ งการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองสู่ การเรี ยนการสอนว่าครู จะต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความคิดและประสบการณ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
และกับครู โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และมีความกระตือรื อร้นมากกว่าจะเป็ นผูท้ ี่
คอยรับความรู ้ เพียงอย่างเดี ยว ผูเ้ รี ยนมีอิสระ ได้ตดั สิ นใจและติดตามสิ่ งที่สนใจได้ดว้ ยตนเอง
ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนในขั้นตอนนี้ จะสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในด้าน
การเทคนิค วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนภูมิศาสตร์ดว้ ย
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating
Geographical Knowledge) ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ส่งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนได้นาผลจากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ จากขั้นตอนที่ 1 ถึ ง 5 มาสู่ การประยุกต์ใ ช้
เพราะในการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละหน่ วย จะให้สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาด้านต่าง ๆ จาก
การปฏิบตั ิงานทั้งด้านการสรุ ปข้อมูลเนื้ อหาภูมิศาสตร์ สื่ อภูมิศาสตร์ และเครื่ องมือภูมิศาสตร์ หรื อ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหา การสรุ ปด้านเทคนิ ค วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมกับเนื้ อหา และประยุกต์ใช้ในการทดลองการเขียนกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
เพื่ อ น าสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ ดัง ที่ Cellisen Personal
Community (2005: 1-3) ได้กล่าว่า การใช้นวัตกรรมทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อการพัฒนา
สมรรถนะ โดยเลพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ และสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
มา ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องนาความรู ้ดา้ นเนื้ อหา เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบฯ มาสู่ การประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบัณฑิต ลัตรวิโรจน์ (2550: 155-168)
ที่ว่าสมรรถนะการสอนประกอบด้วย การเตรี ยมการสอน การวางแผนการสอน ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และด้านการวัดและการประเมินผล รู ปแบบการสอนแบบ
การจัดการความรู ้มีลกั ษณะเด่น คือ บูรณาการการจัดการความรู ้ กระบวนการกลุ่ม และการเรี ยนรู้
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แบบร่ วมมือการเรี ยนรู ้ แนวสร้างสรรค์นิยม การนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ และการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง
สาหรับระบบสังคมเป็ นส่ วนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาภูมิศาสตร์ การพัฒนาทักษะ
ภูมิ ศ าสตร์ และทัก ษะทางสั ง คม จากการให้ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ตั ิ ก ารศึ ก ษาส ารวจในพื้ นที่ ซ่ ึ งท าให้ มี
ปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม และข้อมูลต่างๆที่ ได้จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ใน
ชุ มชน จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ เรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละพื้นที่มากขึ้ น
รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบธรรมชาติกบั วิถีชีวิต และการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ด้วย ซึ่ งกาญจนา คุณารักษ์ (2552:485) ได้กล่าวว่าการศึกษานอกสถานที่น้ นั มีขอ้ ดีคือ จะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสังเกตและมีส่วนร่ วมได้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานเป็ นกลุ่ม
สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบร่ วมกัน หลักการตอบสนองที่ทาให้ผเู ้ รี ยนอยากมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บ ัติ ก าร ด้า นกิ จ กรรมทางภู มิ ศ าสตร์ การใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ การเรี ย นรู้ ด้ว ยการ
ปฏิบตั ิการจริ งหรื อการสารวจนั้นจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมและสามารถ
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ได้ จากการที่ให้ผเู ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนวคิ ด ความรู ้ ที่ได้จะส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ ทางภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และเจตคติ ที่ดีต่อ
สภาพแวดล้อม เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ได้ต่อไป และสิ่ งสนับสนุ นการ
เรี ย นรู้ ที่ เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดการเรี ย นการสอน คื อ การจัดเตรี ย มสื่ อการสอน และ
เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ ให้พียงพอกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานที่เรี ยนรู้ มีความเหมาะสม
มีบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
และแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนอยากค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการสร้ างความรู ้ อย่าง
ถูกต้องชัดเจน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรมีความเหมาะสมสามารถยืดหยุน่ ได้ จะเป็ นสิ่ ง
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ประสิ ท ธิ ผลการใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
2.1 ผลการเรี ย นรู้ รายวิชาภู มิ ศาสตร์ ประเทศไทยเชิ ง วิเคราะห์ พบว่า นัก ศึ ก ษา
วิชาชี พครู สังคมศึกษา มีคะแนนเลลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิ ติที่
ระดับ .05 ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้สู่
การปฏิ บ ัติ (Active learning) ที่ มี ก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ สู่การสร้ างองค์ความรู ้ ภูมิศาสตร์ จากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้
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ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography Learning) เป็ นการเตรี ยมพร้อมให้ผเู ้ รี ยนทั้งด้านความเข้าใจ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การทบทวนความรู ้ เดิ มทั้งด้านเนื้ อหาและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
หรื อประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีขอ้ มูลพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อเชื่ อมโยงกับความรู ้ ใหม่ได้ต่อไป ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อ การ
สอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or Geography Instructional Media) เป็ นขั้นตอนที่
ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
หรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ เช่น กรณี ศึกษาเรื่ องปั ญหาแนวพรมแดนบริ เวณเขาพระวิหาร การเกิด
ปะการั งฟอกขาวในบริ เวณอ่าวไทย เป็ นต้น การคิดหาสาเหตุ และผลกระทบที่สามารถอธิ บาย
เชื่ อมโยงในพื้นที่ ได้ จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อหาคาตอบได้ สาหรับใน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบในขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical Instruments) ขั้นที่ 4 การ
รวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Informations or Geographical
Survey) และขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and
Sharing Geographical Knowledge) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนทางานกลุ่ม โดยการ
ปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เช่น แผนที่กายภาพ แผนที่รัฐกิจ Google earth ข้อมูลทางสถิติปริ มาณน้ าฝน เป็ นต้น เพื่อให้
ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บ ัติ จ ริ ง จะท าให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ใจเนื้ อ หามากขึ้ น รวมทั้ง การท างานกลุ่ ม จะเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การช่วยเหลือกันของสมาชิกในกลุ่มทั้งด้านความรู ้ และด้านการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ และขั้นตอนสุ ดท้าย คื อ ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้ างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์
(Applying and Creating Geographical Knowledge) จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปองค์ความรู ้ ทักษะ
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ และทัก ษะต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้จ ากประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ดังนั้นเมื่อนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาได้เรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการเรี ยนการสอน
ของรู ปแบบทุ กขั้นตอน จะส่ งเสริ มกระบวนการสร้ างความรู้ จากการศึ กษาสังเกต การศึกษา
วิเคราะห์ ก รณี ศึ กษาหรื อตัวอย่า ง การปฏิ บตั ิ การกลุ่ มทางภูมิ ศาสตร์ และการใช้เครื่ องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อแสวงหาคาตอบ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้จากการประมวลประสบการณ์ ของสมาชิ กแต่
ละคน ส่ งผลทาให้ผเู ้ รี ยนมีเข้าใจในเนื้ อหาภูมิศาสตร์ ยิ่งขึ้น ซึ่ งกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ท้ งั 6 ขั้นตอนของรู ปแบบได้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาค้นคว้าภูมิศาสตร์ และการ
จัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของสวาท เสนาณรงค์ (2536: 112-114) Wathore (2012: 115-116)
Easton (1992: 89)และ The National Council for Geographic Education (2012) ที่ได้กล่าวไว้วา่
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วิธีการทางภูมิศาสตร์ ที่ให้ได้มาซึ่ งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้อง คือ การสังเกตพิจารณา การจด
บันทึกและการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิ ติ และวิธีการด้านอื่น ๆ การสารวจ การฝึ กเขียนแผนที่อย่าง
ง่าย การอ่านแผนที่แบบต่าง ๆ การใช้กรณี ศึกษา ทั้งด้านภูมิศาสตร์ กายภาพ สังคม และเศรษฐกิ จ
วิธีการสื บเสาะหาความรู้ ภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้องนั้นจาเป็ นจะต้องใช้
เครื่ องมื อทางภูมิ ศ าสตร์ ใ นการช่ วยศึ ก ษาส ารวจ และท าให้ผูเ้ รี ย นเข้า ใจเนื้ อ หาแบบเชื่ อมโยง
สั ม พัน ธ์ ใ นพื้ น ที่ ด้ว ย กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ เ หล่ า นี้ จะช่ ว ย
เสริ มสร้างความรู้ และสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ นอกจากการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจภูมิศาสตร์ แล้ว การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นให้
ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ัติ ใช้เ ทคโนโลยีอิ น เตอร์ เ น็ ต และการใช้เ ทคโนโลยีภู มิ ส ารสนเทศ (GeoInformation Technology) ในการสื บค้นข้อมูลและนาเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพื่อการวิเคราะห์
สัง เคราะห์ การตัดสิ นใจและการเชื่ อมโยงระบบต่ า ง ๆ สามารถส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) นอกจากนี้ การปฏิบตั ิการ
กลุ่มทางภูมิศาสตร์ จะช่วยพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ
ในการประกอบการน าเสนอในเนื้ อ หาที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ได้รั บ ซึ่ งจากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ภูมิศาสตร์ ที่เน้นการปฏิ บตั ิ การทางภูมิศาสตร์ แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจในเนื้ อหาอย่างชัดเจน
และช่ วยสร้ างและส่ งเสริ มทักษะชี วิตด้านต่างๆให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ Hewson and
Thorley (1989: 541-553) ที่พบว่าการทางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีมจะทาให้ผลการเรี ยนรู ้สูงกว่าและ
มีสภาพจิตใจที่ดีกว่า
2.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ศึกษาใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา สามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ได้ครบองค์ประกอบการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั การเขียนจุดประสงค์ครบตามเป้ าหมาย
การจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ เมื่ อพิจารณาในด้านองค์ประกอบการเขี ยนแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามถู ก ต้อ งและสอดคล้อ งนั้น เนื่ อ งมาจากนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษาได้น า
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สัง คมศึกษา (PLPCPA Model) ที่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ย นการปฏิ บ ัติ รวมทั้ง การปฏิ บ ัติ ก ารทางภู มิ ศ าสตร์ การใช้ก รณี ศึ ก ษา มี ก ารใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนตั้งข้อสงสัย การตั้ง
คาถาม เป็ นต้น รวมทั้ง ความรู ้ เดิ ม ด้า นองค์ป ระกอบการเขี ย นแผนจากการเรี ย นในรายวิช าที่
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เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นปี ที่ 2 ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
มาสู่ การปฏิ บตั ิการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 1-13 ) และ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557: 157) ที่ได้กล่าวว่าครู ควรมีองค์ความรู ้ในเนื้ อหาก่อนที่จะออกแบบการ
เรี ย นการสอน โดยจะต้อ งเลื อ กรู ป แบบการสอน วิ ธี ส อนให้ เ หมาะสมกับ เนื้ อ หา มี ก ารตั้ง
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้เหมาะสมกับเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ควรมีการ
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลที่ ทนั สมัย เน้นการฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
นาไปสู่ การคิด เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหา เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้ อหา และมีวิธีการประเมินผล
การเรี ยนรู ้จะต้องปรับปรุ งอยูเ่ สมอ ตามสภาพจริ ง และไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แต่จากการที่ผวู ้ ิจยั
วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ พบว่าประเด็นที่จาเป็ นต้องพัฒนาให้กบั นักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษา คือ ด้านการวัดและประเมินผล เนื่ องนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาจะวัดและ
ประเมินผลในด้านความรู ้ และด้านทักษะกระบวนการ เช่น การทางานกลุ่ม แต่ขาดการวัดด้านเจต
คติ ข องผูเ้ รี ย น ซึ่ ง อาจจะเป็ นสาเหตุ ม าจากกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามรู ปแบบการเรี ย นการสอน
ที่มีการวัดด้านเจตคติเพียงครั้งเดียวหลังการจัดการเรี ยนการสอนครบทั้งภาคการศึกษา ดังนั้นเพื่อ
สร้างประสบการณ์ในด้านการวัดและประเมินผลให้กบั ผูเ้ รี ยนจึงควรมีการวัดและประเมินผลหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
2.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชีพ
สังคมศึกษามีความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง อาจเนื่ องมาจากนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาได้นาประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึ กษา มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ น้ นั และได้นาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ มาทดลองการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ในชั้นเรี ยน
ซึ่ งพบว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาได้นากิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา มาสู่ การ
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ของตนเอง คือ การจัดการเรี ยนการสอน
ในขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography Learning ) โดย
มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีการบรรยายทบทวนความรู ้ เดิ มทั้งด้านเนื้ อหา และการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ แต่โดย
ส่ วนใหญ่มีการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประเภทให้ขอ้ มูล คือ แผนที่และรู ปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้ อหา เนื่ องจากจัดหาได้ง่ายในระยะเวลาที่จากัด ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อ
การสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or Geography Instructional Media) โดยมีการ
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จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่มีนาเสนอตัวอย่างกรณี ศึกษาทางภูมิศาสตร์ จากสื่ อต่าง ๆ ทั้งภาพ
ข่าว การยกตัวอย่างปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ท้ งั ในระดับโลกและในระดับภูมิภาค และให้ผเู้ รี ยน
ร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุการเกิด และผลกระทบที่เกิดขึ้น การเรี ยนรู ้จากการสื บ
สอบ ค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ สื่ อหรื อแหล่ งเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ ขั้นที่ 3
การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using
Geographical Instruments) โดยมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู้ รี ยนปฏิ บตั ิการกลุ่ม
การทาใบงานที่สมาชิ กในกลุ่มได้ร่วมกันคิดเพื่อหาคาตอบ ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลหรื อการ
สารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Information or Geographical Survey) และขั้นที่ 5 การ
นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and Sharing Geographical
Knowledge) โดยมีการจัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้
เครื่ อ งมื อทางภู มิ ศ าสตร์ อย่า งง่ า ย คื อ แผนที่ ในการประกอบการน าเสนอ รวมทั้ง การร่ ว มกัน
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั ผูเ้ รี ยนด้วยการตั้งการตั้งคาถาม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนช่ วยกันตอบ และร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้แผนผังความคิด หรื อการทดสอบ ซึ่ งจากการนาประสบการณ์จากการ
เรี ยนรู้ตามรู ปแบบ การนาความรู้ภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์สู่การจัดการเรี ยน
การสอน แสดงให้เห็ นว่า นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษามี ส มรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับบัณฑิต ลัตรวิโรจน์ (2550: 155-168) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลการวิจยั พบว่า
สมรรถนะการสอนประกอบด้วย การเตรี ยมการสอน การวางแผนการสอน การจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และด้านการวัดและการประเมินผล รู ปแบบการสอนแบบการจัดการ
ความรู้ ที่มี ลกั ษณะเด่ น คื อ บูรณาการการจัดการความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม และการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมื อการเรี ย นรู ้ แนวสร้ างสรรค์นิยม การนาความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ และการประเมิ นผลตาม
สภาพจริ ง และนอกจากนี้ในการส่ งเสริ มสมรรถนะจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยดังที่ Cellisen
Personal Community (2005: 1-3) ได้กล่าวว่านวัตกรรมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนา
สมรรถนะ ซึ่งจะเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ และความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้มา แต่
เนื่องมาจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์เท่านั้น และ
กิ จกรรมที่ ให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกิ จกรรมสุ ดท้ายหลัง จากเรี ย น
เนื้ อหาครบทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากเป็ นลักษณะของกิจกรรมที่จะต้องการประยุกต์ใช้ความรู ้
ทัก ษะ และประสบการณ์ จากการเรี ย นรู ้ ด้วยรู ป แบบการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา มาสู่ การปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีระยะเวลาสั้นในการเตรี ยมการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
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สอน จึงส่ งผลให้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนภูมิศาสตร์ จึงมีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จะต้องใช้
เวลาเพิ่มจานวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิ และเพิ่มระยะเวลาในการเตรี ยมการปฏิบตั ิให้มากขึ้นมากขึ้น
เพื่อให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนให้
มากขึ้นทั้งในห้องเรี ยนและการปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยน สอดคล้องกับ Freeman (1998: 10-13)
ที่ ก ล่ า วว่ า ในขั้น ตอนการพัฒ นาวิ ธี ส อนและการน าไปปฏิ บ ัติ ก ารสอน ความรู ้ ม ัก เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงเพราะการสอน และความรู ้ เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บ ตั ิ จริ ง และ Ondigi
(2012: 256-277) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิธีการสอนที่สามารถทาให้กระจายองค์ความรู้ของ
วิช าภูมิ ศ าสตร์ ใ นการสร้ า งความรู้ และการฝึ กปฏิ บ ตั ิ การการสอนทั้ง ในมหาวิท ยาลัย และใน
โรงเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถนาทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้
เมื่อพิจารณาผลการประเมินด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเลลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ ด้วยตนเอง มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้ เพราะนักศึ กษา
วิชาชีพครู ได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามกระบวนการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ในขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing
to Geography Learning ) ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จริ งหรื อสื่ อ การสอนภูมิศาสตร์
(Learning from Real Situation or Geography Instructional Media) ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั ิการ
สื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical
Instruments) และขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the
Information or Geographical Survey) ที่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนเริ่ มจากการทบทวนความรู ้เดิม
การกระตุ ้น ความสนใจโดยการใช้สื่ อ หรื อ เครื่ อ งมื อทางภู มิ ศ าสตร์ รวมทั้ง เน้น การให้ผูเ้ รี ย น
ปฏิ บ ัติ ก ารกลุ่ ม เรี ยนรู ้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งเน้ น ให้ ผู ้เ รี ย นใช้ เ ครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ม าสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบ จึงทาให้นกั ศึกษาวิชาชี พครู สังคม
ศึกษามีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ จึงนาเอาประสบการณ์จากกระบวนการนี้ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ดี ดังที่สุรางค์ โค้วตระกูล (2552: 210-211) วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556:
76-78) Bruner (1966: 66-68) และ Bill and Roger (1990: 36-37) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยการที่เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ ท้ งั ใน และนอกชั้นเรี ยน มี การเก็บข้อมูล
การทบทวนข้อมูลด้วยการอภิปรายจะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในสิ่ งที่คลุมเครื อมากขึ้นและจะสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดี เพราะเป็ นการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองจากการค้นพบของผูเ้ รี ยน ทาให้
เข้าใจเนื้ อหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเป็ นกิ จกรรมที่ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความรู้สึกที่ดีในการเรี ยนรู้
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มากขึ้น โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและเปิ ดโอกาสอย่างอิสระในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ส่ วนประเด็ นที่ มี ค่ า เลลี่ ย น้อยที่ สุ ด คื อ การวัดและการประเมิ นผลได้เหมาะสมกับ เนื้ อหาและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ถึงแม้วา่ นักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษามีวิธีการวัด และประเมินผลมากกว่าสองวิธี ที่สอดคล้องกับ Johnson, Johnson and
Holubec (1994, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2552: 103-104) ที่กล่าวว่า ด้านการวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน ผูส้ อนจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรี ยนทั้งด้านความรู ้และทักษะกระบวนการ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะทาให้การวัดและประเมินผลจึงเน้นแค่ดา้ นความรู ้ และทักษะกระบวนการแต่
เป็ นการวัดและประเมินผลโดยครู ผสู้ อนเพียงด้านเดียว ควรให้ผเู ้ รี ยนร่ วมเป็ นผูว้ ดั และประเมิน
ตนเอง เพื่อให้ผเู้ รี ยนตระหนักในการพัฒนาการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู้ ดา้ นอื่น ๆ ได้
ต่อไป รวมทั้งขาดการประเมินด้านเจตคติทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาในด้าน
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภูมิ ศาสตร์ ที่ พบว่านักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาจะต้องมีการ
พัฒนาด้านการวัดและประเมินผลด้านเจตคติทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากการพัฒนาให้ผเู้ รี ยนนาความรู้
ภูมิศาสตร์ ไปสู่ การประยุกต์ใช้จะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ ดว้ ย
2.2.3 ด้า นการใช้เครื่ องมื อ ทางภู มิศาสตร์ พบว่า นักศึ กษาวิชาชี พ ครู สังคม
ศึกษามีความสามารถในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้
เนื่ อ งจากกระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ น้ น กระบวนการปฏิ บ ัติ ก ารทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ต้อ งใช้ เ ครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์
ประกอบการปฏิ บตั ิกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ การสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งในขั้นตอน
การนาเสนอที่ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู จะต้อ งเลื อกสื่ อการสอนภู มิ ศาสตร์ หรื อ เครื่ อ งมื อภูมิ ศาสตร์
ประกอบการนาเสนอ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีทกั ษะจากประสบการณ์
ในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับเนื้ อหาได้ดีข้ ึน และเมื่อ
ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาระดับ ความสามารถการใช้เครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ หลังจากการเรี ยนรู้ หน่ วยการ
เรี ยนรู้ที่ 1 ถึงหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 พบว่าระดับความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาเพิ่มขึ้นตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
เห็นความสาคัญในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ สอดคล้อง
กับ สิ ริ ว รรณ ศรี พ หล (2552: 107-109) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ก ารจัด การเรี ย นการสอน
ภูมิศาสตร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางภูมิศาสตร์ เพราะจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาภูมิศาสตร์ และสามารถนาทักษะภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจา ได้แก่
ทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ทักษะการสังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ทักษะการสารวจ
ภาคสนาม และทักษะการใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเลลี่ ยสู งสุ ด คือ การดูแลรักษาและการเก็บเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู ง
ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มภูมิศาสตร์ ของสาขาวิชาสังคมศึกษานั้น นักศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษาจะได้เรี ยนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ต้ งั แต่ช้ นั ปี ที่ 1 และจะได้รับการปลูกฝังใน
ด้า นการเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อทางภู มิศ าสตร์ ที่มี ใ นจานวนน้อยอย่า งถู ก ต้องและเป็ น
ระเบียบในที่จดั วางเครื่ องมือที่จดั ไว้ เพราะเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญในการศึกษาวิชา
ภูมิ ศ าสตร์ จึ ง ทาให้ นัก ศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษาทุ กคนมีความตระหนัก ถึ งความส าคัญของ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่
ดีต่อองค์ประกอบที่ส่งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สอดคล้องกับสมจิตร วัฒนคุลงั (2555:
27) ที่กล่าวถึงความสาคัญของเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ วา่ มีความสาคัญต่อการประกอบการจัดการ
เรี ยนการสอนและการเก็บข้อมู ลทางภูมิศาสตร์ ดัง นั้นเมื่ อเครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ แต่ละชนิ ดมี
ประโยชน์ และคุณสมบัติที่แตกต่างกันผูเ้ รี ยนจึงต้องรู ้จกั เครื่ องมือแต่ละชนิ ดทั้งในด้านการใช้งาน
และการเก็บรักษา สาหรับความสามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ได้หลากหลายประเภทในการ
ปฏิ บตั ิง าน มี ค่าเลลี่ ยอยู่ใ นระดับ สู งเป็ นอันดับ สุ ดท้าย เนื่ องมาจากปั จจัยด้านจานวนชนิ ดและ
ประเภทของเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่นกั ศึกษาวิชาชี พครู ได้มีประสบการณ์ในการนามาใช้ในการ
เรี ย นการสอนตามการเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบต่ า ง ๆ จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความสามารถเลพาะเครื่ อ งมื อ
ภูมิศาสตร์ บางชนิ ดประเภทเท่านั้น เช่ น แผนที่ประเภทต่าง ๆ เทอร์ โมมิ เตอร์ GPS แต่ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่ น GIS หรื อ RS ที่นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษายังไม่
เชี่ ยวชาญมากนักทาให้เกิ ดแปลความหมายจากแผนที่ ที่ได้จากกระบวนการเหล่ านี้ เช่ น แผนที่
ดาวเทียม แผนที่อากาศ รวมทั้งการแปลค่าสถิ ติจากกราฟและแผนภูมิ ซึ่ งความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องส่ งเสริ มหรื อการสร้ างหลักสู ตรอบรม
เพิ่ ม เติ ม ด้ า นเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ที่ ต้อ งพัฒ นาอย่ า งสม่ า เสมอ เนื่ อ งจาก
ความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Yusuf Kilinc (2013: 76-90) และ Wathore
(2012: 115-116) ที่กล่าวถึ งความสาคัญของเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ พบว่าครู ควรใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน หรื อครู ควรใช้แผนที่หรื อวาดแผนที่บนกระดานดา การสอนเนื้ อหาควรเชื่ อมโยงถึง
ผลของภูมิศาสตร์ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นการเลื อกใช้เครื่ องมือในการ
สอนภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะสมท าให้ เ กิ ด ความเข้า ใจที่ ม ากขึ้ น และเครื่ อ งมื อ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละสื่ อ
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เทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยเสริ มสร้างคุ ณภาพและความสนใจแก่ผเู้ รี ยน และช่วยส่ งเสริ มคุ ณภาพการ
สอนของครู ดว้ ย
2.2.4 ด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชี พ
ครู สังคมศึกษามีความสามารถในการทางานกลุ่มการปฏิบตั ิงานศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ อยู่ใน
ระดับสู ง ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการการทางานกลุ่ม
เพื่อให้เกิ ดการช่ วยเหลื อกันในกลุ่มทั้งด้านความรู ้ และทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เมื่อ
ผูว้ ิจยั ศึกษาระดับความสามารถการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ หลังการเรี ยนรู ้หน่ วย
การเรี ยนรู้ที่ 1 ถึงหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 พบว่านักศึกษาวิชาชี พครู มีระดับความสามารถด้านการ
ทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาเห็น
ความสาคัญของการจัดระบบ และการช่วยเหลือกันในการทางานกลุ่ม ซึ่ งสามารถทาให้งานสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) และ Johnson, Johnson and Holubec (1994, อ้าง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2552: 103-104) กล่าวถึ ง การเรี ยนรู ้ แบบช่ วยกันเป็ นกลุ่มเพื่อให้ไปสู่
เป้ าหมายของกลุ่ม เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน การจัดกลุ่มโดยใช้การเลือกสมาชิ ก
กลุ่มให้เหมาะสมและมีสมาชิกคละกัน การกาหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ให้มีความเหมาะสม
และการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิ กในกลุ่ม และการจัดวัสดุหรื ออุปกรณ์ ให้พอเพียง เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการช่วยงานกลุ่ม ความสาคัญของการพึ่งพากันในกลุ่มการตรวจสอบการทางานและ
ความรั บผิดชอบของสมาชิ กในกลุ่ ม ซึ่ งนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาสามารถนาการใช้ทกั ษะ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ทัก ษะการท างานกลุ่ ม ย่ อ ย การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการกลุ่ ม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน เพื่อการทางานการ
แสวงหาความรู้และคาตอบของปัญหาได้
เมื่ อพิจารณาผลการประเมิ นด้านการทางานกลุ่มศึ กษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
พบว่า ประเด็นที่ มีค่าเลลี่ ยสู งสุ ด คือ ความกระตือรื อร้ นในการทางานและการปฏิ บตั ิการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามี
ความรู ้ สึกชอบและสนุ กในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ จึงทาให้ทุกคนมีการ
เตรี ยมพร้ อมทางร่ างกายในการปฏิ บตั ิงานทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแผนที่หรื อการสื บค้นข้อมูล
จากแหล่ ง ข้อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ รวมทั้ง การที่ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษาได้ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ ในการปฏิ บตั ิงานกลุ่มตลอดเวลาที่ปฏิ บตั ิงานจึงทาให้เกิ ดแรงกระตุน้ มากกว่าการเรี ยน
การสอนที่มีเพียงการบรรยายและอภิปราย รวมทั้งการช่วยกันในการปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้า จะทา
ให้ผเู้ รี ยนมีความสบายใจในการเรี ยนรู้ สอดคล้องกับ Johnson and Johnson and (1994:31-32)
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ได้ก ล่ า วถึ ง ลักษณะของการร่ วมมื อว่ามี ลกั ษณะที่ เกื้ อกูลกัน สมาชิ กทุ กคนมี หน้า ที่ รับ ผิดชอบ
มีการยอมรับการไว้วางใจซึ่ งกันและกัน รวมทั้งการช่ วยกันวิเคราะห์การทางานของกลุ่ม ช่ วยกัน
ปรั บปรุ งการทางานให้ดีข้ ึ น เพื่อความสาเร็ จของกลุ่ม สาหรับความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู ้ สู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารศึ ก ษาค้นคว้า ข้อมู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ มี ค่ า เลลี่ ย อยู่ใ นระดับ สู งเป็ นอันดับ
สุ ดท้าย ทั้งนี้ เนื่ องมาจากระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานกลุ่มซึ่ งมี ระยะเวลาในช่ วงสั้น ทาให้มีการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสาร และจากการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ที่จะต้องแปลความหมายแผนที่ การอ่านค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ จาก GPS รวมทั้งการแปลความหมาย
ข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลจากค่าสถิติกราฟ หรื อแผนภูมิปริ มาณน้ าฝนและอุณหภูมิที่สืบค้นได้จาก
แหล่งสารสนเทศต่างๆ จะต้องใช้เวลาในการฝึ กฝน เนื่องจากนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาโดย
ส่ วนใหญ่แปลความหมายจากแผนที่ได้ แต่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการแปลความหมายจากแผนภูมิ
หรื อกราฟ
2.3 เจตคติ ทางภูมิ ศาสตร์ พบว่านักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษามี ความรู ้ สึกที่ ดี
เห็ นคุ ณค่าและความสาคัญของรายวิชาภูมิศาสตร์ ตระหนักเห็นความสาคัญของสภาพแวดล้อม
และการมี ความคิ ดเห็ นว่า จะต้องเรี ยนรู ้ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อให้มี ค วามเข้า ใจที่ ท นั ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ปรากฏการณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ และความแตกต่ า งในด้า นอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในขั้นที่ 2
การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real Situation or
Geography Instructional Media) มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้กรณี ศึกษา และบทความ
ข่าวสารปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรื อเป็ นภัยธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของผูเ้ รี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรื อใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน เช่น
การเกิดดินถล่มในเขตเทือกเขาในแต่ละภูมิภาคของไทย การเกิดปะการังฟอกขาวในอ่าวไทย เป็ น
ต้น ที่ให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุการเกิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ปรากฏการณ์น้ นั ซึ่ งจากการศึกษาของผูเ้ รี ยนในการค้นคว้าหาคาตอบของสาเหตุ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง โดยจะเน้นไปที่ผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิต ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงเริ่ ม ทาให้เข้าใจ
และทาให้เกิดตระหนักถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อตนเองมากขึ้น ซึ่ งถือว่าการจัดการเรี ยนการสอน
ที่สร้ างความรู ้ ทางภูมิศาสตร์ อย่างชัดเจนและใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนสามารถส่ งเสริ มด้านเจตคติดา้ นความ
ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติได้ ดังที่ Verma (1975: 4) ทวี ทองสว่าง (2520: 26) สิ ริวรรณ
ศรี พหล (2552: 107-109) และ สมจิตร วัฒนคุลงั (2555: 14) ได้กล่ าวว่าเป้ าหมายการเรี ยนรู้
ภู มิ ศ าสตร์ ด้า นเจตคติ คื อ เมื่ อ ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู้ ภู มิ ศ าสตร์ แ ล้ว จะต้อ งมี เ จตคติ ที่ ดี ท างภู มิ ศ าสตร์
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ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของวิชาภูมิศาสตร์ สภาพสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ เข้าใจแตกต่างของ
ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งจากผลการศึกษาด้านเจตคติ
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษานั้น พบว่านักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษามีความรู้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ อ ย่า งชัดเจนสามารถอธิ บ ายสาเหตุ ก ารเกิ ด บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ส ามารถเกิ ดขึ้ นได้ และ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับคนในพื้ นที่ แสดงให้เห็ นว่า ความรู ้ ส ามารถปรั บเปลี่ ยนความรู ้ สึ กและ
พฤติกรรมของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาได้ ดังที่ นกั ศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาได้กล่าวว่า
“ควรสร้ า งภู มิ คุม้ กันทางความรู ้ เพื่ อให้รับ มื อต่ อสภาพการเปลี่ ย นแปลงทางภูมิ ศาสตร์ และหา
แนวทางป้ องกันแก้ไข ต้องปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะที่เป็ นอยู่ในแต่ละ
พื้นที่” ซึ่ งสอดคล้องกับสุ รางค์ โค้วตระกูล (2552: 396-397) และประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2520: 6465) ที่กล่าวเจตคติ ว่ามาจากการเรี ยนรู ้ ที่มีองค์ประกอบจากอารมณ์ความรู้สึก องค์ประกอบเชิ ง
ปั ญญาและการรู้ คิด และองค์ประกอบเชิ งพฤติก รรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ การรับรู้
ข่าวสาร หรื อการได้รับแนวคิดหรื อแบบอย่างจากบุคคลอื่น ดังนั้นจากการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พ
ครู สั ง คมศึ ก ษา ที่ เ น้ น การจัด การเรี ยนการสอนปฏิ บ ัติ ก ารทางภู มิ ศ าสตร์ ให้ ผู้เ รี ย นสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิ ด เพื่อให้ได้ความรู ้ อย่างชัดเจนในการเชื่ อมโยงสัมพันธ์ในพื้นที่ เมื่ อ
นักศึกษาวิชาชี พครู มีความเข้าใจข้อมูล เข้าใจสาเหตุแห่ งการการสิ่ งต่างในแต่ละพื้นที่ จะทาให้
สามารถปรับเปลี่ ยนแนวคิดหรื อพฤติกรรมได้ ดังที่ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 262-264) ได้
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เป็ นลาดับขั้นตอน และมีความต่อเนื่ องจะทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ได้หลายอย่างทั้งด้านความรู ้ ด้านอารมณ์ความรู ้สึก เจตคติและค่านิ ยม และการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิ ศาสตร์ ที่ ส่ง เสริ มความเข้า ใจในระดับ พื้นที่ และในระดับมหภาคจะช่ วยส่ ง เสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดีทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งส่ งผลต่อความการเปลี่ยนแปลงความรู ้สึกและพฤติกรรม ทั้ง
ด้านตระหนักถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านการเตรี ยมพร้อมในการป้ องกัน
และแก้ไขจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้นหรื อกาลังจะเกิ ดขึ้ น และด้านความสนใจหา
ความรู ้ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นข้อมูลที่ทนั สมัย เพื่อให้รู้สาเหตุและผลกระทบที่เท่าทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบนั
2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมมี ค่า เลลี่ ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ มี
ค่าเลลี่ ยสู งสุ ด มี ค่าเลลี่ ยเท่ากัน 3 ประเด็น คือ การปฏิ บตั ิ การทางภูมิศาสตร์ ทาให้เกิ ดทักษะการ
สื บ ค้น การวิเคราะห์และการสรุ ปข้อมูล มี ค่า เลลี่ ย อยู่ในระดับ มาก เนื้ อหามี ความถู ก ต้องและ
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สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชา มีค่าเลลี่ยอยู่ในระดับมาก และกรณี ศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ มีความทันสมัย มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดย
ให้ผูเ้ รี ยนได้ป ฏิ บตั ิการทางภูมิศาสตร์ คน้ หาคาตอบอย่า งมี เหตุ ผลจากการยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้สืบค้น วิเคราะห์ และสรุ ปความรู้ทางภูมิศาสตร์ ดว้ ย
ตนเอง ทาให้ผเู้ รี ยนรู้สึกสนใจในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้ างความรู ้ดว้ ยตนเอง
ของ Vygotsky (1978: 84-91) Bruner (1966: 66-68) Gredler (1997: 267-268) ทิศนา แขมมณี
(2552: 94-96) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 71-72) ที่ได้กล่าวว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่
ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้ างความรู ้ จากการปฏิ บตั ิจริ ง เน้นการทางานเป็ น
กลุ่ม ร่ วมกันสื บเสาะค้นหาในเรื่ องหรื อประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ โดยการตั้งคาถาม ข้อสมมติฐาน
และหาข้อสรุ ป ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการทากิจกรรม ได้ตดั สิ นใจ และติดตามสิ่ งที่สนใจได้ดว้ ยตนเอง
กระตุน้ ให้เกิดการไตร่ ตรอง มีการอธิ บายเหตุผลใน และรับฟั งเหตุผลของผูอ้ ื่น และมีบรรยากาศ
ในการเรี ยนรู้ที่เป็ นมิตร สาหรับระยะเวลาในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิ บตั ิ มี ค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู งเป็ นอันดับ สุ ดท้าย ทั้งนี้ เนื่ องจากการปฏิ บตั ิ การทางภูมิศาสตร์
จะต้องมี การปฏิ บตั ิ กิจกรรมหลายขั้นตอนในการได้มาซึ่ งข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่ถูกต้องและสามารถ
อธิ บายเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ในพื้นที่ได้ เช่ น การแปลข้อมูลจากแผนที่ กราฟหรื อแผนภูมิ และ
น ามาสู่ ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ พื้ น ที่ จ ริ ง นอกจากนี้ จะต้อ งน าไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ สื่ อเพื่ อ
ประกอบการนาเสนอ ที่สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ทาให้จะต้องใช้
เวลามากในการดาเนิ นการ รวมทั้งภาระงานในรายวิชาอื่ น ๆ ที่ นักศึ กษาวิชาชี พครู สังคมศึ กษา
จะต้องศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วย
3. การขยายผลการใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ได้นาไปขยายผลกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 48 คน รายวิชาภูมิ
สารสนเทศส าหรั บครู ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม วิช าภูมิ ศ าสตร์ เทคนิ ค เพื่ อยืนยันประสิ ท ธิ ภาพของรู ป แบบ
ได้ผลการขยายผลดังนี้
3.1 ผลการเรี ย นรู้ ภูมิ ศาสตร์ ร ายวิชาภู มิ ส ารสนเทศส าหรั บครู พบว่า นัก ศึ ก ษา
วิชาชี พครู สังคมศึกษามีผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางระดับสถิ ติที่
ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นการยืนยันผลการวิ จยั ที่ ว่า รู ป แบบการเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา ว่าสามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์อื่น ๆ ได้ เพราะเป็ นรายวิชาที่เน้นการปฏิบตั ิการวิเคราะห์
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ข้อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ส ารสนเทศ และน าข้อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการ
สอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ที่เน้น
การปฏิบตั ิ (Active learning) ที่เน้นเป้ าหมายการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ในด้านความรู้ภูมิศาสตร์ ทักษะ
ภูมิศาสตร์การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเจตคติทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอน จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นสร้ า งความรู ้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้
ซึ่ งสอดคล้อง Stoltman (1991: 437-443) ได้สังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนภูมิศาสตร์ ที่
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับความรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน คือ การศึกษาจากประสบการณ์
การปฏิ บ ัติ เช่ น การสื บ ค้นวิเคราะห์ ข ้อมู ล การตั้ง สมมติ ฐาน และการสรุ ป ผลของข้อมูล หรื อ
การศึกษาสารวจในพื้นที่
3.2 ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่งพิจารณาใน 4 ด้าน ได้ผลดังนี้
3.2.1 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชี พ
ครู สั ง คมศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ไ ด้ถู ก ต้อ งและครบองค์ป ระกอบหลัก คื อ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
นักศึกษาวิชาชี พครู ได้ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชาเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ มาแล้ว
ดังนั้นการนาความรู ้ มาใช้ในการเขี ยนแผนการเรี ยนรู ้ จึงสามารถทาถู กต้องตามองค์ประกอบการ
เขียนแผนการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ รวมทั้งจากการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ทาให้นกั ศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษามีความเข้าใจเนื้ อหาภูมิศาสตร์
และการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิชาภู มิส ารสนเทศสาหรั บ ครู น้ นั เน้นให้ผูเ้ รี ยนรู้ จกั การใช้เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทาให้ผเู้ รี ยนมีการใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายในการ
จัดการ ดังที่ The College Academic Council (2004, อ้างถึงใน ชาริ นี ตรี วรัญญู ,2550: 45)
ได้กล่าวถึงสมรรถนะการสอนของครู ในศตวรรษที่ 21 คือ ครู จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจว่า
ผูเ้ รี ยนมี ก ารเรี ย นรู ้ ที่แตกต่างกัน สามารถประยุก ต์ใ ช้ยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ ที่ และการประเมิ น
หลากหลาย แต่ในประเด็นที่จะต้องมี การพัฒนาเช่ นเดี ยวกับนักศึกษากลุ่มทดลองคื อการวัดและ
ประเมิ นผล เนื่ อ งจากนัก ศึ ก ษาวิชาชี พ ครู สัง คมศึ ก ษาโดยส่ วนใหญ่ เน้นการวัดผลด้า นความรู ้
การวัดผลด้านทักษะกระบวนการและด้านเจตคติหรื อคุณลักษะอันพึงประสงค์มีนอ้ ยมาก
3.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่านักศึกษาวิชาชีพ
ครู สังคมศึกษา มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ในภาพรวมมี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการทดลอง แม้วา่ รายวิชาในการขยายผล
จะมีเนื้ อหาที่แตกต่างกับรายวิชาในการทดลอง แต่นกั ศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาสามารถเรี ยนรู ้
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กระบวนการสร้ า งความรู ้ และทัก ษะภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ใ นระดับ ใกล้เคี ย งกัน ซึ่ ง อาจเนื่ องมาจาก
ประเด็ น ด้า นระยะเวลาเวลาที่ น้ อ ยเกิ น ไปในการพัฒ นานัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษาด้า น
ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และจานวนครั้งในการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเลลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
และการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ ด้ว ยตนเอง มี ค่ า เลลี่ ย อยู่ ใ นระดับ สู ง ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก
กระบวนการการเรี ย นการสอนตามรู ปแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับ นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา เน้น การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ เชิ งปฏิ บตั ิ
เพื่อให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง และมีกิจกรรมการการปฏิบตั ิกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับพิมพันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดี สุข (2550: 43-44) และมนต์ชัย เทียนทอง (2556: 4-10) ที่ กล่าวว่า
กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึกษาที่เน้นการเรี ยนวิธีการเรี ยนรู้
เน้ น การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู ้เ รี ย นสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเอง
เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดสื่ อการเรี ยนการสอน จัดสภาพแวดล้อม จัดสถานการณ์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ ได้เต็มศักยภาพ และแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายจากการศึกษาด้วยตนเองหรื อร่ วมมือกับ
ผูอ้ ื่น และสามารถนาความรู ้สู่ชีวติ จริ งได้ สาหรับการวัดและการประเมินผลได้เหมาะสมกับเนื้ อหา
และกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางเป็ นอันดับสุ ดท้าย ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ ที่นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
จะต้องได้รับการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล เพราะในการปฏิ บตั ิการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ น้ นั นักศึกษาวิชาชี พครู จะต้องนาแผนการเรี ยนรู ้มาสู่ การปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3.2.3 ด้า นการใช้เครื่ องมื อ ทางภู มิศ าสตร์ พบว่า นักศึ กษาวิชาชี พ ครู สังคม
ศึกษามีความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อ
พิจารณาผลการประเมิ น ด้านการใช้เครื่ องมื อ ทางภูมิ ศาสตร์ พบว่า ประเด็ นที่ มี ค่า เลลี่ ย สู ง สุ ด
คือ การดูแลรักษาและการเก็บเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึ กษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษา นั้นในทุกขั้นตอนของกระบวนเน้นการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้ใ ช้เครื่ องมื อทางภูมิศ าสตร์ และการใช้สื่อเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รวมทั้งผูส้ อนในกลุ่ ม วิช า
ภูมิศาสตร์ จะปลูกฝั งให้ผูเ้ รี ยนเก็บรักษาเครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ ในที่เก็บเครื่ องมือทุกครั้ งหลังใช้
เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภูมิศาสตร์ จึงทาให้ผูเ้ รี ยนตระหนัก ในประโยชน์ของเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
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ประนอม เดชชัย (2536: 32) Yusuf Kilinc (2013: 20) และ Wathore (2012: 115-116) กล่าวไว้วา่
ทักษะทางภูมิศาสตร์ ที่สาคัญคือ การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ โดยเลพาะการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนภูมิศ าสตร์ กระบวนการเรี ย นการสอนที่ใ ช้เครื่ องมือทางภู มิส าสตร์ จะช่ วยเสริ มสร้ า ง
ความรู้ ดึ ง ความสนใจ และช่ วยส่ งเสริ มคุ ณภาพการสอนของครู ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นด้วย
สาหรับความสามารถในการแปลความหมายวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
เป็ นอัน ดับ สุ ดท้า ย เนื่ อ งจากรายวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศส าหรั บ ครู เป็ นรายวิ ช าที่ จ ะต้อ งใช้
ความสามารถในด้า นการใช้ เครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์ เช่ น แผนที่ ลู กโลก และเครื่ องมื อที่ เป็ น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คือ GIS GPS ในการศึกษาหรื อการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ซึ่ งในด้านการใช้
เครื่ องมือที่เป็ นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาอาจจะไม่สามารถแปลผลหรื อ
วิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องมากนัก
3.2.4 ด้านการทางานกลุ่ มศึ กษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ พบว่าความสามารถ
ในการทางานกลุ่มการปฏิ บตั ิงานศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
ในภาพรวมมีค่าเลลี่ ยอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาผลการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเลลี่ ยสู งสุ ด คือ มีความกระตือรื อร้นในการทางานและการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอน
ภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา เน้นการจัดกิ จกรรมโดยการปฏิ บตั ิ การกลุ่ ม
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ช่วยเหลื อกันทั้งทางด้านการเรี ยนรู้ การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และทักษะ
สังคม นอกจากนี้การทางานเป็ นกลุ่มจะสร้างความผ่อนคลายในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเป็ น
สิ่ ง ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนมี ค วามสุ ข ในการเรี ยนรู ้ และมี ค วามเข้า ใจเนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ ดี ข้ ึ น
สอดคล้องกับ Johnson and Johnson (1994: 31-37) และทิศนา แขมมณี (2552: 98-99) ได้กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ คือ การเรี ยนรู ้แบบช่วยกันเป็ นกลุ่มทั้งด้านความรู ้ และทักษะสังคมเพื่อให้
ไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยน สาหรับการมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นในปฏิ บตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มี ค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู งเป็ นอันดับ
สุ ดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็ นรายวิชาที่ตอ้ งแปลความหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือที่
เป็ นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คือ GIS และ GPS ซึ่ งนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษายังไม่เข้าใจการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เหล่านั้นมากนัก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ทั้งด้านการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศ าสตร์ ในประเด็น ความสามารถในการแปลความหมายวิเคราะห์ ขอ้ มูล ทางภูมิศาสตร์ ที่ มี
ค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับสู งเป็ นอันดับสุ ดท้าย
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3.3 เจตคติทางภูมิศาสตร์ พบว่า นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาเห็นความสาคัญ
ของรายวิชาภูมิศาสตร์ ตระหนักถึ งความสาคัญของสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการ
จัดการเรี ย นการสอนโดยรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรั บนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ในการให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
ถึงแม้วา่ ในรายวิชาภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มเทคนิ ค แต่ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูส้ อนได้นาการใช้กรณี ตวั อย่างมาที่เป็ นเหตุการณ์
หรื อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช้ในการให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบ ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
เจตคติ ที่ ดี ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งเมื่ อ เกิ ด ความรู ้ สึ กตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ต่อไปอาจจะทาให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมในด้านการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้
3.4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเลลี่ ยสู งสุ ด คือ ความกระตือรื อร้ นในการมีส่วนร่ วมการปฏิ บตั ิการกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยให้ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บตั ิ ก ารทาง
ภูมิศาสตร์ ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิการในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ใน
การศึกษาวิเคราะห์กรณี ศึกษาที่เป็ นปรากฏการณ์ในพื้นที่ เช่น ปรากฏการณ์หิมะสี ดา หมอกควัน
จากไฟไหม้ป่า เป็ นต้น ทาให้ผเู้ รี ยนรู้สึกสนใจอยากรู้ในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการหา
คาตอบ สอดคล้องกับ Easton (1992: 89) ที่วา่ วิธีการสอนโดยการใช้กรณี ศึกษาจะเป็ นวิธีกระตุน้
การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบ นอกจากนี้ สอดคล้อง Bruner (1966: 6668) และสุ รางค์ โค้วตระกูล (2552: 210-211) ได้กล่าวถึงหลักการสาคัญของทฤษฏีการสร้างความรู ้
ด้ ว ยตนเองว่ า ในการเรี ยนรู ้ ผู ้เ รี ยนต้ อ งเป็ นผู ้ก ระท า (Active) และสร้ า งความรู้ (Construct)
เป็ นกระบวนการที่ ใ ห้ผูเ้ รี ย นสร้ า งความคิ ดรวบยอดใหม่ จ ากความรู ้ เดิ ม ผูเ้ รี ย นเป็ นผูเ้ ลื อกใน
ประเด็นที่สนใจ สาหรับความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้สู่การปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ มีค่าเลลี่ ยอยู่ในระดับสู งเป็ นอันดับสุ ดท้าย 2 ประเด็น คือ การจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนได้ฝึกให้รู้จกั การวางแผนเพื่อนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง มีค่าเลลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ ทาให้เกิ ดความคิดและเกิ ดความรู ้ มากขึ้ น มีค่าเลลี่ ยอยู่ใน
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ระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูส้ อนเน้นการปฏิบตั ิการเพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจกระบวนการใช้เครื่ องมือที่
เป็ นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ จึงมีการแนะนาด้านการประยุกต์ใช้ไม่มากนัก รวมทั้งอาจจะเป็ นเพราะ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่ใช้ในดารจัดการเรี ยนการสอน คือ GIS โดยส่ วนใหญ่จะใช้ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ เท่านั้น
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจัยไปใช้
1. การน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาไปใช้ ผูส้ อนควรศึกษา และดาเนิ นการตามองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยผูส้ อนต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้มีกิจกรรมการ
ปฏิบตั ิการภูมิศาสตร์ จะต้องใช้สื่อและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ใช้จริ ง และเลือกใช้
แหล่งข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
2. การน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาไปใช้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มอื่น ๆ เช่ น วิชาภูมิศาสตร์
เทคนิ ค และวิชาภูมิศาสตร์ มนุ ษย์ ผูส้ อนควรทาเข้าใจเนื้ อหาภูมิศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
และต้องเตรี ยมกรณี ศึกษาหรื อปรากฏการณ์ภูมิศาสตร์ ที่ สอดคล้องกับเนื้ อหา ทันสมัยและเกิดขึ้น
ได้ในระดับท้องถิ่ น ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้สร้ างกระบวนการคิด การ
เปรี ยบเที ยบสาเหตุ และผลกระทบของปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ อย่างชัดเจน
3. การน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษาไปใช้ ผูส้ อนต้องเตรี ย มเครื่ องมื อทางภู มิ ศาสตร์ ไ ว้ใ ห้
เพียงพอ มีความหลากหลายให้ผเู้ รี ยนเลือกใช้ และการให้คาปรึ กษาแนะแนวทางการใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์ หรื อ การสื บค้นข้อมูลภูมิศาสตร์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแหล่ ง
เรี ย นรู้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ถึ ง ข้อ มูล ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ง การแนะน าในด้า นการ
ปฏิ บตั ิ งานกลุ่ มอย่างเป็ นระบบ และควรจัดกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนแบบคละความสามารถ เพื่อให้เกิ ดการ
ช่วยเหลือด้านการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านวิชาการ และด้านทักษะชีวติ ของสมาชิกในกลุ่ม
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. เพื่อให้เห็นพัฒนาการความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จึงควรมี
การวิจยั เป็ นสองระยะ คือ ระยะที่ 1 การทดลองปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ หลังการ
เรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน และระยะที่ 2 ให้นกั ศึกษา
วิชาชีพครู สังคมศึกษานาไปใช้ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จริ งที่โรงเรี ยนฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. ควรเน้นการวัด และประเมินผลทางด้านเจตคติทางภูมิศาสตร์ ท้ งั การวัดผลเชิ ง
ปริ ม าณ และการวัดผลเชิ ง คุ ณภาพ เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นมี เจตคติ ทางภูมิ ศาสตร์ ที่ แท้จริ ง ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ ยนแนวคิด พฤติกรรมในการดู แลรั กษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนาไปสู่ การ
จัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีมีเจตคติทางภูมิศาสตร์ ที่แท้จริ ง
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……………………………………………………

1. ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิ ลันธนานนท์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่ งเรื อง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฝ่ ายมัธยม) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
ภูมิศาสตร์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณฑ์พร สถิตภาคีกุล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
7. อาจารย์ ดร.เบญจพร ชนะกุล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
8. อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
9. อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
10. อาจารย์ ดร.วินยั ธร วิชยั ดิษฐ์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาภูมิศาสตร์
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คู่มือการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
วิชาชี พครู สังคมศึกษา
คานา
คู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ลบับนี้ เป็ นเอกสารที่พฒั นาขึ้น สาหรับอาจารย์ผสู้ อนที่
ต้อ งการน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ใช้ ศึ ก ษาและวางแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ไ ด้เ ข้า ใจใน
องค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อให้การดาเนิ นการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นบรรลุตามจุดมุ่งหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ ดังนั้นอาจารย์ผสู้ อนจึงควร
ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบอย่างละเอียดก่อนนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คาชี้แจงการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
6. ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
คาชี้แจงการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ เพื่อส่ งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
ข้ อควรปฏิบัติก่อนดาเนินการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
1.1 ศึกษาความเป็ นมารู ปแบบการเรี ยนการสอน แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อให้เห็ น
ภาพรวมและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในคาศัพท์เลพาะที่ใช้ใน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.2 ศึ ก ษาตัวอย่า งแผนการจัดการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1.2.1 แผนการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละแผนมีลกั ษณะสาเร็ จรู ปและมีความ
ยืดหยุ่น ประกอบด้วย ชื่ อแผนการจัดการเรี ยนการสอน หัวข้อเรื่ อง มโนทัศน์ จุดประสงค์การ
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เรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอนที่แน่นอน แต่จะให้อิสระแก่นกั ศึกษาและ
การใช้ประสบการณ์ ของนักศึกษา ในการคิดและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในกรณี ที่อาจารย์ผสู้ อน
ต้องการสอนเนื้ อหาหรื อวิชาอื่ นในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ อาจารย์ผูส้ อนสามารถปรั บกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาได้ เมื่อศึกษาคู่มือครบแล้ว และ
จัดเตรี ยมสื่ อการสอนตามที่ระบุแล้ว สามารถสร้างแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยน การสอนนี้ข้ ึนใช้เองได้
1.2.2 แผนการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละแผนเน้นให้นกั ศึกษาสังคมศึกษา
มี ส มรรถนะการสอนภู มิ ศ าสตร์ คื อ 1) มี ค วามรู ้ ใ นเนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ อ ย่ า งชั ด เจน 2) มี
ความสามารถในการสอน คือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้กลยุทธ์การสอนหลากหลาย
และเหมาะสมกับเนื้อหา การสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะและมีคุณลักษณะภูมิศาสตร์
และ 3) มีคุณลักษณะครู ภูมิศาสตร์ โดยกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเชื่ อมโยง
ความรู ้ เดิ มกับความรู ้ ใหม่ นาไปสู่ การสร้ างความรู ้ ของตนเองด้วยกระบวนปฏิบตั ิการค้นคว้าทาง
ภูมิ ศาสตร์ เพื่ อสร้ างทัก ษะทางภูมิ ศาสตร์ และทัก ษะการคิดวิเคราะห์ การคิ ดแก้ปั ญหาและการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ฝึ กทักษะเป็ นกลุ่ม กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละแผนประกอบด้วยขั้นตอน
หลัก 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography
Learning Geography) 2) การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ (Learning
from Real Situation or Geography Instructional Media) 3) การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการ
ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to Practice and Using Geographical Instruments) 4) การ
รวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Collecting the Information or Geographical
Survey) 5) การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and Sharing
Geographical Knowledge) และ 6) การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ (Applying and
Creating Geographical Knowledge)
2. จัดเตรี ยมสิ่ งที่ จาเป็ นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่ วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนครบแล้ว ควรดาเนินการก่อนสอนดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างละเอียด
2.2 ศึกษาและจัดเตรี ยมสื่ อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้
เพี ย งพอกับ จ านวนนัก เรี ย น และเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะสมกับ เนื้ อ หาและกิ จ กรรม
การเรี ยนการสอน
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2.3 ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
ตัว อย่ า งการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอน และตัว อย่ า งแบบทดสอบ แบบประเมิ น
ความสามารถ และแบบสอบถามความคิดเห็น ตามจุดมุ่งหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.4 ในกรณี ที่อาจารย์ผสู้ อนต้องการสอนเนื้ อหาตามตัวอย่างที่แสดงไว้ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ อาจารย์ผสู้ อนสามารถนาตัวอย่างแบบทดสอบ แบบประเมิ นความสามารถ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น ในคู่มือเล่มนี้ไปใช้ได้เลย โดยศึกษาวิธีใช้ตามคาแนะนาที่ให้ไว้
แนวทางในการดาเนินการสอน
เมื่ อได้ศึกษาและจัดเตรี ยมสิ่ งที่ จาเป็ นต่างๆไว้พร้ อมแล้ว ดาเนิ นการสอนตามแผน
การจัดการเรี ยนการสอนที่เตรี ยมไว้ในการสอนนั้น มีขอ้ เสนอแนะสาหรับอาจารย์ผสู ้ อน ดังนี้
1. บทบาทของอาจารย์ผสู้ อน ในการดาเนิ นการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผสู้ อนควรคานึงถึงบทบาทต่อไปนี้
1.1 อานวยความสะดวกในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ย นรู ้ และบรรลุ เ ป้ าหมายตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยเน้นกิ จกรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นได้
ลงมือปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์จริ ง
1.2 อานวยความสะดวกด้านบรรยากาศการเรี ย นรู ้ และการทางานเป็ นกลุ่ ม
การกระตุน้ ให้เกิดการทางานเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ
1.3 อานวยความสะดวกด้านการให้คาปรึ กษา การกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้การให้ขอ้ มูลและแนะนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.4 การจัดการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ การเรี ยนรู้โดยการใช้คาถาม และการสร้าง
คาตอบจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิการค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ และอาจารย์
ผูช้ ่วยช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อนักศึกษาหาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
1.5 การจัดกลุ่มนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มให้คละเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยใช้คะแนน
ผลการเรี ยนในปี การศึกษาที่ผา่ นมา กลุ่มละ 6-7 คน
2. บทบาทผูเ้ รี ยน อาจารย์ผสู้ อนควรแนะให้นกั ศึกษาสังคมศึกษาเข้าใจบทบาทและ
ผลที่นกั ศึกษาจะได้รับจากร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.1 การปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ การทางานเป็ นกลุ่มอย่างเป็ นระบบ
คื อการร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ นในการวางแผนการทางาน การร่ วมกันหาค าตอบของปั ญหา
รวมทั้งมีส่วนร่ วมกับเพื่อในการดาเนินการแก้ปัญหา
2.2 มีส่วนร่ วมในการสร้างผลงานและการนาเสนอผลงาน
2.3 มีส่วนร่ วมในการอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
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ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคมโลกในยุคปั จจุบนั ทาให้เกิ ดการร่ วมมื อและการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งการเป็ นสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการก้า วสู่ ประชาคมอาเซี ย น นานาประเทศจึ ง มีการปรับเปลี่ ยนและพัฒนา
คุณภาพของประชากรให้มีความรู ้ความสามารถที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้าน
ต่างๆที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งการพัฒนาคุ ณภาพของประชากรนั้นมาจากคุ ณภาพของการจัดการศึกษาทั้งสิ้ น
จากนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ที่เน้นผูเ้ รี ยนให้เกิด
ทักษะและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ท้ งั เป็ นพลเมืองของชาติและพลเมืองโลก คือ Learn to know,
Learn to be, Learn to do, and Learn to live together. นัน่ คือการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ซ่ ึงความรู้ ทักษะชีวติ และการเป็ นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศและของโลก
ที่สามารถดารงชี วิตอยู่ได้อย่างมี ความสุ ข (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ , 2540)
สอดคล้องกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ว่าด้วยเรื่ องการพัฒนา
คุ ณภาพคนไทยยุคใหม่ที่สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง มีความสามารถในการสื่ อสาร คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ทางานเป็ นกลุ่มได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร
มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม มีจิตสานึกความภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข และสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 13-14)
ครู สังคมศึกษาจึงเป็ นครู ผสู้ อนที่สังคมคาดหวังในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้าง
และพัฒนาคนของชาติให้มีทกั ษะชีวติ และพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ให้กบั เยาวชนของชาติ ดังที่
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 5-6) กล่าวว่า การเรี ยน การสอนสังคมศึกษาคือการวางพื้นฐาน
ในการเป็ นสมาชิกในสังคม ผูเ้ รี ยนต้องมีท้ งั ความรู้ทางวิชาการและทักษะ คือ ทักษะการคิด ทักษะ
การเรี ยนรู้และทักษะทางสังคม นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ความสามารถด้าน
การประยุกต์ใช้และมีทกั ษะสังคมที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิต แต่การจัดการการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษาไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร ซึ่ งสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551: 21)
พบว่าในทุกสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความสามารถทางวิชาการอยูใ่ นระดับที่ไม่น่า
พึง พอใจ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นไม่ ผ่า นตามเกณฑ์ที่ก าหนด มี คะแนนเลลี่ ย ไม่ถึ งร้ อยละ 50
เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อนที่เน้น การสอนให้ผเู ้ รี ยนท่องจา เนื้ อหาหรื อการ
ยกตัวอย่างที่ไกลตัวผูเ้ รี ยนทาให้ไม่สามารถนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ สอดคล้อง
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กับ อุทยั ดุลยเกษม (2543: 15) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั เน้นการสอบเป็ นหลัก
ไม่วา่ จะเป็ นการสอบเลื่อนชั้นหรื อการสอบเรี ยนต่อ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือ การท่องจาและฝึ กทา
ข้อสอบเก่ า ๆ การส่ ง เสริ ม การคิ ด การวิเคราะห์ จึ งถู ก ละเลยไป จึ ง ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นไม่ มี ค วาม
ตระหนักในตัวเอง เพราะขาดการเรี ยนรู ้และเห็นคุณค่าของตัวเองและชุมชน
นอกจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557: 157) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมของครู ในปั จจุบนั ว่า
ขาดการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รก่ อ นออกแบบการเรี ย นการสอน และเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ตลอดจนขาดการคัดกรองเนื้ อหาและองค์ค วามรู ้ ที่ จะสร้ างให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ อย่า งชัดเจน และ
เชื่อมโยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู สังคมศึกษาจึงมีความจาเป็ นมาก
และจะต้องเริ่ มตั้งแต่สถาบันผลิตครู ดังที่ จันทร์ ชลี มาพุทธ (2546: 2-3) ได้กล่าวถึงการปรับวิถีคิด
และพฤติกรรมของครู สาหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้วา่ พฤติกรรมการสอนของครู แบบเดิมที่
ยึดครู เป็ นสาคัญเน้นวิธีการสอนแบบบรรยายสอนตามตาราเน้นการท่องจาไปสอบ การเรี ยนรู ้ที่ฝึก
ให้ผเู้ รี ยนคิดวิเคราะห์จึงมีนอ้ ย อาจเป็ นเพราะครู มีประสบการณ์เดิมที่เรี ยนแบบท่องจามาก่อน การ
ปรับวิถีคิดของครู จากการสอนแบบบอกเล่ามาเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและการ
สอนวิธีการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างเป็ นระบบ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงจะต้องใช้วิธีการอบรมและมีการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ จะทาให้สามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู ได้ รวมทั้ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557: 157) ได้
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในปั จจุบนั ว่า ต้องเริ่ มที่ครู ให้ครู มีองค์
ความรู ้ ในเนื้ อหาก่อนที่จะออกแบบการเรี ยนการสอน โดยจะต้องมีการเลื อกรู ปแบบ วิธีสอนให้
เหมาะสมกับประเภทของเนื้ อหา วัตถุ ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ และเหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รี ย น
ตลอดจนการเตรี ยมสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้ อหา ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเจตคติ
พฤติกรรมการสอนและพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู สังคมศึกษา จึงจาเป็ นจะต้องฝึ กและสร้าง
ประสบการณ์ ให้กบั ครู สังคมศึกษาตั้งแต่สถาบันผลิ ตครู เพื่อให้นกั ศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษามี
สมรรถนะการสอนทั้ง ในเนื้ อ หาและทัก ษะด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ
นครศรี ธรรมราช คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู
สังคมศึกษา จึงมีความจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครู ในด้านการจัดการเรี ยน
การสอนให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะครุ ศาสตร์ นโยบายการศึกษาของชาติและระดับสากล
แล้วนั้น จะต้องพัฒนาครู สังคมศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ที่ มีเป้ าหมาย คือ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็น
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คุ ณค่า ของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ความรั กชาติ และความภู มิ ใจในความเป็ นไทย
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 132) และให้ผเู้ รี ยน
เข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมโลกที่ มีการเปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ โดยเลพาะการเปลี่ ยนแปลงของสภาพธรรมชาติที่มีผลต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ซ่ ึ ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่ 5 สาระภูมิศาสตร์ ที่มีเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
การเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เพราะเป็ นสาระที่ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะกายภาพของโลก ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศของประเทศไทย ภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก การใช้ เ ครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ของระบบต่ า ง ๆ ในธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ กนั ระหว่างมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 133) ซึ่ ง
เนื้ อหาสาระภูมิศาสตร์ จะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มี
ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเลพาะการเกิ ดปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงทาให้เกิ ดผลกระทบเชื่ อมโยงกันทั้งระบบในพื้นที่ ส่ งผลต่อวิถีการดาเนิ นชี วิต
ของมนุษย์มากขึ้นและตลอดเวลา
จากการศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี ) พบว่า การจัด
รายวิชาแยกรายวิชาเลพาะวิชาเอกและรายวิชาเลพาะวิชาชี พครู เช่น การจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ที่มุ่งเน้นสมรรถนะการสอนทัว่ ไป ไม่เน้นลักษณะเลพาะของวิชาเอก ดังนั้น
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ จึงเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นเนื้ อหา
และทักษะทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งเมื่ อสัมภาษณ์ อาจารย์กลุ่ มวิชาภูมิศาสตร์ ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการบรรยายและให้
ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิการทางภูมิศาสตร์ โดยการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ อย่างง่าย เช่ น แผนที่ เข็มทิศ
เป็ นต้น แต่เป็ นการสอนที่เน้นเนื้ อหาและทักษะทางภูมิศาสตร์ ไม่มีการสอดแทรกด้านการสอน
ภูมิ ศ าสตร์ ในด้า นผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สังคมศึ ก ษาที่ เรี ย นภูมิ ศาสตร์ พบว่า
นักศึก ษาวิชาชี พ ครู สังคมศึ กษาขาดความเข้าใจในเนื้ อหาภูมิ ศาสตร์ จึ งไม่ สามารถอธิ บายหรื อ
ยกตัวอย่างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของความรู ้ภูมิศาสตร์ กบั พื้นที่ต่าง ๆ ได้และขาดความรู ้และทักษะ
ในการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ิการค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
นักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษาจะใช้การสื บค้นข้อมูลจากเอกสารเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิ ศ าสตร์ ป ระกอบการศึ ก ษาค้นคว้า ท าให้ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายสาเหตุ และผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ได้ และการสัมภาษณ์ครู พี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
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ในด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบว่า นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษามีการจัด
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์เน้นการสอนแบบบรรยาย การสอนเนื้ อหาเน้นข้อมูลในหนังสื อเรี ยนที่
ใช้หนังสื อเรี ยนเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน ไม่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และการปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ไม่ยกตัวอย่างเหตุ การณ์ ใน
พื้นที่ นอกจากนี้ จากการออกนิ เทศการสอนของนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาในโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั
ได้สังเกตการจัดการเรี ยนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ พบว่า นักศึกษาสังคมศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้นการบรรยาย เน้นสื่ อภาพจากหนังสื อเรี ยนประกอบเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมี
การใช้แผนที่ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นส่ วนน้อย
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็ นว่าการพัฒนาและส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา ให้มีความเข้าใจในเนื้ อหาภูมิศาสตร์
อย่างเชื่ อมโยงสัมพันธ์เชิ งพื้นที่ รวมทั้งทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถนา
ความรู ้ ภูมิศาสตร์ สู่การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้
กาหนดไว้ ดังที่ ทวี ทองสว่าง (2520: 23-24) สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 107-109) และสมจิตร
วัฒนคุลงั (2555: 2-3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ รวมทั้ง ความเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ข องมนุ ษ ย์แ ละ
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่ 2) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีการสร้างทักษะทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่ องมือ
ทางภู มิ ศ าสตร์ เ สาะหาค้น คว้า ข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจและแก้ปั ญ หาทาง
ภูมิศาสตร์ และ 3) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี เจตคติ ที่ดีทางภูมิศาสตร์ จากการมี ความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหา
ภูมิศาสตร์ และให้ผเู ้ รี ยนตระหนักและเห็นคุณค่าของสภาพสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเข้าใจ
แตกต่างของความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ในแต่ละพื้นที่ และสามารถอยูร่ ่ วมกันกับสภาพแวดล้อมแบบ
ต่าง ๆ อย่างมีความสุ ข ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ที่ประสบความสาเร็ จ ผูเ้ รี ยนต้อง
มีค วามรู้ มี ทกั ษะการใช้เครื่ องมื อและเทคโนโลยีภูมิ ศ าสตร์ และมี เจตคติ ที่ ดีต่อภู มิศ าสตร์ แต่
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษานั้นจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภูมิศาสตร์ และ
เจตคติทางภูมิศาสตร์ ไปสู่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้วย
การพัฒนาและฝึ กฝนครู สังคมศึกษาที่สอนภูมิ ศาสตร์ ให้มี การจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสอนภูมิศาสตร์ มีทกั ษะสังคมและการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต จะต้องเริ่ มที่สถาบันผลิ ตครู ที่ตอ้ งพัฒนานักศึก ษาครู สังคมศึกษายุคใหม่ให้มี
ความรู ้และเข้าใจในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การหาแหล่งเรี ยนรู ้และ
การเป็ นต้นแบบให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดังที่ สุ เมธ แย้มนุ่น (2547: 9) กล่าวว่าการผลิต
ครู เน้นการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรี ยนรู้เพื่อชีวิต การเรี ยนรู้เพื่อรู้ การเรี ยนรู้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง
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การเรี ย นรู้ เ พื่ อ อยู่ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ไ ด้ค นยุ ค ใหม่ ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะใฝ่ รู ้ คิ ด วิ เ คราะห์ แก้ปั ญ หา
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 2) ได้กล่าวไว้วา่ ความสามารถ
ในการคิ ด และทัก ษะการคิ ดมี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาในปั จ จุ บนั เพราะ
ความสามารถและทักษะในการคิดมีความจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต การดารงชี วิตและ
การปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายต่อเนื่อง และประสบผลสาเร็ จ โดยเลพาะในยุคข้อมูลข่าวสารที่มี
การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุ ดมศึ กษา การผลิ ต
บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์การผลิตครู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education, TQF:
HEd.) ที่แสดงถึงกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศที่ประกอบด้วย
ระดับคุ ณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่ อมโยงต่อเนื่ องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ งไปสู่ ระดับที่ สูงขึ้ น
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของแต่ละระดับคุ ณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้ งการใช้
การเปิ ดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอด
ชี วิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ ใจในประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาสามารถให้บ รรลุ คุ ณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต มาตรฐานการเรี ยนรู้ 6 ด้าน
คือ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัด การเรี ยนรู้
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2553: 21)
ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็ นระบบการพัฒ นาคุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ต ที่ มี ห ลัก ส าคัญ คื อ เน้น การพัฒ นาหลัก สู ต ร เน้น การ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการเพื่อที่จะให้หลักสู ตรนั้นได้คุณภาพที่แท้จริ ง ดังนั้น
การพัฒนาบัณฑิ ตครู สังคมศึ กษาที่ สอนภูมิศาสตร์ จึงต้องมี การจัดการเรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้นให้
บัณ ฑิ ต ครู ที่ จ บออกไปบรรลุ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ด้วย และนโยบายการผลิตครู ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่มีจุดเน้นคือ ให้รู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์วิชาชีพครู
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ วิชาการครบครัน ยึดมัน่ คุณธรรม ชี้ นาสังคม (แผนปฏิบตั ิ
ราชการ คณะครุ ศาสตร์ ประจาปี , 2555)
ผูว้ จิ ยั ซึ่ งเป็ นบุคลากรในสถาบันผลิตครู และเป็ นผูส้ อนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จึงมีความสนใจในการพัฒนา
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รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
สังคมศึกษา เพื่อการสร้างประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ท้ งั ด้านความรู ้ภูมิศาสตร์
ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และด้า นเจตคติ ท างภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการสอนของครู ภูมิศาสตร์ ให้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อจะได้เป็ นหลักการและแนวทาง
ในการสอนภูมิศาสตร์และการพัฒนาครู สังคมศึกษาได้ต่อไป
องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ : การเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ ส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ อย่างเป็ น
ระบบ เน้นการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิและการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้กรณี ศึกษา การสอนแบบสื บ เสาะ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ สามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ สู่การสร้ างองค์ความรู ้ภูมิศาสตร์ มีทกั ษะการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสารสนเทศภูมิศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทาง
ภูมิศาสตร์ สามารถใช้ความรู ้ทกั ษะต่าง ๆ สู่ การจัดการเรี ยนสอนภูมิศาสตร์ ที่มีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา
องค์ ประกอบเชิงกระบวนการ
กระบวนการการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู สั ง คมศึ ก ษา มี ชื่ อ เรี ย กว่า PLPCPA Model
ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเรี ยนรู้ ภูมิศาสตร์ (Preparing to Geography
Learning )
1. ผูส้ อนแจ้งวัตถุประสงค์และชี้ แจงการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในหน่ วยการ
เรี ยนรู้
2. ผูส้ อนแจ้งเนื้ อหาการสอนและให้ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
3. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนดเกณฑ์ในการเรี ยนและเกณฑ์การประเมินผลงาน
4. ผูส้ อนบรรยายทบทวนความรู ้ เดิ ม ทั้ง ด้า นเนื้ อหาและสาธิ ต เพื่ อทบทวนการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
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5. ผูส้ อนร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละทบทวนเกี่ ย วกับ หลัก การจัด การเรี ย นรู ้ แ ละ
วิธีสอนและกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์ (Learning from Real
Situation or Geography Instructional Media)
1. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ ม โดยคละความสามารถ คื อ เก่ ง ปานกลาง และอ่อน
จานวน 6-7 คนต่อกลุ่ม
2. ผู ้ส อนน าเสนอตัว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาทางภู มิ ศ าสตร์ จ ากสื่ อ ต่ า ง ๆ ทั้ง ภาพข่ า ว
บทความทางวิชาการของหน่ วยงานที่ ศึกษาและเกี่ ยวข้องกับการเกิ ดปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์
ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์และความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมของผูเ้ รี ยนถึง
สาเหตุทางภูมิศาสตร์ และผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ของกรณี ศึกษานั้น ผูส้ อนสรุ ปหลักการทาง
ภูมิศาสตร์ และบรรยายความรู ้ภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม
3. ผูส้ อนให้สมาชิ กในแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาการสังเกตกรณี ศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้
เกิดความสงสัยในประเด็นปั ญหาทางภูมิศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
สื บสอบค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง โดยให้ผเู ้ รี ยนเลื อกศึกษาจากสื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้หรื อการสารวจใน
พื้นที่
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั ิการสื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (Planning to
Practice and Using Geographical Instruments)
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมพลังสมองในวางแผนในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ และ
แบ่งงานเพื่อการสื บค้นและค้นคว้าหาคาตอบในประเด็นปั ญหาภูมิศาสตร์ ที่สร้ างขึ้ น จากแหล่ ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม
ในการสื บค้นข้อมูลหรื อการสารวจหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันในการหาแหล่งข้อมูลและวิธีการสื บค้นและค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อ มู ล หรื อ การส ารวจข้อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ (Collecting the
Information or Geographical Survey)
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิการสื บค้นและค้นคว้าข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูล
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ก าหนดไว้ต ามแผนการปฏิ บ ัติ ง านจากเอกสาร
แหล่งเรี ยนรู ้ และการสังเกต โดยการจดบันทึก
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2. สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาและเก็บรวบรวม
จากแหล่งข้อมูลหรื อในพื้นที่และจากการอ่านหรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3. สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการศึกษาและประเด็นปั ญหาภูมิศาสตร์
ที่กาหนดขึ้นในขั้นที่ 2
4. สมาชิ กแต่ล ะกลุ่ มร่ วมกันออกแบบวิธีก ารนาเสนอความรู ้ ที่ไ ด้อย่างสร้ างสรรค์
โดยการใช้แผนผังความคิดและการใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ สื่ อหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการนาเสนอ
5. สมาชิ กแต่ละกลุ่ มร่ วมกันคิ ดวิธีสอนและกลยุทธ์ การสอนที่ เหมาะสมกับเนื้ อหา
มาใช้ในการนาเสนอผลงานของกลุ่ม
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ (Presenting and
Sharing Geographical Knowledge)
1. สมาชิ ก ในกลุ่ ม แต่ละกลุ่ มนาเสนอองค์ความรู ้ ที่ได้จากการศึ กษาประเด็ นปั ญหา
ภูมิศาสตร์ ที่กาหนดขึ้น ตามแผนปฏิบตั ิการการนาเสนอ
2. ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นร่ วมกัน ตั้ง ค าถามเพื่ อ การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จากองค์
ความรู ้ที่แต่ละกลุ่มนาเสนอเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและเพิ่มเติมความรู ้ภูมิศาสตร์ เพื่อขยายขอบข่าย
ของความรู ้ในแต่ละกลุ่ม
3. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และการนาเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การค้นคว้าหาข้อมูล เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ใช้ในการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การทางานครั้งต่อไป
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การใช้เทคนิ ควิธีสอนและกลยุทธ์การสอนที่นามาใช้ในการนาเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ร่ วมกัน
เสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ต่อไป
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้ างสรรค์ความรู้ ภูมิศาสตร์ (Applying and Creating
Geographical Knowledge)
1. สมาชิ ก แต่ ก ลุ่ ม น าความรู ้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเขี ย นแผนการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ตามเนื้อหาที่นาเสนอ
2. สมาชิ กร่ วมกันสร้ างกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมี การ
จัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยวิธี ส อนและกลยุท ธ์ ก ารสอนที่ เ หมาะสมกับ เนื้ อหา เน้นการปฏิ บ ตั ิ ก ารทาง
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ภูมิศาสตร์ ดว้ ยเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้สื่อหรื อเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่จะสร้างความรู้และ
ทักษะทางภูมิศาสตร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. สมาชิ ก ในกลุ่ ม ร่ ว มกัน สร้ า งสรรค์สื่ อ หรื อ ชิ้ น งานเพื่ อ ใช้ เ ป็ นสื่ อ ประกอบใน
แผนการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ที่สร้างขึ้น
องค์ ประกอบเชิ งเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษาไปใช้ตอ้ งคานึ งถึ งส่ วนประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบที่ช่วยส่ งเสริ ม
การดาเนิ นการตามกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ เพื่อให้นาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ระบบสังคม การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบนักศึ ก ษาต้องมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อ
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั การ
เตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าภูมิศาสตร์ จากแหล่งเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ที่หลากหลาย
3. หลักการตอบสนอง ผูเ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนรู้จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ สื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ มี การดาเนิ นการสื บค้นอย่างเป็ นระบบและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

แบบทดสอบวัดผลความรู้ภูมิศาสตร์
แบบวิเคราะห์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
แบบประเมินด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
แบบประเมินด้านใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
แบบวิเคราะห์เจตคติทางภูมิศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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แบบทดสอบ รายวิชา 2542306 ภูมศิ าสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
……………………………………………………………………………...……………
คาชี้แจง 1. ข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ
2. ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
……………………………………………………………………………………………………….
1. ข้อใดกล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับที่ต้ งั ของประเทศไทย
1. ตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรมลายู
2. ตั้งอยูบ่ นแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป
3. ตั้งอยูใ่ นแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก
4. ตั้งอยูใ่ นแนวการบีบอัดตัวของแผ่นเปลือกโลก
2. ลักษณะแนวพรมแดนที่มีระยะทางมากที่สุดคือข้อใด
1. สันปั นน้ า
2. ร่ องน้ าลึก
3. หลักหมุด
4. เขตเศรษฐกิจจาเพาะทางทะเล
3. ข้อใดไม่ ได้ เป็ นผลกระทบจากลักษณะที่ต้ งั ขนาดและรู ปร่ างของประเทศไทย
1. การเกิดลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย
2. การได้รับปริ มาณน้ าฝนสู งเกือบตลอดทั้งปี
3. การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย
4. การเกิดลักษณะภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกัน
4. ลักษณะแนวพรมแดนที่มีความหลากหลาย คือ แนวพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศใด
1. ลาว
2. เมียนมาร์
3. กัมพูชา
4. มาเลเซีย
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5. ลักษณะแนวพรมแดนทางธรรมชาติที่เป็ นที่พ้นื ที่ราบหรื อที่ราบระหว่างหุ บเขา มีขอ้ ดีอย่างไร
1. สามารถแบ่งเขตแดนได้ง่าย
2. ใช้เป็ นเส้นทางไปมาหาสู่ ของคนได้ง่าย
3. สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ง่าย
4. ความสะดวกในการปกป้ องรักษาอาณาเขตของทหาร
6. สาเหตุจากแนวสันปั นน้ าที่ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องแนวพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
1. ข้อตกลงหรื อสัญญาต่างๆที่ทาไว้ในอดีต
2. สันปั นน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
3. การใช้แผนที่ มาตราส่ วนต่างกันในการตัดสิ น
4. การทาลายพื้นที่ป่าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสันปั นน้ า
7. ลักษณะแนวพรมแดนแบบใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติและจะทาให้เกิดปั ญหา
แนวพรมแดน
1. สันปั นน้ า เกิดจากการสึ กกร่ อนพังทลาย
2. ร่ องน้ าลึก เกิดจากดินตะกอนจากต้นน้ า
3. หลักหมุด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
4. เขตเศรษฐกิจจาเพาะทางทะเล เกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางของร่ องน้ าลึกในทะเล
8. แนวพรมแดน “ลนวนไทย” ทาให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยอย่างไร
1. ด้านแรงงาน
2. ด้านตลาดการค้า
3. ด้านการคมนาคม
4. ด้านการท่องเที่ยว
9. ข้อใดไม่ ใช่ เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์ แห่งชาติ
1. เกณฑ์ทางกายภาพ
2 เกณฑ์ทางวัฒนธรรม
3. เกณฑ์ทางด้านธรณี วทิ ยา
4. เกณฑ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
10. แผ่นเปลือกโลกที่มีกระบวนการแปรสัณฐานประเภทรอยคดโค้ง (Folding) ก่อให้เกิดลักษณะ
ภูมิประเทศในข้อใด
1. ภูกระดึง
2. แอ่งโคราช
3. กว๊านพะเยา
4. เทือกเขาถนนธงชัย
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11. จากภาพเป็ นลักษณะของภูเขาที่มีกระบวนการเกิดอย่างไร

1.
2.
3.
4.

ภูเขาหิ นแปร เกิดจากกระบวนการผุพงั สลายตัว
ภูเขาอัคนี เกิดจากกระบวนการผุพงั สลายตัว
ภูเขาหิ นหิ นทราย เกิดจากกระบวนการกัดกร่ อน พังทลาย
ภูเขาหิ นปูน เกิดจากกระบวนการทับถมและกัดกร่ อนพังทลาย

12. หิ นดินดาน จะทาให้เกิดดินที่มีลกั ษณะอย่างไร
1. ดินร่ วนสี เข้ม
2. ดินร่ วนปนทรายสี เทาเข้ม
3. ดินทรายเนื้อละเอียดสี อ่อน
4. ดินร่ วนปนเหนียวสี เทาอ่อน
13. การเกิดหน้าผาสู งชันในภาคตะวันออกเลี ยงเหนือ เกิดจากสาเหตุในข้อใด
1. ภูเขาหินปูนเกิดการกัดกร่ อนโดยน้ า
2. ภูเขาหิ นทรายเกิดการผุพงั สลายตัว
3. ภูเขาหินบะซอลต์จากการเป็ นภูเขาไฟในอดีต
4. ภูเขาหิ นไนส์เกิดการแปรสภาพแตกหักได้ง่าย
14. กระบวนการแปรสัณฐานธรณี แบบประทุนหงาย (Syncline) ทาให้เกิดข้อดีทางเศรษฐกิจ ข้อใด
1. เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
2. เป็ นแหล่งแร่ เชื้อเพลิง
3. เป็ นแหล่งที่ดินอุดมสมบูรณ์
4. เป็ นแหล่งที่เหมาะแก่การพัฒนาด้านสิ่ งก่อสร้าง
15. จากภาพในบริ เวณใดที่จะเกิดดินถล่มได้มากที่สุด
A

B

C
D
dD

1.
2.
3.
4.

บริ เวณ A
บริ เวณ B
บริ เวณ C
บริ เวณ D
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16. เขตอากาศของไทยที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวฤดูหนาว คือข้อใด
1. เขต Af
2. เขต Am
3. เขต Aw
4. เขต H
17. จากแผนภาพอากาศ สัญลักษณ์ H ในแผนที่ หมายถึงข้อใด

1.
2.
3.
4.

บริ เวณนั้นมีอุณหภูมิสูง
บริ เวณนั้นมีอุณหภูมิต่า
ลักษณะอากาศเคลื่อนที่ผา่ นพื้นที่สูง
ลักษณะอากาศที่มีแหล่งกาเนิดบริ เวณพื้นที่สูง

18. จากแผนที่อากาศข้อ 17 ถ้าพายุหมุนเขตร้อนในภาพเคลื่อนที่เข้าประเทศไทยในทิศทางเดิม
ภูมิภาคใดจะไม่ ได้ รับผลกระทบจากพายุน้ ี
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันตก
3. ภาคตะวันออก
4. ภาคตะวันออกเลียงเหนือ
19. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็ นช่วงฤดูหนาวในภูมิภาคอื่นๆแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนตกหนัก น้ าท่วมและน้ าป่ าไหลหลาก เกิดจากสาเหตุในข้อใด
1. ลมทะเลมีกาลังแรงขึ้น
2. หย่อมความกดอากาศต่า
3. พายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้
4. ลมมรสุ มตะวันออกเลี ยงเหนือที่พดั ผ่านอ่าวไทย
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20. การเกษตรทฤษฎีใหม่จะต้องมีพ้นื ที่แหล่งน้ า 30 % เพราะเหตุผลในข้อใด
1. พืชเกษตรส่ วนใหญ่ตอ้ งการน้ าปริ มากสู ง
2. ลักษณะอากาศเป็ นแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง
3. แหล่งน้ าธรรมชาติมีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
4. ปริ มาณน้ าในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการจัดระบบชลประทาน
21. ภาคอิสานเป็ นภูมิภาคที่เกิดภัยธรรมชาติดินถล่มน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ เพราะเหตุผลในข้อใด
1. รู ปร่ างภูเขาและปริ มาณน้ าฝน
2. ภูมิประเทศและปริ มาณน้ าฝน
3. ลักษณะดินและปริ มาณน้ าฝน
4. ธรณี สัณฐานและปริ มาณน้ าฝน
22. เพราะเหตุผลข้อใดภาคตะวันออกตอนบนจึงได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน
จนเกิดน้ าท่วม น้ าป่ าไหลหลากมากกว่าภาคตะวันออกตอนล่าง
1. สภาพภูมิประเทศ
2. การระบายน้ าลงทะเลช้า
3. พื้นที่อยูใ่ นแนวเส้นทางพายุ
4. ไม่มีพ้นื ที่รองรับน้ าหรื อแก้มลิง
23. ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่ งผลเสี ยต่อประเทศไทยอย่างไร
1. เกิดโรคระบาดเกิดมากขึ้น
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่าลง
3. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศน้อยลง
4. ใช้งบประมาณในการป้ องกันไฟป่ ามากขึ้น
24. เพราะสาเหตุในข้อใดทาให้จงั หวัดกาญจนบุรีเป็ นจังหวัดที่มีเขื่อนมากที่สุดในประเทศ
1. จังหวัดขนาดใหญ่มีพ้นื ที่การเกษตรมาก
2. ลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสมในการสร้างเขื่อน
3. ปริ มาณน้ าฝนน้อยเนื่องจากอยูใ่ นเขตเงาฝนของเทือกเขาถนนธงชัย
4. แม่น้ าเป็ นแม่น้ าสายสั้นและไหลเร็ วเนื่องจากมีพ้นื ที่เป็ นที่ลาดเชิงเขา
25. การเกิดฝนส่ วนใหญ่ในประเทศไทย คือข้อใด
1. ฝนที่เกิดจากลมปะทะภูเขา
2. ฝนที่เกิดจากการพาความร้อน
3. ฝนที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน
4. ฝนที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน
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26. เพราะเหตุใด ป่ าต้นน้ าส่ วนใหญ่เกิดบนภูเขาที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตร(msl.) ขึ้นไป
1. เป็ นระดับที่มีตน้ ไม้ที่ดูดซับน้ าได้
2. เป็ นระดับพื้นที่ที่มีความชื้นสู งตลอดปี
3. เป็ นระดับพื้นที่สูงมาก อุณหภูมิต่าฝนตกมาก
4. เป็ นระดับความสู งที่มนุษย์ไม่ค่อยบุกรุ กพื้นที่ป่า
27. พื้นที่ดินเปรี้ ยวที่มากที่สุด ที่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศในอดีต คือดินเปรี้ ยวที่พบบริ เวณใด
1. ที่ราบบริ เวณแอ่งโคราช
2. ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบน
3. ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
4. ที่ราบภาคใต้ฝั่งตะวันออก
28. เพราะเหตุใดการเกิดหมอกควันในภาคเหนือจึงมีระยะเวลายาวนานกว่าจะเจือจางหายไป
1. หมอกควันจะอยูใ่ นภูมิประเทศเป็ นแอ่งที่ราบหุ บเขา
2. หมอกควันจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลที่ไม่ค่อยมีลมพัด
3. หมอกควันที่เกิดในช่วงหน้าแล้งซึ่ งอากาศมีความหนาแน่นมาก
4. หมอกควันที่เกิดในช่วงหน้าหนาวซึ่ งอากาศมีความหนาแน่นมาก
29. ภาคตะวันออกเลี ยงเหนือตอนบนมีความชุ่มชื้นมากกว่าภาคตะวันออกเลี ยงเหนือตอนล่าง
มาจากปัจจัยในข้อใด
1. เป็ นเขตรับลมมรสุ มตะวันออกเลียงเหนือที่พดั มาจากจีน
2. เป็ นพื้นที่ราบโล่งรับลมพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้
3. เป็ นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง จึงได้รับความชื้นจากแม่น้ าโขง
4. เป็ นพื้นที่ที่อยูใ่ กล้ทะเลจีนใต้มากกว่าภาคตะวันออกเลี ยงเหนือตอนล่าง
30. ลักษณะทรัพยากรป่ าไม้ในภาคตะวันออกตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบนจึงมีความ
แตกต่างกันเพราะเหตุผลในข้อใด
1. ลักษณะภูมิประเทศ
2. ลักษณะทรัพยากรทรัพยากรดิน
3. ลักษณะเชิงพื้นที่และปริ มาณน้ าฝน
4. ลักษณะที่ต้ งั ความใกล้และไกลทะเล
31. ภูมิภาคใด ที่มีโครงสร้างทางธรณี และลักษณะภูมิอากาศ ที่ส่งผลเสี ยต่อความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันตก
3. ภาคตะวันออก
4. ภาคตะวันออกเลียงเหนือ
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32. การสร้างพื้นที่อ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออกเลี ยงเหนือ ทาให้เกิดปั ญหาในข้อใด
1. การขยายตัวพื้นที่ดินเค็ม
2. การขยายตัวพื้นที่ดินกรด
3. การเพิ่มความเค็มในแหล่งน้ าผิวดิน
4. การเพิ่มความเปรี้ ยวในแหล่งน้ าบาดาล
33. โครงการแก้มลิง เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศอย่างไร
1. ปริ มาณฝนสู ง, พื้นที่ราบ
2. ปริ มาณฝนต่า, พื้นที่ดอน
3. ปริ มาณฝนต่า, พื้นที่ราบเชิงเขา
4. ปริ มาณฝนสู ง, พื้นที่ราบลูกคลื่น
34. เพราะเหตุใดการปลูกสร้างเรื อนไทยภาคใต้จึงต้องมี “ตีนเสา”
1. มีความชื้นสู งตลอดทั้งปี
2. มีน้ าท่วมสู งระยะเวลานาน
3. มีพ้นื ที่อยูอ่ าศัยในที่ราบลุ่มแม่น้ า
4. มีอากาศร้อนชื้นทาให้มีแมลงที่กดั กินไม้มาก
35. เพราะเหตุผลข้อใด ชาวนาในภาคใต้นิยมใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า “แกะ” ในการเก็บข้าว
1. มีฟางข้าวเหลือมาก
2. เก็บรวงข้าวไว้ได้นาน
3. สามารถเลือกรวงข้าวได้
4. มีวสั ดุที่ผลิตได้ง่ายในท้องถิ่น
36. ภูมิปัญญาการสร้างบ้านในเขตภาคกลาง จะหันทางทิศใต้หรื อทิศเหนือ เพื่อเหตุผลในข้อใด
1. ลดความรุ นแรงของน้ าที่ไหลบ่ามาจากทางเหนือ
2. ลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องในทิศตะวันออกและตะวันตก
3. ลดความรุ นแรงของลมพายุที่มาจากทางด้านตะวันตกเลียงใต้
4. ลดอุณหภูมิในบ้านเพราะมีลมพัดผ่านจากทางเหนือและใต้
37. ลักษณะเด่นของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่สามารถปลูกพืชผักและผลไม้ที่มีตน้ กาเนิดในเขต
อากาศอบอุ่นได้คือข้อใด
1. ภาคกลาง
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออกเลียงเหนือ
38. ท่านคิดว่าประเพณี หรื อการละเล่นที่สามารถดัดแปลงมาช่วยไล่นกในนาข้าว คือข้อใด
1. เล่นว่าว
2. หุ่นฟางนก
3. หุ่นกระบอก
4. ร้องเพลงเกี่ยวข้าว
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39. ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกิดจากความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพ คือข้อใด
1. บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
2. การทาขวัญข้าว จ.อ่างทอง
3. นบพระเล่นเพลง จ.กาแพงเพชร
4. สาทรเดือนสิ บ จ.นครศรี ธรรมราช
40. ประเพณี การเล่นว่าวของภาคกลาง โดยเลพาะภาคกลางตอนล่างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน เนื่องมาจากมีลมอะไร
1. ลมว่าว
2. ลมตะเภา
3. ลมข้าวเบา
4. ลมบกลมทะเล
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แบบวิเคราะห์ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
ชื่อ.......................……………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ถูกต้องครบองค์ประกอบ มีการกาหนด
จุดประสงค์ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วดั
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ มีเนื้ อหาถูกต้องตามสาระการเรี ยนรู ้และ
มีขอ้ มูลการยกตัวอย่างประกอบการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ มี การใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสอนที่
หลากหลาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ มี การใช้สื่อหรื อเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
5. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั และหลากหลาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง
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แบบประเมินด้ านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ชื่อ.......................……………………………………………………………………………………
รายการประเมินด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์

ระดับการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3
2
1

1. การนาเข้าสู่บทเรี ยนมีการที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้และ
การทบทวนความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ประกอบการใช้สื่อและ
เครื่ องมือภูมิศาสตร์
2. การเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์หรื อเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
3. การใช้วธิ ีสอน เทคนิคกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ภูมิศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิงาน
กลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์ดว้ ยตนเอง
5. การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นเนื้อหาภูมิศาสตร์
6. การวัดและการประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์

เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน(ค่าเลลี่ย)
ค่าเลลี่ย 2.50 – 3.00
ค่าเลลี่ย 1.50 – 2.49
ค่าเลลี่ย 1.00 – 1.49

ระดับความความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
สูง
ปานกลาง
ต้องปรับปรุ ง
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
รายการประเมิน
ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์
1. การนาเข้าสู่ บทเรี ยนมี
การที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้
และการทบทวนความรู ้
เดิมของผูเ้ รี ยน
ประกอบการใช้สื่อและ
เครื่ องมือภูมิศาสตร์
2. การเลือกใช้สื่อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
หรื อเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา

3. การใช้วิธีสอน
เทคนิคกลยุทธ์
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ภูมิศาสตร์

ระดับความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3
มีวิธีการนาเข้าสู่ บทเรี ยนที่
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ มีการใช้
สื่ อและเครื่ องมือภูมิศาสตร์
ที่หลากหลาย และผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนการรู ้

- มีการใช้สื่อ เครื่ องมือ
และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระภูมิศาสตร์
- มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
- มีการเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์หรื อ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ที่หลากหลาย มากกว่า
3 ชนิด ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั

2

1

มีวิธีการนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้
มีการใช้สื่อและเครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
แต่ผเู ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้

มีวิธีการนาเข้าสู่
บทเรี ยนที่กระตุน้
การเรี ยนรู ้ แต่ไม่มี
การใช้สื่อ เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์และผูเ้ รี ยน
ไม่มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้
- มีการใช้สื่อ
เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระภูมิศาสตร์
- มีการใช้สื่อ
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์หรื อ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
อย่างน้อย 2 ชนิด

- มีการใช้สื่อ เครื่ องมือ
และเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์และเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ
ภูมิศาสตร์
- มีการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
ทุกขั้นตอนของกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
- มีการเลือกใช้สื่อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
หรื อเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ อย่างน้อย
3 ชนิด ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั
มีวิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
มีวิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญและเหมาะสม
เป็ นส าคัญ และเหมาะสม
กับเนื้อหาภูมิศาสตร์ และมี กับเนื้อหาภูมิศาสตร์
วิธีสอน เทคนิคกลยุทธ์
และมีวิธีสอน เทคนิ คกล
การสอนที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้ ยุทธ์การสอนที่กระตุน้
และความใฝ่ รู ้ของผูเ้ รี ยน
การเรี ย นรู ้ แ ละความใฝ่ รู ้
โดยใช้กลยุทธ์ และเทคนิ ค ของผูเ้ รี ยน โดยใช้กลยุทธ์
การสอน
และเทคนิคการสอน

มี วิ ธี ก ารสอนที่ เ น้ น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
แต่ไม่เหมาะสมกับ
เนื้อหาภูมิศาสตร์และ
ไม่ใช้วิธีสอน
เทคนิคกลยุทธ์
การสอนที่กระตุน้ การ
เรี ยนรู ้และความใฝ่ รู ้
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ (ต่ อ)
รายการประเมิน
ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์

ระดับความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
3

2

มากกว่า 3 วิธี ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิและ
มีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม
มีกิจกรรมการกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลภูมิศาสตร์
ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่างๆหรื อการศึกษาสารวจ
ภาคสนามอย่างเป็ นระบบ
และมีการทางานเป็ นทีม

อย่างน้อย 3 วิธี ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
และมีส่วนร่ วมในทุก
กิจกรรม มีกิจกรรมกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ภูมิศาสตร์ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆหรื อ
การศึกษาสารวจ
ภาคสนาม แต่การทางาน
ไม่เป็ นระบบและ
ไม่ทางานเป็ นทีม

5. การเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็น
เนื้อหาภูมิศาสตร์

ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ด้วยกันในทุกกิจกรรม

6. การวัดและการ
ประเมินผลเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์

- วิธีการวัดและการประเมิน
ผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และ
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์
- มีวิธีการวัดและการประเมิน
ผลที่หลากหลายมากกว่า 2 วิธี
- ระบุเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลชัดเจน

ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การอภิปราย แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนด้วยกันในบาง
กิจกรรม
- วิธีการวัดและการ
ประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และเหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์
- มีวิธีการวัดและการ
ประเมินผลเพียง 2 วิธี
- ระบุเกณฑ์การวัดและ
การประเมินผลชัดเจน

4. การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ภูมิศาสตร์ดว้ ยตนเอง

1
ของผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิ แต่มี
ส่ วนร่ วมในบาง
กิจกรรม มีกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลภูมิศาสตร์ดว้ ย
ตนเองจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ หรื อ
การศึกษาสารวจ
ภาคสนาม แต่การ
ทางานไม่เป็ นระบบ
และไม่ทางานเป็ นทีม
ไม่เปิ ดโอกาสให้
ผูผ้ เู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- วิธีการวัดและการ
ประเมินผลไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้และเนื้อหา
และกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์
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แบบประเมินด้ านการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ชื่อ..........................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา.......................................
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ระดับความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
5
4
3
2
1

รายการประเมินด้านการใช้เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์
การวางแผนการเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
ความสามารถใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ได้
หลากหลายประเภทในการปฏิบตั ิงาน
ความสามารถในการแปลความหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ได้จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
การดูแลรักษาและการเก็บเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
รวม

เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน(ค่าเลลี่ย)
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

พฤติกรรมการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
รายการประเมินด้าน
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์

5

ระดับความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4
3
2

1. การวางแผนการเลือกใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา

มีการวาง
แผนการใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและ
เหมาะสมใน
ทุกขั้นตอน
ของการ
ปฏิบตั ิงาน
การศึกษา
ค้นคว้า

มีการวาง
แผนการใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและ
เหมาะสมโดย
ส่ วนใหญ่ของ
ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
การศึกษา
ค้นคว้า

2. ความสามารถใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้หลากหลายประเภท
ในการปฏิบตั ิงาน

- สามารถใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
และชานาญ
- ใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการศึกษา
ค้นคว้าได้
มากกว่า 3
ประเภท

- สามารถใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
และชานาญ
- ใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการศึกษา
ค้นคว้าได้
อย่างน้อย 2
ประเภท

มีการวาง
แผนการใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสม
สอดคล้อง
กับเนื้อหาแต่
เหมาะสมกับ
บางขั้นตอน
การ
ปฏิบตั ิงาน
การศึกษา
ค้นคว้า
- สามารถใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
และชานาญ
- ใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา
ค้นคว้าได้
เพียง 1
ประเภท

1

มีการวาง
แผนการใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสม
สอดคล้อง
กับเนื้อหาแต่
ไม่เหมาะสม
กับการ
ปฏิบตั ิงาน
การศึกษา
ค้นคว้า

ไม่มีการวาง
แผนการใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์

- สามารถใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
แต่ตอ้ งถาม
วิธีการใช้
จากผูส้ อน
-ใช้เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา
ค้นคว้าได้
อย่างน้อย 2
ประเภท

- สามารถใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
แต่ตอ้ งถาม
วิธีการใช้
จากผูส้ อนอยู่
เสมอ
- ใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ใน
การศึกษา
ค้นคว้าได้
เพียง 1
ประเภท
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ต่ อ)
รายการประเมินด้าน
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3.ความสามารถในการแปล
ความหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์

4.การดูแลรักษาและการเก็บ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์

5

ระดับความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4
3
2

- สามารถแปล
ความหมาย
และวิเคราะห์
ข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้
- จดบันทึก
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง
- สามารถ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
ของข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้
มากกว่า 2
อย่าง
มีการใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
อย่าง
ระมัดระวังไม่
เกิดความ
เสี ยหายและ
สู ญหายและ
หลังการใช้
งานและเก็บ
เครื่ องมืออย่าง
ถูกต้อง

- สามารถแปล
ความหมาย
และวิเคราะห์
ข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้
- จดบันทึก
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง
- สามารถ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
ของข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้
อย่างน้อย 2
อย่าง
มีการใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
อย่าง
ระมัดระวังไม่
เกิดความ
เสี ยหายและ
สู ญหายและ
หลังการใช้
งาน แต่เก็บ
เครื่ องมือไม่
ถูกต้อง

1

- สามารถ
แปล
ความหมาย
และ
วิเคราะห์
ข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้
- จดบันทึก
ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง

- สามารถ
แปล
ความหมาย
และ
วิเคราะห์
ข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้
-จดบันทึก
ข้อมูลได้
อย่างไม่ถูก
ถูกต้อง

ไม่สามารถ
แปล
ความหมาย
และ
วิเคราะห์
ข้อมูลจาก
เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ได้

มีการใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ที่
ทาให้ มี
ความ
เสี ยหาย
เล็กน้อยแต่
ไม่สูญหาย
และหลังการ
ใช้งานแต่
เก็บเครื่ องมือ
ไม่ถูกต้อง

มีการใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ที่
ทาให้ มี
ความ
เสี ยหายมาก
ต้อง
ซ่อมแซมแต่
ไม่สูญหาย

มีการใช้
เครื่ องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์แต่
หลังการใช้
เครื่ องมือสู ญ
หาย
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แบบประเมินด้ านการทางานกลุ่มศึกษาค้ นคว้ าทางภูมิศาสตร์
ชื่อ.......................................................................รหัสประจาตัว.........................................................
ภูมิภาค…………………………….
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

รายการประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ทางภูมิศาสตร์

ระดับความสามารถในการทางานกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
5
4
3
2
1

มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิ
การศึ กษาค้นคว้า ข้อ มูล ทางภู มิศ าสตร์ อย่างเป็ น
ระบบ
มีกระบวนการและขั้นตอนการทางานและปฏิ บตั ิ
การศึ กษาค้นคว้าข้อ มูล ทางภู มิศ าสตร์ อย่างเป็ น
ระบบ
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
มีความกระตือรื อร้นในการทางานและการปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
มี ก ารใช้เ วลาท างานและการปฏิ บัติ ก ารศึ ก ษา
ค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
มี ค วามสามารถในการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ สู่ ก าร
ปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์
รวม

เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการทางานกลุ่มศึกษาค้ นคว้ าทางภูมิศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน(ค่าเลลี่ย)
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับความสามารถในการทางานกลุ่ม
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการทางานกลุ่มการศึกษาค้ นคว้ าทางภูมิศาสตร์
ระดับความสามารถด้านการทางานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
5
4
3
2
1
1. มีคณะทางาน - มีการเลือกตั้ง
- มีการเลือกตั้ง - มีการ
- มีการ
ไม่มีการเลือก
ในการปฏิบตั ิ
หัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
หัวหน้าและ
การศึกษาค้นคว้า - มีการวาง
- มีการวาง
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม การวางแผน
ข้อมูลทาง
แผนการ
แผนการ
- มีการวาง
งาน
ภูมิศาสตร์อย่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
แผนการ
เป็ นระบบ
- มีการแบ่งหน้าที - มีการแบ่งหน้า ดาเนินงาน
อย่างชัดเจนให้
ทีให้สมาชิกทุก
สมาชิกทุก
คนทางานแต่
คนทางาน
งานมีการ
ซ้ าซ้อน
2. มีกระบวนการ - มีการวาง
- มีการวาง
- มีการวาง
- มีการวาง
ไม่มีการวาง
และขั้นตอนการ แผนการทางาน
แผนการทางาน แผนการ
แผนการ
แผนการ
ทางานและปฏิบตั ิ - มีการปฏิบตั ิ
- มีการปฏิบตั ิ
ทางาน
ทางาน
ทางาน
การศึกษาค้นคว้า ตามแผนการ
ตามแผนการ
- มีการปฏิบตั ิ - ไม่ปฏิบตั ิ
ข้อมูลทาง
ทางาน
ทางาน
ตามแผนการ ตามแผนการ
ภูมิศาสตร์อย่าง
- มีการเลือกใช้
- มีการเลือกใช้ ทางาน
ทางาน
เป็ นระบบ
เครื่ องมือทาง
เครื่ องมือทาง
- มีการ
- มีการ
ภูมิศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์และ เลือกใช้
เลือกใช้
อุปกรณ์ในการ
อุปกรณ์ในการ เครื่ องมือทาง เครื่ องมือทาง
ปฏิบตั ิงานที่
ปฏิบตั ิงานที่
ภูมิศาสตร์และ ภูมิศาสตร์
เหมาะสม
เหมาะสม
อุปกรณ์ใน
และอุปกรณ์
- คัดเลือกและ
การปฏิบตั ิงาน ในการ
เตรี ยมข้อมูลได้
ที่ไม่เหมาะสม ปฏิบตั ิงานที่
อย่างถูกต้อง
ไม่เหมาะสม
น่าเชื่อถือ
3. มีส่วนร่ วมใน ทุกคนมีส่วนร่ วม มีส่วนร่ วมใน มีส่วนร่ วมใน มีส่วนร่ วมใน มีส่วนร่ วมใน
การแสดงความ
ในการแสดงความ การแสดงความ การแสดง
การแสดง
การแสดง
คิดเห็นในการ
คิดเห็น
คิดเห็น
ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น
ปฏิบตั ิการศึกษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน
ค้นคว้าข้อมูลทาง ตลอดการ
เรี ยนรู ้ ตลอด เรี ยนรู ้ ตลอด เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์
ปฏิบตั ิงานกลุ่ม
การปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิ
ตลอดการ
ตลอดการ
รายการประเมิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการทางานกลุ่มการศึกษาค้ นคว้ าทางภูมิศาสตร์ (ต่ อ)
ระดับความสามารถด้านการทางานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
5
4
3
2
1
งานกลุ่ม แต่มี งานกลุ่ม แต่มี ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
1 คน ที่ไม่
2 คน ที่ไม่
กลุ่ม แต่มี
กลุ่ม แต่มี
แสดงความ
แสดงความ
3 คน ที่ไม่
มากกว่า
คิดเห็นแต่เป็ น คิดเห็นแต่เป็ น แสดงความ
3 คน ที่ไม่
ผูฟ้ ังที่ดี
ผูฟ้ ังที่ดี
คิดเห็น
แสดงความ
คิดเห็น
4. มีความ
ทุกคนมีหน้าที่
มีหน้าที่และ
มีหน้าที่และ มีหน้าที่และ มีหน้าที่และ
รับผิดชอบในงาน และรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของ
หน้าที่ของ
หน้าที่ของ
หน้าที่ของ
ในการปฏิบตั ิ
ตนเอง แต่มี
ตนเอง แต่มี ตนเอง แต่มี ตนเอง แต่มี
การศึกษาค้นคว้า
1 คน ที่ไม่
2 คน ที่ไม่
3 คน ที่ไม่
มากกว่า
ข้อมูลทาง
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
3 คน ที่ไม่
ภูมิศาสตร์
หน้าที่ของ
หน้าที่ของ
หน้าที่ของ
รับผิดชอบ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
หน้าที่ของ
ตนเอง
5. มีความ
ทุกคนมีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
กระตือรื อร้นใน เตรี ยมพร้อมทาง เตรี ยมพร้อม
เตรี ยมพร้อม เตรี ยมพร้อม เตรี ยมพร้อม
การทางานและ
ร่ างกายและใช้
ทางร่ างกายและ ทางร่ างกาย
ทางร่ างกาย ทางร่ างกาย
การปฏิบตั ิ
เครื่ องมือทาง
ใช้เครื่ องมือทาง และเครื่ องมือ และเครื่ องมือ และเครื่ องมือ
การศึกษาค้นคว้า ภูมิศาสตร์ในการ ภูมิศาสตร์ใน
ทางภูมิศาสตร์ ทาง
ทาง
ข้อมูลทาง
ปฏิบตั ิงานกลุ่ม
การปฏิบตั ิงาน ในการ
ภูมิศาสตร์ใน ภูมิศาสตร์ใน
ภูมิศาสตร์
ตลอดเวลาที่
กลุ่ม แต่มี 1 คน ปฏิบตั ิงาน
กาปฏิบตั ิงาน กาปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
ที่ไม่
กลุ่ม แต่มี
กลุ่ม แต่มี
กลุ่ม แต่มี
เตรี ยมพร้อม
2 คน คนที่ไม่ 3คน ที่ไม่
มากกว่า
เวลาปฏิบตั ิงาน เตรี ยมพร้อม เตรี ยมพร้อม 3คน ที่ไม่
เวลา
เวลา
เตรี ยมพร้อม
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
เวลา
ปฏิบตั ิงาน
รายการประเมิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับความสามารถด้ านการทางานกลุ่มการศึกษาค้ นคว้ าทางภูมิศาสตร์ (ต่ อ)
ระดับความสามารถด้านการทางานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
5
4
3
2
1
6. มีการใช้เวลา ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการ ใช้เวลาในการ ใช้เวลาใน
ใช้เวลาใน
ทางานและการ
ทางานได้
ทางานได้
ทางานในเวลา การทางาน
การทางาน
ปฏิบตั ิการศึกษา เหมาะสม เสร็ จ เหมาะสม เสร็ จ ที่กาหนด
เกินเวลาที่
เกินเวลาที่
ค้นคว้าข้อมูลทาง ลุล่วงก่อนเวลาที่ ลุล่วงเวลาที่
เตรี ยมการ
กาหนด แต่ กาหนด
ภูมิศาสตร์ได้อย่าง กาหนดอย่างน้อย กาหนดอย่าง
นาเสนอได้
นาเสนอได้
เหมาะสม
2 วัน เพื่อ
น้อย 1 วัน เพื่อ ทันเวลา
ตรวจทานความ ตรวจทานความ แต่ไม่สามารถ
เรี ยนร้อยและ
เรี ยนร้อยและ
ตรวจทาน
เตรี ยมการ
เตรี ยมการ
นาเสนอ
นาเสนอ
7. มีความ
มีการนาความรู ้ที่ มีการนาความรู ้ มีการนา
มีการนา
มีการนา
สามารถในการ
ได้รับไปปฏิบตั ิ
ที่ได้รับไป
ความรู ้ที่ได้รับ ความรู ้ที่
ความรู ้ที่
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการศึกษา
ปฏิบตั ิใน
ไปปฏิบตั ิใน ได้รับไป
ได้รับไป
สู่การปฏิบตั ิ
ค้นคว้าข้อมูลทาง การศึกษา
การศึกษา
ปฏิบตั ิใน
ปฏิบตั ิใน
การศึกษาค้นคว้า ภูมิศาสตร์
ค้นคว้าข้อมูล
ค้นคว้าข้อมูล การศึกษา
การศึกษา
ข้อมูลทาง
มากกว่า 80 %
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ค้นคว้าข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล
ภูมิศาสตร์
ของขั้นตอนการ 60-80 % ของ
50-59 % ของ ทาง
ทาง
ปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนการ
ขั้นตอนการ
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
20-49 %
ต่ากว่า 20 %
ของขั้นตอน ของขั้นตอน
การปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิ
งาน
งาน
รายการประเมิน
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แบบสอบถามเจตคติทางภูมิศาสตร์
แบบสอบถามเจตคติเป็ นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษา
เขียนสะท้อนความคิดด้วยตนเอง ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การเห็นคุณค่าและความสาคัญของรายวิชาภูมิศาสตร์
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. การเห็นคุณค่าและความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ดเกี่ ย วกับ การปรั บ ตัวให้ เท่ า ทันกับ สภาพการเปลี่ ย นแปลงทาง
ธรรมชาติหรื อปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดขึ้น
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีต่อรู ปแบบการเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจนี้ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง มีความความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. แบบสอบถามนี้ ไม่มีคาตอบถู กหรื อผิด นักศึกษาคิดแตกต่างกันและไม่ตอ้ งการ
ทราบว่าเป็ นความคิดของผูใ้ ด จึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา
3. ให้นกั ศึกษาอ่านข้อความและแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเอง
คาสั่ ง

ให้นกั ศึกษาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตรงกับความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน

1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นระบบและมีข้ นั ตอน
อย่างชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนฝึ กให้รู้จกั การวางแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดั เจน
มากขึ้น
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้มีทกั ษะในการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
5. การปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดทักษะการสื บค้น
การวิเคราะห์และการสรุ ปข้อมูล
6. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดทักษะคิด
และเกิดความรู ้มากขึ้น

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1
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ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน

5

4

3

2

1

7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้สามารถใช้สื่อหรื อ
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่หลากหลาย
8. เนื้อหามีความถูกต้องและสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
9. กรณี ศึกษาภูมิศาสตร์มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
10. ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมการปฏิบตั ิการกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
11. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม
12. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลและการปฏิบตั ิการ
ทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
13. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
14. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เกณฑ์ การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การให้คะแนน(ค่าเลลี่ย)
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย
ค่าเลลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ภาคผนวก ง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ PLPCPA Model
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดของรายวิชา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2542306 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thailand Geography)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรประเภทของรายวิชา
ครุ ศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเลพาะ วิชาเลือกเรี ยนสาขาวิชาสังคมศึกษา
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
อาจารย์แก้วใจ สุ วรรณเวช
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ภูมิศาสตร์กายภาพและการแปลความหมายแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
9. ครั้งทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
ปี การศึกษา 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้นักศึ กษามี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ เนื้ อหาภูมิ ศ าสตร์ ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาภูมิศาสตร์
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการแปลความหมายของข้อมูลจาก
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4. เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาสามารถเขี ย นแผนการจัด การเรี ยนรู้ ภู มิ ศ าสตร์ ถู ก ต้อ งครบ
องค์ประกอบ มีการกาหนดจุดประสงค์ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั มีเนื้ อหา
ถูกต้อง
5. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาเรื่ องแนวพรมแดนของประเทศไทย
6. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้เครื่ องมือภูมิศาสตร์ ในการประกอบการจัดกิ จรรมการ
เรี ยนการสอนเรื่ องแนวพรมแดนของประเทศไทย
7. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั และหลากหลาย
8. เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของรายวิชาภูมิศาสตร์
9. เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
10. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารู ้ สึ ก ไม่ รู้ สึ กถึ ง ความไม่ ป ลอดภัย ต่ อ การด ารงชี วิ ต จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย
และความทันสมัยจากการพัฒนาสื่ อและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์และแปลความหมายสภาพทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ด้านที่ต้ งั
ทางภูมิศาสตร์ และที่ต้ งั สัมพันธ์ของประเทศไทย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพที่
มีอิทธิ พลต่อทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชี พ ประเพณี วฒั นธรรม และสภาพเศรษฐกิ จ
รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติๆที่มี ผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตของคน
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แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งจากกรณี ศึกษา สื่ อต่างๆและการศึ กษาในพื้นที่ เพื่อการจัด
การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ฝึ กปฏิบตั ิ
(คาบ)
(คาบ)
30
30

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ)
75

สอนเสริ ม
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเลพาะราย

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทางาน ตารางสอนเวลาว่าง
ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรี ยน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1. คุณธรรมจริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1 เป็ นผูม้ ีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น
1.2 มีความอดทนและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 ศรัทธาในวิชาชีพครู
1.4 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. วิธีสอน
2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
2.2 ให้นกั ศึกษาร่ วมอภิปรายแนวปฏิบตั ิที่ดี และเหมาะสม
2.3 กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบมานาเสนอ
3. วิธีการประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรี ยน
3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงาน
3.3 ประเมินผลการนาเสนองานที่มอบหมาย
2. ความรู้
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1. ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
1.1 องค์ความรู ้เกี่ยวกับที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ และที่ต้ งั สัมพันธ์ของประเทศไทย
1.2 ลัก ษณะโครงสร้ า งทางธรณี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของ
ประเทศไทย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศและปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศไทย
1.4 สัมพันธ์เชิงพื้นที่ ที่มีสาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพ
1.5 การคาดการณ์ แนวโน้ม ปรากฏการณ์ ท างภู มิ ศาสตร์ ใ นพื้ นที่ และเสนอแนะ
แนวทางป้ องกันได้
1.6 การนาความรู ้ และความสามารถด้านภูมิศาสตร์ มาประยุกต์สู่การจัดการเรี ยน
การสอนภูมิศาสตร์ได้
2. วิธีสอน
การบรรยาย การอภิปรายและการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การสอนแบบสื บสวนสวนใน
พื้นที่ การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศจากกรณี ศึกษา สื่ อมัลติมีเดี ยหรื อ
อินเตอร์ เน็ตและหรื อการฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ การศึกษาสารวจภาคสนามใน
พื้นที่ การนาเสนอข้อมูลการศึกษา โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. วิธีการประเมินผล
3.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
3.2 การนาเสนอผลการศึกษา
3.3 ตรวจผลงานจากการศึกษา
3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
1. ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่า งเป็ นระบบ คิ ดเชื่ อ มโยงเหตุ แ ละผล เพื่ อ
นาไปใช้ในกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ส่งผล
กระทบต่อการดาเนิ นชี วิต โดยให้นักศึ กษาคิ ดอย่างเป็ นระบบ มองเห็ นความสัมพันธ์ เชื่ อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
2. วิธีสอน
2.1 การบรรยายการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ลกั ษณะ
ทางกายภาพของภูมิภาคของไทย
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2.2 การอภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานจากแผนที่ และจากท้องถิ่นของนักศึกษา
2.3 การเรี ยนแบบร่ วมมือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
2.4 การใช้กรณี ศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้น
2.5 การสอนแบบสื บสวนสอบสวน เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลในแหล่งเรี ยนรู ้ และ
ในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้น และความรู ้ข้ ึนได้เอง
3. วิธีการประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรมการการทางานกลุ่ม
3.2 สังเกตการร่ วมอภิปรายในชั้นเรี ยน
3.3 ตรวจผลงานและการนาเสนอผลงาน
3.4 การทดสอบ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
1.2 พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
1.3 พัฒนาการเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ มอบหมายให้
ครบถ้วนตามกาหนด
2. วิธีสอน
2.1 การสอนแบบอภิ ป รายจัดกิ จกรรมกลุ่ ม ในการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาหรื อสื่ อ
มัลติมีเดียหรื ออินเตอร์เน็ต
2.2 การสอนแบบมีส่วนร่ วม มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. วิธีการประเมินผล
3.1 การสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3.2 การนาเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
1.1 ทัก ษะในการสื่ อสารทั้ง การพู ด การฟั ง การเขี ย น โดยการท ารายงาน
การนาเสนอในชั้นเรี ยน
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1.2 ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล จากกรณี ศึ ก ษาหรื อ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย หรื อ ข้อ มู ล
อินเตอร์เน็ต
1.3 ทักษะในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1.4 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร
1.5 ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
2. วิธีสอน
2.1 ศึกษาค้นคว้าจากการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 การอภิปรายการนาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. วิธีการประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและในการสื่ อสาร
3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
3.3 ตรวจผลงานและนาเสนอผลงาน
6. ทักษะการการจัดการเรียนรู้
1. ทักษะการการจัดการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งพัฒนา
1.1 ทัก ษะการจัด การเรี ย นการสอนที่ มี รู ป แบบและวิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์
1.2 ทัก ษะการจัด การเรี ยนการสอนที่ เ หมาะสมกับ ผู ้เ รี ย นที่ ห ลากหลายและ
พัฒนาการตามวัย
1.3 ทักษะในการสื บค้นข้อมูลภูมิศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต
2. วิธีสอน
2.1 ผูส้ อนมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ หลากหลาย ที่ เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ
เนื้อหาภูมิศาสตร์ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้กบั ผูเ้ รี ยน
2.2 ให้ผเู้ รี ยนมีการอภิปราย การสนทนา กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีการถามและนาเสนอ
ผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาภูมิศาสตร์
3. วิธีการประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและในการสื่ อสาร
3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
3.3 ตรวจผลงานและนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1-2 หน่วยที่ 1 เรื่ อง
ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนว
พรมแดนของประเทศไทย
- ข้อดี ข้อเสี ยของที่ต้ งั ขนาด
รู ปร่ างของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะ
- แนวพรมแดนและปัญหาตาม
แนวพรมแดนของประเทศไทย

3-4

หน่วยที่ 2
ลักษณะภูมิประเทศของ
ประเทศไทย
- ลักษณะโครสร้างทางธรณี ของ
ประเทศไทย
- ลักษณะภูมิประเทศของประเทศ
ไทยในแต่ละภูมิภาค
- วิเคราะห์ลกั ษณะภูมิประเทศเด่น
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กบั ลักษณะ
ทางธรณี ในแต่ละภูมิภาค

จานวน
ชัว่ โมง
8

8

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฐมนิเทศ แจ้งจุดประสงค์ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและวิธีการสอน
- การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้คาถาม การศึกษา
กรณี ตวั เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นตามแนว
ชายแดนไทยในภูมิภาคต่างๆอย่างจากข่าว
บทความ สื่ อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต
- การอภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
หรื ออินเตอร์เน็ต
- การศึกษาสื บค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆหรื อ
การศึกษาภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสื บค้นข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูลจากการศึกษา ข้อดี ข้อเสี ย
ของที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างของประเทศไทย และ
วิเคราะห์ลกั ษณะแนวพรมแดนและปั ญหาตาม
แนวพรมแดนของประเทศไทย ในแต่ละ
ภูมิภาค
- แจ้งจุดประสงค์ แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและวิธีการสอน
- การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้คาถาม การศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต
- การอภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
หรื ออินเตอร์เน็ต
- การศึกษาสื บค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆหรื อ
การศึกษาภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสื บค้นข้อมูล
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

5-6

หน่วยที่ 3
ลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
- ลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
- พายุหมุนเขตร้อนใน
ประเทศไทย
- วิเคราะห์ผลกระทบและภัย
ธรรมชาติที่เกิดจากลักษณะ
ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย

8

7-8

หน่วยที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
- ปั จจัยทางภูมิประเทศที่มีผลต่อ
ลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะทรัพยากร
ป่ าไม้ น้ าและดินที่ได้รับผลจาก
ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย

8

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การนาเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์ลกั ษณะภูมิประเทศเด่นที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กบั ลักษณะทางธรณี ในแต่ละภูมิภาค
- แจ้งจุดประสงค์ แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและวิธีการสอน
- การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้คาถาม การศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต
- การอภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
หรื ออินเตอร์เน็ต
- การศึกษาสื บค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆหรื อ
การศึกษาภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสื บค้นข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบและภัยธรรมชาติที่เกิดจากลักษณะ
ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
- แจ้งจุดประสงค์ แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและวิธีการสอน
- การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้คาถาม การศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต
- การอภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
หรื ออินเตอร์เน็ต
- การศึกษาสื บค้นข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรื อ
การศึกษาภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสื บค้นข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะทรัพยากรป่ าไม้ น้ าและดินที่ได้รับจาก
ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

256
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรี ยนการสอน

9-12

หน่วยที่ 5
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อวิถีชีวติ ของคน
ไทยในแต่ละภูมิภาค
- การประกอบอาชีพของคนใน
แต่ละภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
สภาพภูมิศาสตร์
- ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
ในแต่ละภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
สภาพภูมิศาสตร์
- การคมนาคมขนส่งในแต่ละ
ภูมิภาคและการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน
- ศึกษากรณี ศึกษาวิถีชีวติ ของคน
ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช

12

14-16

การปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยน
สอบปลายภาค
รวม

12

- แจ้งจุดประสงค์ แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและวิธีการสอน
- การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้คาถาม การศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต
- การอภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
กรณี ตวั อย่างจากข่าว บทความ สื่ อมัลติมีเดีย
หรื ออินเตอร์เน็ต
- การศึกษาสื บค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆหรื อ
การศึกษาภาคสนาม และการใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสื บค้นข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์การ
ประกอบอาชีพ ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค
- การนาเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์
การประกอบอาชีพ ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่สอดคล้องกับ
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัด
- การประยุกต์ความรู ้สู่กิจกรรมการเรี ยน
การสอน
หมายแหตุ ต้องใช้เวลานอกเวลาเรี ยนเพิ่ม

56
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2. แผนการประเมินความรู้
ผลการเรี ยนรู้
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
ด้านความรู ้
- ตามจุดประสงค์
รายวิชา
- ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ

ด้านทักษะทางปั ญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้

กิจกรรมการประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
- ตรวจผลงาน
- การสังเกตการณ์ร่วมอภิปรายใน
ชั้นเรี ยน
- การสังเกตพฤติกรรมการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
- การนาเสนอผลงาน
- การตรวจผลงาน
- การทดสอบ
- การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม
- การตรวจผลงาน
- การนาเสนอผลงาน
- การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

- การสังเกต การร่ วมอภิปรายใน
ชั้นเรี ยน
- การสังเกตพฤติกรรมการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
- การนาเสนอผลงาน
- การจัดการเรี ยนการสอน

กาหนดการประเมิน สัดส่ วนของ
สัปดาห์ที่
การประเมินผล
1-14

5%

1-12

60%

2,4,6,8,11,12

5%

1-12

5%

2-12

5%

12

20 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สื่ อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
สื่ อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ตหรื อกรณี ศึกษา
เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ภาพนิ่ง(Power Point) ประกอบการบรรยาย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนา
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
1. การทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
2. การประเมินการปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
3. ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้ อน และประเมินรายวิชา
4. ให้ขอ้ เสนอแนะผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตามที่ผสู ้ อนทาเป็ นช่ องทางสื่ อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
1. การสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนและปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน
2. ระดับผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
เมื่ อได้ผลประเมินการสอน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในผลการเรี ยนรู้ที่
วัดและประเมินผลผ่านแล้ว
2. ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ๆ อีกครั้ง
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3. การตรวจผลงานให้มีการสุ่ มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิ น และทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ประสิ ท ธิ ผ ลรายวิช า ได้มี ก ารวางแผน
ปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าอย่ า งน้ อ ยทุ ก ปี เชื่ อ ตามข้อ เสนอแนะและผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
2. เปลี่ยนหรื อจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีมหรื อแบ่งหัวข้อ
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ทีต่ ้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนวพรมแดนของประเทศไทย
เรื่อง แนวพรมแดนในแต่ ละภูมิภาคของประเทศไทย

เวลา 8 ชั่วโมง

มโนทัศน์
ที่ต้ งั ขนาดและรู ปร่ างของประเทศไทยมี ผลต่อลักษณะของแนวพรมแดน ซึ่ งมี ท้ งั
แนวพรมแดนทางบกและแนวพรมแดนทางทะเล ส่ ง ผลให้ แนวพรมแดนทางธรรมชาติ ข อง
ประเทศไทยจึงมีความหลากหลาย ส่ งผลทั้งด้านดีและไม่ดีต่อประเทศไทย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับที่ต้ งั ขนาดและรู ปร่ างของประเทศไทยและ
ลักษณะของแนวพรมแดน
2. เพื่อให้วิเคราะห์ลกั ษณะของที่ต้ งั ขนาดและรู ปร่ างของประเทศไทยที่มีผลต่อแนว
พรมแดนของประเทศไทย
3. เพื่อให้วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดตามแนวพรมแดน
ในแต่ละภูมิภาค
4.
เพื่ อให้ส ามารถนาความรู้ และความสามารถทัก ษะภูมิ ศาสตร์ มาประยุก ต์สู่
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ได้
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคาดการณ์แนวโน้มปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่และเสนอแนะ
แนวทางป้ องกันได้
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
สัปดาห์
ที่

เนื้อหาการเรี ยนการสอน

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนการสอน

1-2

ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย
- ข้อดี ข้อเสี ยของที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง
ของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะแนวพรมแดนและ
ปั ญหาตามแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย

8

ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์
1. ผูส้ อนแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้และ
เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ให้ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการสอน เทคนิคและ
กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหาแนวพรมแดนของประเทศไทย
2. ผูส้ อนบรรยายทบทวนความรู ้เดิมทั้งด้าน
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่ อ)
สัปดาห์
ที่

เนื้อหาการเรี ยนการสอน

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนการสอน

1-2

ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย
- ข้อดี ข้อเสี ยของที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง
ของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะแนวพรมแดนและ
ปั ญหาตามแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย

8

เนื้ อ หาและการใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์
โดยการใช้ค าถามในการอภิ ป รายกลุ่มใหญ่
ดังนี้
2.1
ลักษณะที่ ต้ งั ทางภู มิ ศาสตร์ ข อง
ประเทศไทยอยู่ บ ริ เวณใดและมี ล ัก ษณะ
อย่างไร
2.2 จากลักษณะที่ ต้ งั และรู ปร่ า งของ
ประเทศไทย มีขอ้ ดี ข้อเสี ย อย่างไร
2.3 เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ชนิ ดใดบ้างที่
มีความเหมาะสมในการนามาใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอนในเรื่ องนี้
3. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนช่ วยกันอภิ ปรายสรุ ป
ประเด็ น จากการอภิ ป รายกลุ่ ม ใหญ่ เ พื่ อ
เชื่ อมโยงไปสู่ เนื้ อหาใหม่ และร่ วมกันเลือก
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่จะใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอนต่อไป
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์จากสถานการณ์
จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์
1.ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น แ บ่ ง ก ลุ่ ม ย่ อ ย โ ด ย ค ล ะ
ความสามารถเก่ ง ปานกลาง และอ่ อ น
จานวน 6 กลุ่ม จานวนกลุ่มละ 6-8 คน
2. ผูส้ อนบรรยายความตามหัวข้อเนื้ อหาที่
กาหนด และให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาจากกรณี ศึกษา
หรื อ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เรื่ อ ง
ปั ญหาตามแนวพรมแดนของประเทศไทย :
กรณี เขาพระวิหาร
3. ผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมศึ กษาสังเกต
กรณี ศึกษาหรื อสื่ อมัลติมีเดีย หรื ออินเตอร์เน็ต
และร่ วมกันอภิปรายกลุ่มย่อยและคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อสรุ ปประเด็นจาก
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่ อ)
สัปดาห์
ที่

เนื้อหาการเรี ยนการสอน

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนการสอน

1-2

ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย
- ข้อดี ข้อเสี ยของที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง
ของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะแนวพรมแดนและ
ปั ญหาตามแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย
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กรณี ศึกษาหรื อสื่ อมัลติมีเดียหรื ออินเตอร์ เน็ต
โ ด ย ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
ประกอบการอธิ บ ายนั้ นว่ า ลัก ษณะแนว
พรมแดนเป็ นอย่างไร สาเหตุของปั ญหาคื อ
อะไร มี ผ ลกระทบกับ คนในพื้ น ที่ อ ย่า งไร
และจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร และ
จากนั้น ให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม เกิ ด ข้อ สงสัย ค าถาม
หรื อปั ญ หาทางภูมิศาสตร์ ในเรื่ องแนว
พรมแดนในแต่ ล ะภู มิ ภ าคอื่ น ของประเทศ
ไทยตามที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
ขั้น ที่ 3 การวางแผนปฏิ บัติ การสื บ ค้น และ
การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
1. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสร้างประเด็นปั ญหาทาง
ภูมิศาสตร์ แบ่งประเด็นกลุ่มละภูมิภาค
2. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันตั้งสมมติฐาน ใน
ประเด็นปั ญหาของกลุ่มและศึกษาจากใบงาน
ที่ 1 เรื่ องปั ญหาแนวพรมแดนในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย
3. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมื อวางแผนการ
ปฏิ บัติงานกลุ่ม ในการสื บ สอบหรื อสารวจ
ค้ น คว้า หาข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบ การ
วางแผนในการนาเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ มา
ใช้ ใ นการสื บค้ น ข้ อ มู ล และช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การวางแผนในการนาเสนอข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ และใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา มีความน่าสนใจ
สารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (ต่ อ)
สัปดาห์
ที่

เนื้อหาการเรี ยนการสอน

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนการสอน

1-2

ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย
- ข้อดี ข้อเสี ยของที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง
ของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะแนวพรมแดนและ
ปั ญหาตามแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย

8

ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการสื บค้นข้อมูลหรื อการ
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิงานกลุ่มเพื่อสื บค้น
หรื อการสารวจข้อมูลตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ที่วางไว้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมมือกันศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ
และการใช้เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ คือ แผนที่ กายภาพภูมิภาคต่างๆ
ของไทยหรื อการศึ กษาจาก Google map เพื่อ
แปลความหมายลักษณะแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย โดยผู ้ ส อนท าหน้ า ที่ ให้
คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการแปลแผนที่ และบันทึ ก
ข้อมูลผลการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ป การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ขอ้ มูล ที่ ได้ เพื่ อสรุ ป องค์ค วามรู ้
การสร้างผังความคิดในการสรุ ป
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
องค์ความรู ้ทางภูมิศาสตร์
1. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอองค์ความรู ้เรื่ อง
แนวพรมแดนของกลุ่ม โดยใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบการนาเสนอหรื อการใช้
เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ
เนื้อหาในการนาเสนอ
2. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กระบวนการในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อ มูล และร่ วมกันเสนอแนะแนว
ท า ง ก าร กา ร ป ฏิ บั ติ ง า น ห รื อ กิ จ กร ร ม
ภู มิ ศ าสตร์ รวมทั้ง กลยุท ธ์ เ ทคนิ ค วิ ธี ส อน
ต่างๆสู่การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันอภิปรายผลการ
สรุ ปข้อมูลและวิธีการที่สามารถนาไปจัด
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กิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนการสอน

1-2

ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ างและแนวพรมแดน
ของประเทศไทย
- ข้อดี ข้อเสี ยของที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง
ของประเทศไทย
- วิเคราะห์ลกั ษณะแนวพรมแดนและ
ปั ญหาตามแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย

8

กิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้ างสรรค์
ความรู ้ภูมิศาสตร์
1. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันประยุกต์ใช้
ความรู ้ดา้ นการสอนโดยการทดลอง
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เรื่ อง แนวพรมแดนของไทย
2. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มระดมพลังสมองเพื่อ
สร้างสรรค์สื่อภูมิศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ
เพื่อประกอบการสอน และเลือกใช้เครื่ องมือ
ภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
2. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมนาเสนอผลงาน
โดยการใช้สถานการณ์จาลองการจัดการเรี ยน
การสอน เ พื่ อ เรื่ องปั ญหาลั ก ษณะแน ว
พรมแดนของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

สื่ อการเรียนรู้
1. เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่กายภาพประเทศไทย แผนที่รัฐกิ จประเทศไทย
ลูกโลก Google earth
2. กรณี ศึกษา สื่ อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
4. ใบงานที่ 1 เรื่ อง ปัญหาแนวพรมแดนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
5. ภาพนิ่ง(Power Point) ประกอบการบรรยาย
การวัดและการประเมินผล
วิธีวดั และประเมินผล
1. ทดสอบก่อนเรี ยน (เลพาะในหน่วยที่ 1)
2. การประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
3. การประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
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เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน (เลพาะในหน่วยที่ 1)
2. แบบประเมินด้านการทางานกลุ่มศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์
3. แบบประเมินด้านการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง ปัญหาแนวพรมแดนของประเทศไทย
คาชี้แจง
1. ศึกษาค้นคว้าปั ญหาที่เกิดขึ้นแนวพรมแดนของประเทศไทย และให้นกั ศึกษาแต่ละ
กลุ่มตั้งข้อสังเกตเกี่ ยวกับสาเหตุของปั ญหาและผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับวิถีชีวิตของประชาชนตาม
แนวพรมแดน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
2. นาเสนอผลการศึ กษาด้วยการจัดสถานการณ์ จาลองการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน ด้ว ยกลยุท ธ์ แ ละเทคนิ ค วิธี ก ารสอน รวมทั้ง สื่ อ การสอนและเครื่ อ งมื อ ภู มิ ศ าสตร์ ที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
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เอกสารใบความรู้ ที่ 1 ลักษณะทีต่ ้งั และแนวพรมแดนของประเทศไทย
ทีต่ ้งั (Location)
ที่ ต้ งั ของประเทศไทยโดยทั่ว ไปแล้ว มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การก าหนดนโยบายของ
ประเทศ และเกี่ ยวพันกับการเมื องระหว่างประเทศอี กด้วย นอกจากนี้ ที่ต้ งั ยังเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
ความเจริ ญและความปลอดภัยของประเทศ ที่ต้ งั ของประเทศไทยเรานั้นอาจพิจารณาตามสภาพที่ต้ งั
ได้ ดังนี้
1. ที่ต้ ังสั มพันธ์ (Relative Location) ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนหรื อ
แหลมอิ นโดจี น ซึ่ ง เป็ นบริ เ วณที่ ต้ งั อยู่ระหว่า งสองประเทศใหญ่ คื อ อิ นเดี ย และจี น ท่ า มกลาง
ดินแดนของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเลี ยงใต้ (Southeast Asia) ของทวีปเอเชีย โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กับ ดิ น แดนของสหภาพพม่ า และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
ทิศตะวันออกติดต่อกับดิ นแดนของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทยและดินแดนของมาเลเซี ย
ทิศตะวันตกติดต่อกับดินแดนของสหภาพพม่า
2. ที่ต้ ังทางภูมิศาสตร์ (Geographic Location) ประเทศไทยมีที่ต้ งั ตามพิกดั ภูมิศาสตร์
ดังนี้ ตั้งอยูร่ ะหว่างละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด
97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก อยูใ่ นบริ เวณซี กโลกเหนื อ ในเขต
ละติจูดต่า (Low Latitude) ระหว่างเส้นศูนย์สูตร (Equator) กับเส้นทรอปิ กออฟแคนเซอร์ (Tropic
of Cancer) จึงจัดอยูใ่ นประเทศเขตร้อน (Tropic Zone)
3. ที่ต้ ังทางเศรษฐกิจ (Economic Location) ประเทศไทยอยูใ่ นบริ เวณที่เกือบจะเป็ น
ศูนย์กลางของภาคพื้นเอเชี ยตะวันออกเลี ยงใต้น้ นั เป็ นทาเลที่ ต้ งั ที่ มีความสาคัญอย่างมาก เพราะ
เท่ากับศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและการเมืองของภูมิภาคไปด้วย เป็ นบริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น
4. ที่ต้ ังทางยุทธศาสตร์ และการเมือง (Strategic & Political Location ) ประเทศไทย
ศูนย์กลางหรื อมีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศจะเกิดทั้งผลดีและผลเสี ย
การวิเคราะห์ ทตี่ ้งั ของประเทศไทย
ทีต่ ้งั ทีเ่ หมาะสม
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1. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเส้ นทางคมนาคมติ ดต่อกับนานาประเทศได้โดยสะดวกทั้ง
ทางบกทางทะเล และทางอากาศ ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ ทั้ง ในด้า นการค้า ขาย วัฒ นธรรม การเจริ ญ
สัมพันธไมตรี และอื่นๆ กับประเทศที่อยูโ่ ดยรอบและนานาประเทศเป็ น ไปได้อย่างดียงิ่
2. ที่ต้ งั ของประเทศไทยเป็ นแหลมหรื อคาบสมุทรแปซิ ฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ทา
ให้ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลของลมมรสุ มซึ่ งเป็ นลมประจาฤดูของบริ เวณนี้ที่ก่อให้เกิดฝนตกชุก
3. ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีทาเลที่ต้ งั ภาคพื้นสมุทร (Maritime Location) หรื อมี
อาณาเขตติดต่อกับทะเลถึง 2 ด้าน คือ ด้านทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน จึงทาให้เกิดความสะดวก
ในการติดต่อหรื อสะดวกต่อการเข้าถึง (Accessibility)
4. ที่ต้ งั ของประเทศอยู่ในเขตปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เช่ น แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด พายุไต้ฝนุ่ เป็ นต้น
5. ประเทศไทยตั้ ง อยู่ ใ นเขตร้ อ นและมี ล มมรสุ มทั้ ง ตะวัน ออกเลี ยงใต้ แ ละ
ตะวันออกเลี ยงเหนื อพัดผ่านเป็ นประจา จึงทาให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากเพราะความชุ่ ม
ชื้นที่ลมมรสุ มนาฝนมาตกและความร้อนจากแสงแดดก็ดี จะอานวยประโยชน์ต่อการเพาะปลูกหรื อ
มีส่วนช่วยส่ งเสริ มอาชีพทางเกษตรกรรมของประชากร
6. ประเทศไทยมีความสาคัญทางด้านการเมืองในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเลี ยงใต้ เช่น
เป็ นสมาชิกสาคัญของกลุ่มอาเซี ยน (ASEAN) องค์การสหประชาชาติ (UN) และประเทศไทยเป็ นรัฐ
กันชน (Buffer State) มาตั้งแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั นี้
7. ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกระหว่างประเทศ ซึ่ งมีทางหลวงสาย
เอเชียผ่าน ได้แก่ สายเอเชีย (AH1) และสายเอเชีย (AH2)
ทีต่ ้งั ทีเ่ ป็ นปัญหา
1. ปั ญหาที่ต้ งั สัมพันธ์ ประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ
คอมมิวนิสต์ ดังนั้นจึงถูกประเทศเพื่อนบ้านมาแทรกแซงเผยแพร่ ลทั ธิ การเมืองอยูเ่ สมอๆ
2. ปั ญหาที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ เนื่ องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน (Tropic Zone) มี
อุ ณหภู มิ ข องอากาศเลลี่ ย สู ง เกื อบตลอดปี ท าให้ค นไทยเลื่ อยชา ขาดความกระตื อรื อ ร้ นท าตัว
ตามสบาย ขาดระเบียบวินยั และขาดความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
3. ปั ญหาที่ต้ งั ทางเศรษฐกิ จ จะเห็นว่าขณะนี้ ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
ประเทศเพราะรายได้ที่ไทยได้เปรี ยบดุ ลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้ ลดลงเนื่ องจากการ
ปกครองแตกต่างกัน นอกจากนี้ ปั ญหาเศรษฐกิ จสาคัญอีกอย่างหนึ่ งของไทย คือ ปั ญหาการตัดไม้
ทาลายป่ ามาก ทาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
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4. ปั ญหาที่ต้ งั ทางยุทธศาสตร์ และการเมือง ประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์และสังคมนิ ยม จึงง่ายต่อการแทรกแซงและเผยแพร่ ลทั ธิ การเมือง
ได้
ขนาด (Size)
ประเทศไทย(จาการคานวณและวัดเนื้ อที่ของประเทศจากแผนที่มาตราส่ วน 1: 50,000
ของกรมแผนที่ทหาร) พบว่า มีเนื้อที่ท้ งั สิ้ น 513,115.029 ตารางกิโลเมตร นับว่าประเทศไทยมีเนื้ อที่
อยูใ่ นประเภทขนาดใหญ่ (Large Size) คือ มีเนื้ อที่อยูร่ ะหว่าง 259,000-1,259,000 ตารางกิโลเมตร
(ตามการแบ่ งขนาดของประเทศทางภูมิศาสตร์ การเมือง) บางท่านถื อว่า ประเทศไทยมี เนื้ อที่ มี
ขนาดใหญ่ปานกลาง
ส่ วนที่ยาวที่สุดของประเทศจากอาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ถึง อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ซึ่ งอยูใ่ ต้สุดมีความยาวประมาณ 1,640 กิโลเมตร
ส่ วนกว้างที่สุดของประเทศนั้นวัดจาก ด่านเจดียส์ ามองค์ในเขตพื้นที่ของอาเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทางด้านสุ ดตะวันตกจนถึ งช่ องเม็ก ในเขตพื้นที่ของอาเภอสิ รินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ทางสุ ดตะวันออกมีความกว้างประมาณ 780 กิโลเมตร
ส่ วนแคบที่สุดของประเทศซึ้ งมีความกว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร อยูบ่ ริ เวณภาคตะวันตก
ของประเทศ (ตามหลักการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย วัดจากละติ จูด 11 องศา 42
ลิ ป ดาเหนื อ ทางด้า นตะวัน ตกถึ ง ฝั่ ง ทะเลบ้า นวัง ด้ว น ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ) สาหรั บแผ่นดิ นส่ วนแคบที่ สุดของแหลมทองระหว่างฝั่ งทะเลอันดามันและ
ฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่ งเป็ นบริ เวณที่เรี ยกว่า “คอคอดกระ” นั้น วัดจากฝั่ งแม่น้ ากระบุรี (ปากจัน่ ) ถึง
ฝั่งทะเลด้านตะวันออกได้ความกว้างเพียง 64 กิโลเมตร
รู ปร่ าง (Shape)
ความส าคั ญ ของรู ปร่ า ง รู ป ร่ า งของประเทศนับ ว่า มี ค วามส าคัญ อยู่ห ลายประการ
โดยเลพาะในแง่ ยุทธศาสตร์ การป้ องกันประเทศ การเศรษฐกิ จ ตลอดจนการบริ หารการปกครอง
ควบคุ มภายในประเทศ นอกจากนั้นยังมีอิทธิ พลต่อการสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ
และมีความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศอีกด้วย รู ปร่ างของประเทศก็ยงั คง
ต้องนามาเป็ นปั จจัยในการป้ องกันประเทศหรื อวางแผนพัฒนามากกว่าประเทศที่มีรูปร่ างกะทัดรัด
(Compactness)
รู ป ร่ า งประเทศไทย ประเทศไทยมี รู ป ร่ า งเป็ นแบบไม่ ก ะทัด รั ด คื อ มี ล ัก ษณะที่ มี
ส่ วนกว้างทางตอนบน และส่ วนทางตอนใต้ หรื อมีขนาดยาวมากกว่ากว้างกล่าวคือ
มีส่วนยาวจากเหนือมาใต้ประมาณ 1,640 กิโลเมตร
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มีส่วนกว้างจากตะวันออกไปตะวันตกเพียง 780 กิโลเมตร
จะเห็นว่ามีความยาวมากกว่าความกว้างประมาณ 2 เท่าเศษ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วชาวไทย
เรามักมองดูรูปร่ างประเทศของตนเองคล้ายกระบวยตักน้ า หรื อเหมือนขวานโบราณ โดยมองด้าน
ตะวันออกเลี ยงเหนื อของประเทศเป็ นเสมือนคมขวาน ด้านเหนื อเป็ นสั นขวานและด้านใต้เป็ น
ด้ามขวาน
นักภูมิศาสตร์ การเมื องพิจารณาในแง่ ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ และการเมื อง โดย
กล่ าวกันว่ารู ปร่ างของประเทศไทยมี ลกั ษณะแยกยื่นออกไปข้างหน้า (Prorupt) ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่ ม
ประเทศที่มีรูปร่ างไม่กะทัดรัดและไม่สมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นผลเสี ยต่อความมัน่ คงของประเทศ
วิเคราะห์ รูปร่ า งของประเทศกับ การวางแผนทางเศรษฐกิจและคมนาคม เนื่ องจาก
รู ปร่ างของประเทศไทยมีลกั ษณะยาวไปทางใต้ เป็ นส่ วนที่ แผ่นดิ นยื่นออกสู่ ทะเลและขนาบด้วย
ทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดี ยด้านหนึ่ ง กับอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ของมหาสมุทรแปซิ ฟิก
จึงทาให้
1. ทาให้มีแหล่งทรัพยากรทางน้ ากว้างขวาง เช่น แหล่งสัตว์น้ า และทั้งเป็ นประโยชน์
ต่อการวางแผนพัฒนาค้นหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในเขตไหล่ทวีปได้เป็ นอย่างดี เช่น น้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
2. การที่มีรูปร่ างยาวย่อมทาให้มีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ระหว่างดินแดนตอนบนและ
ตอนล่ า งของประเทศไทยอยู่ไ ม่ น้อย เช่ น ตอนเหนื อมี อากาศค่ อนข้า งหนาวในฤดู หนาว ส่ ว น
ตอนล่างหรื อตอนใต้ไม่มีฤดูหนาวแต่มีฝน ตกชุ กหรื อตกเกื อบตลอดปี ทาให้การวางแผนทาง
เศรษฐกิจด้านการเพาะปลูกหรื อเกษตรกรรมย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพที่รูปร่ างของประเทศ
3. ด้า นการคมนาคมนั้นก็ ตอ้ งเป็ นไปตามรู ป ร่ า งของประเทศ คื อ เมื่ อมี รูป ร่ า งยาว
การสร้ า งถนนหนทางก็ ดี ทางรถไฟก็ดี ก็ ตอ้ งสร้ างยาวกว่า การมี รูป ร่ า งแบบกะทัดรั ด จึ ง ทาให้
การคมนาคมไปยังส่ วนอื่นๆ ของประเทศไทยไม่สะดวกรวดเร็ วและสิ้ นเปลืองเวลา
รู ปร่ างของประเทศกับความมั่นคงปลอดภัย
1. การที่ประเทศไทยมีรูปร่ างยาวไปทางใต้ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้านดังได้เคยกล่าวถึง
มาแล้ว และมีผืนแผ่นดิ นด้านตะวันออกเลยงใต้ต่อเนื่ องกับทะเลทาให้ประเทศไทยมีฝั่งทะเลยาว
ดังนั้นจากการที่มีฝั่งทะเลยาวมากเช่นนี้ ทาให้การรักษาความมัน่ คงและปลอดภัยเป็ นไปด้วยความ
ยากลาบาก
2. รู ปร่ างของประเทศไทยในช่ วงตอนบนที่มีส่วนกว้างมากกว่าในช่ วงตอนใต้น้ นั มี
ลักษณะเป็ นแผ่นดิ นที่ ติดต่อกันหลายประเทศ บางประเทศก็มีดินแดนยื่นล้ าเข้ามาคล้ายปากนก
หรื อรู ป คี ม ท าให้เกิ ดจุ ดอ่ อนและยากล าบากในการป้ องกันประเทศและความปลอดภัย ถึ ง แม้
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บางส่ วนจะมี ทิวเขาสู งเป็ นแนวกั้น แต่ ไม่ เป็ นอุ ปสรรคมากนัก อาจใช้ช่ องทางผ่านเป็ นเส้ นทาง
คมนาคมได้ การแทรกซึ มและการก่อการร้ายตามจุดอ่อนดังกล่าวจึงได้เกิดขึ้นอยูเ่ สมอมา
สรุ ป แล้ว การที่ ป ระเทศไทยมี รู ป ร่ า งไม่ ก ะทัด รั ด คื อ กว้า งในส่ ว นตอนบนและ
ยาวเรี ยวลงไปทางใต้หรื อแหลมมลายูน้ นั ย่อมทาให้เกิ ดทั้งผลดี และผลเสี ย ส่ วนที่ ดีได้แก่การมี
โอกาสที่จะค้นหาทรัพยากรธรรมชาติได้กว้างขวางโดยเลพาะในเขตไหล่ทวีปของฝั่งทะเลทุกด้าน
ซึ่ งทรัพยากรทั้งที่ได้คน้ พบแล้วและกาลังดาเนิ นการอยู่ลว้ นมีคุณค่าในทางเศรษฐกิ จของประเทศ
อย่างดียงิ่ แต่ขอ้ เสี ยที่มองเห็นชัดก็คือ ทาให้ยากลาบากต่อการป้ องกันรักษาความมัน่ คงและความ
ปลอดภัยอยูม่ าก
พรมแดนของประเทศไทย
ประเทศไทยมีแนวพรมแดนทั้งหมดยาว 5,820 กิโลเมตร
พรมแดนทางทะเลประมาณ 2,420 กิโลเมตร(พรมแดนทางอ่าวไทย 1,930 กิโลเมตร
ทางทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา 490 กิโลเมตร)
แนวพรมแดนทางบกประมาณ 3,400 กิ โลเมตรพรมแดนทางบกที่ติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านอาจก่อให้เกิดปั ญหาได้
ลักษณะแนวพรมแดนของประเทศไทย
1. แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ยาวประมาณ 1,780 กิโลเมตร เริ่ มจาก
จุดระหว่างแนวพรมแดนไทย – ลาว – พม่า ณ จุดพบกันของแม่น้ ารวมกับแม่น้ าโขงไปจนถึงแม่น้ า
ปากจัน่ พรมแดนจะมีแนวไปตามร่ องน้ าปากจัน่ จนจดทะเลอันดามันที่จงั หวัดระนอง
ทิ วเขาที่ เป็ นพรมแดนกั้นไทยกับ พม่า คื อ ทิ วเขาแดนลาว ทิ วเขาถนนธงชัย
ทิวเขาตะนาวศรี
แม่น้ าที่เป็ นพรมแดนกั้นไทยกับพม่า คือ แม่น้ าสาย แม่น้ าสาละวิน แม่น้ าเมย
แม่น้ ากระบุรี
2. แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ยาวประมาณ 1,750 กิ โลเมตร เริ่ มจากจุดที่แม่น้ ารวกพบแม่น้ าโขงไปจนถึ งจุดร่ วมระหว่างไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ตาบลที่เรี ยกว่าช่อง
ทิวเขาที่เป็ นพรมแดนกั้นประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
คือ ทิวเขาหลวงพระบาง
แม่น้ าที่เป็ นพรมแดนกั้นประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
คือ แม่น้ าโขง
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3. แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ยาวประมาณ 800 กิโลเมตร เริ่ มจาก
ช่องบกไปจนถึงจังหวัดตราด
ทิวเขาที่ก้ นั พรมแดนประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ ทิวเขาพนมดงรัก
ทิวเขาบรรทัด
4. แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซี ย ยาวประมาณ 500 กิโลเมตร
ทิวเขากั้นพรมแดนประเทศไทยกับมาเลเซี ย คือ ทิวเขาสังกาลาคีรี
ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) และเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone)
ประเทศไทยถื อเป็ นรัฐชายฝั่ งมี สิทธิ ในทะเลอาณาเขตตามประกาศเมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2524 เขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทยให้มีความกว้าง 200 ไมล์ทะเล
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ตารางที่ 1 การสั งเคราะห์ เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ทีส่ ่ งเสริมความสามารถของผู้เรียนทั้งด้ านทักษะวิชาการ และทักษะสั งคม
Varma (1975: 4)

ทวี ทองสว่าง (2520: 26)

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
ความรู้ พ้ื น ฐานของ
วิชาภูมิศาสตร์
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิด
ทักษะในการสัง เกต
พิจารณา
3. เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยน
เข้าใจความสั มพันธ์
ทางธรรมชาติ กั บ
สังคม
4. เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยน
ซ า บ ซึ้ ง ถึ ง ค ว า ม
เข้า ใจของความคิ ด
รวบยอดและทฤษฏี

1. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ของมนุษย์และธรรมชาติ
แวดล้อมมนุษย์วา่ มีความสัมพันธ์และ
ความสาคัญต่อกัน
2. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่ ง
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ นึ
3. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะในการที่จะนา
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ใน
การทาความเข้าใจ และตีความหมาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและ
ปั จจุบนั
4. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดเจตคติความสนใจใน
คุณค่าของธรรมชาติ

สิ ริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109)

สมจิตร วัฒนคุลงั (2555:
2(14))
1. มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา 1. ให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความ
ภูมิศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
เข้าใจ มีมโนมติ หลักการทาง
ภูมิศาสตร์ แยกออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับที่ต้ งั ความ
1.1ข้อเท็จจริ ง (Fact) คือ ในการจัดการเรี ยนการ แตกต่างด้านกายภาพและ
สอนภูมิศาสตร์ ควรเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
1.2 มโนมติทางภูมิศาสตร์ (Geographical
ภูมิภาค
Concepts) เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ขอ้ เท็จจริ งทาง
2. .ให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ แล้ว ผูเ้ รี ยนจะนาความรู้มาพัฒนาให้มี ภูมิศาสตร์ ที่สามารถนาไป
ความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นเป็ น
แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้
แนวความคิดสรุ ปรวบยอด
รวมทั้งทักษะการตั้งคาถาม
1.3หลักการทางภูมิศาสตร์ (Generalizations in
การตั้งสมมติฐาน การสังเกต
Geography) เมื่อผูเ้ รี ยนได้พฒั นามโนมติทาง
การศึกษาค้นคว้า การนาเสนอ
ภูมิศาสตร์ แล้ว ผูเ้ รี ยนเกิดแนวคิดสรุ ปเป็ น
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
หลักการทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การสารวจการปฏิบตั ิการ
ความสัมพันธ์เป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ภาคสนาม และ การใช้
1.4 ทฤษฏีทางภูมิศาสตร์ (Geographic Theories) เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ทฤษฏีเป็ นความรู้ที่ได้จากการสรุ ปเป็ นหลักการ 3. .ให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติที่ดีทาง
และได้รับการทดสอบแล้ว
ภูมิศาสตร์

สรุปผล
การสั งเคราะห์
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหา
ภูมิศาสตร์
2. ผูเ้ รี ยนมีการสร้าง
ทักษะการใช้
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ และ
เทคโนโลยีภมู ิศาสตร์
และทักษะการ
เสาะหาค้นคว้าข้อมูล
จากการศึกษาสังเกต
การสารวจ การศึกษา
ภาคสนาม การ
นาเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
การตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดี
ทางภูมิศาสตร์

แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
- การศึกษาสังเกต
- การสรุ ปแนวคิด
- การศึกษา
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
ภูมิศาสตร์
- การใช้เครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์
- การสารวจ
ภาคสนาม
- การวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
- การตั้งคาถาม
- การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้
- การนาเสนอ
ข้อมูล
- การทางานเป็ นทีม
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ตารางที่ 1 การสั งเคราะห์ เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ทีส่ ่ งเสริมความสามารถต่ อผู้เรียนทั้งด้ านทักษะวิชาการ และทักษะสั งคม (ต่ อ)
Varma (1975: 4)

ทวี ทองสว่าง (2520: 26)
แวดล้อม คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สถานที่ต่าง ๆ ในชุมนุมชน
รู้จกั ความเป็ นเอกราชของชาติ
5. เพือ่ ให้รู้จกั โครงสร้างของ
ภูมิศาสตร์ และบอกได้วา่
ขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
6. เพือ่ ให้เข้าใจสภาพความ
เป็ นอยูข่ องสังคม

สิ ริวรรณ ศรีพหล (2552: 107-109)

สมจิตร วัฒนคุลงั (2555:
2(14))
2. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางภูมิศาสตร์ เพราะจะเป็ น ความรู้ ความเข้าใจมโนมติ
เครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาภูมิศาสตร์ และ
หลักการทางภูมิศาสตร์ จะ
สามารถนาทักษะภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจา
เป็ นพื้นฐานให้เกิดเจตคติที่ดี
ได้แก่ ทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ทักษะการ
ทางภูมิศาสตร์ เพราะทาให้
สังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ทักษะการสารวจ
เกิดความตระหนักถึง
ภาคสนาม และทักษะการใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์
ความสาคัญในการศึกษา
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งการ
3. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ โดยการนา ตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม การ
ความรู้ ท างภู มิ ศ าสตร์ มาพัฒ นาเจตคติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเห็นคุณค่าและการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจความแตกต่างของ
พลเมืองในแต่ละภูมิภาค

สรุปผลการสั งเคราะห์

แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ ทาให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักและ
เห็นคุณค่าของวิชา
ภูมิศาสตร์ สภาพ
สิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ความเข้าใจ
แตกต่างของความ
เป็ นอยูข่ องมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่ และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

275

276
ตารางที่ 2 การสั งเคราะห์ หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
Gredler (1997: 267-268)
1. ผูเ้ รี ยนมีอิสระและสามารถควบคุม
การทากิ จกรรม โดยผูส้ อนให้โอกาส
ผู้เ รี ยนได้ ต ัด สิ นใจและติ ด ตามสิ่ งที่
สนใจได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้ใช้วิธีการ
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนมี ก ารอภิ ปรายแลกเปลี่ ย น
ข้อมูล แนวคิ ด วิธีก ารแก้ปัญหาและ
ประเมินข้อสรุ ป
4. ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มและกระตุน้
ให้ เ กิ ด การไตร่ ตรอง มี ก ารอธิ บ าย
เหตุผลใน สิ่ งที่ทา และรับฟั งเหตุผล
ของผูอ้ ื่น
5.เน้ น การท างานเป็ นกลุ่ ม ร่ วมกั น
สื บเสาะค้นหา โดยการตั้งค าถาม ข้อ
สมมติฐาน
6. ให้เวลาที่เพียงพอแก่ผเู้ รี ยนในการทา
กิจกรรม

Yager, (1991: 5)
1. ขั้ น การน าเข้ า สู่ บ ทเรี ยน เพื่ อ ตั้ ง
คาถาม
2 ขั้นการดาเนิ นการเรี ยนการสอน ให้
ผู้ เ รี ยนมี ส่ วนร่ วม ระดมความคิ ด
ค้น หาข้ อ มู ล สั ง เกตปรากฏการณ์
เลพาะ รวบรวมและจัดระบบข้อมูล
อภิ ป รายการแก้ ปั ญ หาร่ วมกับ เพื่ อ น
และ วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ขั้นการเสนอคาอธิ บาย และวิธีการ
แก้ปัญหา
4. ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ให้ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจ
นาความรู้และทักษะไปใช้ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และความคิ ด ตั้งค าถามใหม่ ๆ
เพื่อกระตุน้ การอภิปรายผล

Gagnon and Collary (2005)
1. การจัดสถานการณ์ นาเข้าสู่ วิธีการ
เ รี ย น รู ้ ก า ร ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย
สถานการณ์
2. การจัด กลุ่ ม ผู ้เ รี ยน และสื่ อวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ผเู้ รี ยนต้องใช้
3. การเชื่ อมโยงความรู้ เดิ มของผูเ้ รี ยน
และเชื่ อมโยงเรื่ องรู ้ แล้วกับสิ่ งที่จะได้
เรี ยนรู้ ด้วยค าถาม การให้ แ ก้ปั ญหา
ง่ า ย ๆ ให้ ผู ้เ รี ยนอภิ ป รายผลร่ วมกัน
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนคิด
4. การถามคาถาม ควรจะดาเนินการใน
ทุ ก ขั้น ตอน กระตุ ้ น ส่ งเสริ มการ
ไตร่ ตรองสะท้อนความคิด
5. การให้แสดงผล บันทึกสิ่ งที่เกิดขึ้น
น าเสนอด้ว ยปากเปล่ า แผนภู มิ แ บบ
ต่าง ๆ บทบาทสมมติ การใช้วีดีทศั น์
ภาพถ่ายหรื อเทปบันทึกเสี ยง ฯลฯ
6. การสะท้อนความคิด จากผลของการ
ปฏิ บ ตั ิ ห รื อ จากการได้ฟั ง สิ่ ง ที่ จาได้
จากกระบวนการคิด ความรู้ สึก ภาพ
จิตนาการ เจตคติ ทักษะ

วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 76-78)
1. การเตรี ยมความพร้ อ ม เร้ าความ
สนใจ
2.ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน การร่ วมแสดงความ
คิ ด เห็ น หรื ออภิ ป ราย การท า Mind
Map เพื่อเสนอแนวคิดหรื อข้อสรุ ป
การตัดสิ นใจ
3. การตรวจสอบความเข้า ใจ โดย
ผู้ส อนถามค าถามหลายประเภทที่
ส่ งเสริ มความคิด
4. การจัดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิ
โดยตรง การกระตุน้ การตอบสนอง
อย่างเปิ ดเผย และให้ ผูเ้ รี ยนมี ก าร
อธิ บายเพิ่มเติม
5. การคิ ด ไตร่ ตรองและสะท้อ น
ความคิ ด สรุ ปบทเรี ยน ใช้ ค าถาม
ระดับสู งที่ส่งเสริ มการคิด เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนมี่ส่วนร่ วมอภิปราย
6. การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
ได้ดว้ ยตนเอง ใช้ความรู้ และทักษะใน
สถานการณ์อื่น

การสรุ ปหลักการจัดการเรียนการสอน
1.การเตรี ยมความพร้อม การนาเข้าสู่
บทเรี ยน กระตุน้ เร้าความสนใจในการ
เรี ยนรู้
2. ดาเนินการเรี ยนการสอน การจัด
กลุ่มเพื่อปฏิบตั ิการ โดยการกใช้สื่อ
หรื อวัสดุการเรี ยนรู้
3. การสังเกตปรากฏการณ์ การ
เชื่ อมโยงข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหา การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4. การปฏิบตั ิ การนาความรู้ไปใช้ การ
อธิบายเหตุผลใน สิ่ งที่ทา และรับฟัง
เหตุผลของผูอ้ ื่น แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิด ตั้งคาถามใหม่
5. การปฏิบตั ิงานกลุ่ม ในการสื บ
เสาะหาข้อมูล การแสดงผล การ
นาเสนอผลจากการปฏิบตั ิ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
6.การนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ การสะท้อนความคิด จากสิ่ งที่ได้
ทา เจตคติ
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
ทวี ทองสว่าง (2520)
1. มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ ยวกับความหมาย ความสาคัญ
และหลักสู ตรวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่ ง
จะช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมได้
อย่างถูกต้อง
2. มี วิธีการสอนที่ ห ลากหลาย
เช่น การสังเกต เพื่อให้เกิดความ
สงสัย และการคิ ด การค้น คว้า
เพื่อหาคาตอบ จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานภาคสนาม
เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ ผู ้ เ รี ยนเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ในพื้นที่อย่างชัดเจน
และส่งเสริ มทักษะชีวติ
3. มีวธิ ีการวัดผลที่หลากหลาย

Verma (1975)
1.มีความรู ้ดา้ นเนื้อหา หลักสูตร
2. สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการสังเกต
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ ช้ วิ ธี คิ ด
พิจารณาจากประสบการณ์ตรง
การศึ กษานอกสถานที่ การ
ปฏิบตั ิทดลอง
3. มี ค วามสามารถในการใช้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์

GENIP (2006)
1.มีความรู ้เนื้อหาความสามารถ
ด้านการวางแผน
และการจัด
หน่วยการเรี ยนรู ้
2.การจัดการเรี ยนการสอนควร
การใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
การประอบกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
3.อานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยน
ในการจัดกิจกรรม และเข้าใจ
ผูเ้ รี ยน โดยการมีวธิ ีการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย
4.มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย และการประเมินตาม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

NCGE (2012)
1.มีความรู ้ในเนื้อหาภูมิศาสตร์
อย่างชัดเจน
เพื่อสอนให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหา ซึ่งจะทา
ให้การสอนส่งเสริ มเจตคติทาง
ภูมิศาสตร์ให้ผเู ้ รี ยนด้วย
2.มีความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอน วิธีสอน กลยุทธ์การ
สอน การวัดและประเมินผล
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสนใจ
เรี ยนรู ้
3.มีความรู ้ดา้ นเครื่ องมือและ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ เพื่อ
นามาใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอน

สรุ ปการสังเคราะห์
1. ด้านความรู ้ภูมิศาสตร์ คือ ความ
เข้าใจเนื้อหา ความเข้าใจหลักสูตร
การเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์และ
ขอบเขตความคิดรวบยอดทาง
ภูมิศาสตร์ มีความรู ้เนื้อหาที่ทนั สมัย
2. ความสามารถในการสอน
ภูมิศาสตร์ คือ การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ใช้วธิ ี
สอนและเทคนิคการสอนที่เน้น
ทักษะการปฏิบตั ิ ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาภูมิศาสตร์ คือ การสื บค้น
การสารวจ การตั้งคาถาม และ
ทักษะการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
3. เจตคติทางภูมิศาสตร์ คือ
ความรู ้สึกหรื อความเชื่อที่มีต่อวิชา
ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
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ตารางที่ 4 การสรุ ปหลักการ แนวคิด และทฤษฏีทนี่ ามาใช้ ในการสั งเคราะห์ ร่างรู ปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู สังคมศึกษา
หลักการ แนวคิด และทฤษฏี
ทฤษฏีการเรี ยนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรม
(Vygotsky.1978)

ทฤษฏีการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Leaning)
(Bruner.1996)

Bloom Taxonomy และ Bloom’s Revised Taxonomy

การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative
Learning)(Johnson and Johnson, 1994)

ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Rogers (1969)

รู ปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นการเชื่ อมโยงความรู ้กบั บริ บททางสังคมในสภาพของท้องถิ่น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจปฏิสมั พันธ์ในพื้นที่และ
สภาพสังคม รวมทั้งการนาฐานความรู ้เดิมทางภูมิศาสตร์ และสังคมของตนเองมาใช้ในการดาเนิ นการหาข้อมูลและสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในพื้นที่อย่างมีความ
เหมาะสมกับบริ บททางสังคม
การจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระ
การจัดการเรี ยนรู้มโนทัศน์
การลงมือปฏิบตั ิงานทางภูมิศาสตร์ทาให้ การคิดวิเคราะห์ ข้อมูลเนื้ อหาและ
ภูมิศาสตร์ จากง่ายไปยาก มีความ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่าง
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาสารวจในพื้นที่ โดยการ
ประสบการณ์จากการเรี ยนด้วย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
อิสระเพื่อให้พฒั นาสู่ การสร้าง
ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการ
รู ปแบบ เพื่อนาสู่การประยุกต์ใช้ใน
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ดว้ ยตนเอง สื บค้น เพื่อความเข้าใจความสัมพันธ์
การจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
เชื่ อมโยงในระบบพื้นที่
ด้วยการจัดกิจกรรมการรู ้ที่เหมาะสม
กับเนื้ อหา
การเรี ยนรู ้ที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเป็ นลาดับจากง่ายไปยากตั้งแต่ความรู ้ ความจา การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่าและการสร้างสรรค์ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด และเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อนาสู่ การประยุกต์ใช้ความรู ้ในด้านต่างๆ
เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนในการรู้
การทางานเป็ นทีม การระดม
การช่วยกันวางแผนการปฏิบตั ิงาน การแบ่งหน้าที่ในการทางานอย่างเป็ นระบบ
นาไปสู่การปฏิบตั ิงานกลุ่มและการ ความคิดความสงสัย การพบ
และการเชื่ อมโยงและเพิม่ เครื อข่ายจากการทางาน เช่น แหล่งข้อมูลในพื้นที่
พัฒนาทักษะทางสังคมแก่ผเู ้ รี ยน
ปัญหาและช่วยกันตั้งคาถามเพื่อ
นาไปสู่การดาเนินการปฏิบตั ิการ
ทางภูมิศาสตร์
การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ การสร้างความไว้วางใจให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยครู เป็ นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาปรึ กษา การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการ
(Process Learning) เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่นาไปสู่ ความเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ การเข้าใจบุคคลอื่นที่มีที่มาที่แตกต่างกัน
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ างาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2559
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547

นางสาวแก้วใจ สุ วรรณเวช
70 ซอยสุ มาลี ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช คณะครุ ศาสตร์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน กลุ่มวิชาการสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช

หลักการ แนวคิดและทฤษฏี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทฤษฏีการวิจัยและพัฒนาและการออกแบบการเรียนการสอน

หลักการและแนวคิดการสอนภูมิศาสตร์

-การวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R &D) และการวิจยั แบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methods Research) (Creswell and Clark,2011)
-การออกแบบการสอน ADDIE Model (Kruse, 2009)

จุดมุ่งหมายการสอนภูมศิ าสตร์
-ทวี ทองสว่าง (2520), สิ ริวรรณ ศรี พหล
(2552), สมจิตร วัฒนคุลงั (2555),
O.P.Verma (1975), NCGE (2012)
ทักษะทางภูมศิ าสตร์
- ประนอม เดชชัย (2536),สิ ริวรรณ ศรี พหล
(2552), NCGE (2012)
เทคนิควิธีสอนภูมศิ าสตร์
- สวาท เสนาณรงค์ (2536), Stoltman (1991)
สมรรถนะการสอนภูมศิ าสตร์
-ทวี ทองสว่าง (2520), Verma (1975),
GENIP (2006), NCGE (2012)

-รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil,2009)
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฏีการสร้ างความรู้ (Constructivism)
- Piaget (1972), Vygotsky (1978), Bruner (1966)
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่ วมมือ(Collaborative Learning) (Johnson and Johnson, 1994)
ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ ส (Rogers,1969)
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Bloom Taxonomy(Bloom,1959)
Bloom’s Revised Taxonomy (Anderson and Krathwohl,2001)
หลักการจัดการเรียนรู้
-การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (Case Based Leaning) (Easton,1992)
-การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Leaning) (Norman, 1992)
-การจัดการเรี ยนรู ้โดยการสื บเสาะ(Inquiry Based learning) (Bruner,1966 )
-การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นประสบการณ์(Experience Based Learning) (Johnson and

Johnson, 1975)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
- สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552)
-ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2555)
หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รูปแบบการเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมสมรรถนะการสอนภูมศิ าสตร์
6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์
(Preparing to Geography Learning)
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งหรื อสื่ อการสอนภูมิศาสตร์
(Learning from Real Situation or Geography Instructional Media)
ขั้นที่ 3 การวางแผนปฏิบตั กิ ารสื บค้นและการใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์

(Planning to Practice and Using Geographical Instruments)
ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลหรื อการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์
(Collecting the Informations or Geographical Survey)
ขั้นที่ 5 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ทางภูมิศาสตร์
(Presenting and Sharing Geographical Knowledge)
ขั้นที่ 6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู ้ภูมิศาสตร์
(Applying and Creating Geographical Knowledge)

สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์
1. ความรู้ภูมิศาสตร์
2. ความสามารถในการสอนภูมิศาสตร์
3. เจตคติทางภูมิศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฏี การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สังคมศึกษา

