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การวิจัยในคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ

ผลการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  

2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2554 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2  จํานวนนักเรียน  40  คน   ไดมาจากการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยวิธีจับ

สลาก  ทดลองในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2554  จํานวน 5 สัปดาห  สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ  60  นาที  

รวมระยะเวลา  10  ช่ัวโมง  แบบแผนการวิจัย  คือ  แบบกลุมเดียวกอนสอบและหลังสอบ  (One Group Pretest 

- Posttest Design) 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1)  ชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  2)  แผนการจัดการ

เรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร จํานวน 5 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร จํานวน 30 ขอ  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ (%)   คาเฉล่ีย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การทดสอบคาที  แบบไมเปนอิสระตอกัน  (t-test  Dependent )  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

   

ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผลการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความคิดเห็นตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  

โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก   
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The Purposes of this experimental research were to : 1) compare the learning outcome of 

Geographical Skills gained before and after by using the learning package for Prathomsuksa 6 students 2) 

study the students’ opinions of Prathomsuksa 6 students about the implementation  by using the learning 

package on Geographical skills.  The sample consisted 40 of Prathomsuksa 6/1 students during the second 

semester of academic year 2011, Sarasitphithayalai School, Banpong district, Ratchaburi Province, under 

the jurisdiction of the Prathomsuksa Education Office of Ratchaburi 2 . All 40 student are from simple random 

sampling, during the second semester of the academic year 2011, The research was conducted in a 60-

minute period of two periods a week within the period of 10 hours in 5 weeks. The research design was one 

group pretest-posttest design. 

The instruments  employed to collect data were : 1)  a learning  package on Geographical Skills,  2) 

5 lesson plans with the content on Geographical Skills,  3) a pre-test  and post-test  which contain 30 items  

each on the topic of Geographical Skills , and  4)  a questionnaire inquiring students’ opinions about the 

implementation of by using the learning package on Geographical Skills. The collected data were analyzed 

by the statistical means of percentage (%), mean (Χ ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and 

content analysis. 

 The findings were as follows: 

1. In comparison, the learning outcome of Prathomsuksa 6 students gained after was found 

significantly higher than the learning outcome gained before by using this learning package at the level of 

.05  

2. The students’ opinions of Prathomsuksa 6 students about the implementation by using this 

learning package on Geographical Skills were, overall, found at the high level.  
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 วิทยานิพนธ เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ดวยการสอนโดยใชชุด

การเรียนรู   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  โรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย   ฉบับนี้สําเร็จลุลวง

ไปดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณา เอาใจใส ใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนการตรวจทานแกไข

ขอบกพรองจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ  อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน  และ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     รวมทั้ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพนัธุ  ซึ่งเปนประธานสอบวิทยานิพนธ   และรองศาสตราจารย

อนงคพร  สมานชาติ  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของทานเปน

อยางสูง 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานอาจารยสาธิต  จันทรวินิจ  อาจารยเพ็ญพนอ   พวงแพ 

และอาจารย ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ ์ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ

ในการวิจยั  และใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

 ขอขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู  โดยใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยดวยความเคารพอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัยทีใ่ห

ความอนุเคราะห   และใหความรวมมือในการเกบ็ขอมูลอยางดียิ่ง 

 ขอขอบพระคุณในความปรารถนาดี  และความเปนมิตรไมตรีที่มอบใหจากทกุคนที่เปนพี่

นองรวมรุน  รวมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลอดจนรวมไปถึงเจาหนาทีทุ่กทานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจนัทร  จังหวัดนครปฐม  ที่มีสวนทําใหวิทยานิพนธสําเร็จ

ไปไดดวยดี 

 คุณคาและประโยชนอันใดที่พงึเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี ้  ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณบิดา มารดา  ผูเปนผูใหทั้งชีวิตและเปนผูวางรากฐานการศึกษารวมถึงอุดหนนุปจจัยและ

ใหกําลังใจเปนอยางดีตลอดมา ขอขอบคุณบรรดาญาติพี่นองในครอบครัวที่ใหความชวยเหลือ

เสมอมา และสุดทายขอขอบพระคณุเหลาพีน่องมิตรสหายที่นารักที่คอยใหกําลังใจในการศึกษา

เลาเรียนมาตลอดอยางจริงใจ 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศไปสู

ความเจริญกาวหนา  และความเปนพลเมืองดทีี่มีคุณภาพทัดเทยีมกับอารยะประเทศ  จาก

วิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  สงผลตอความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  

สังคม  และส่ิงแวดลอมของโลกในปจจุบนั  ทําใหนานาประเทศปรับเปล่ียนกลยทุธใหมุงดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยมากข้ึน  โดยการกําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาประเทศ  รวมทั้ง

ปรับเปล่ียนกระบวนการ  และหาวิธีการในการจัดระบบการศึกษา  เพราะการศึกษาถือวาเปน

กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาใหมีคุณภาพ  คณุธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินยั  มีความ

รับผิดชอบ  และใฝหาความรู  สามารถนําความรูมาเปนพืน้ฐานในการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม

อยางมีความสุข  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมี

พระราชดํารัสวา  “การศึกษาเปนปจจัยในการสราง  และพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  

และคุณธรรมของบุคคล  สังคมบานเมืองใด  ใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดครบถวนพอเหมาะกัน

ทุก ๆ ดาน  สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญ

ม่ันคงของประเทศชาติได  และพัฒนาใหกาวหนาตลอดไป”  (คณะกรรมการอํานวยการจดังาน

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป  2539 :108) 

 ดังจะเห็นไดวาการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา

เปนบนัไดกาวแรกทีจ่ะนําไปสูความรูความเขาใจ และความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ  แหลง

ที่จะชวยเสริมสราง  และปลูกฝงคุณสมบตัิดังกลาวตอสถาบันการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การศึกษาในระดับประถมศกึษาซึ่งเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งในปจจุบันการเรียนการสอนใน

ระดับนี้ยังไมบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว  เนื่องมาจากองคประกอบตาง ๆ  หลายดาน  ปญหาที่สําคัญ

ประการหนึ่งคือ  ขาดการพัฒนาสื่อการสอนที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล  ขาดส่ิงที่

นักเรียนเปนผูปฏิบตัิ เปนผูใชเอง  (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2542 : 60)  ดังนั้น

การนําเทคโนโลยีการสอน เขามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการ

เรียนการสอนเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นกัเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติดวย

ตนเองมากข้ึน  ซึ่งเปนการสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่เนนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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 ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีย่ึดผูเรียนเปนสําคัญ ไดกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)  พทุธศักราช 

2545  ในหมวด 4 มาตรา 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิ  และเต็มตามศักยภาพ  และในมาตรา 24  การจัด

กระบวนการเรียนรู  จดัเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของ

ผูเรียน  โดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทกัษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การ

เผชญิสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  การจัดกจิกรรมให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิด

การใฝรูอยางตอเนื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางได

สัดสวนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรมคานยิมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก

วิชา  สงเสริมสนบัสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และส่ิง

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  มีการเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกันเพ่ือรวมกนัพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2545 : 13)  ซึ่งเปนไปใน

ทิศทางเดียวกนักับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียน

ทุกคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนษุยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มี

จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย  และเปนพลโลก  ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  มีความรอบรูและทักษะพืน้ฐาน  รวมทัง้เจตคตทิี่

จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ  

(กระทรวงศกึษาธิการ 2551 : 4)  ดังนั้นการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูตองมีความ

เชื่อพื้นฐานอยางนอย 3 ประการ  คือ เชื่อวาผูเรียนมีความแตกตางกัน  เชื่อวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถในการเรียนรูและเชื่อวาการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกทีทุ่กเวลา (ชาตรี  เกิดธรรม 2545 : 4) 

 กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนหนึ่งในแปดกลุมสาระการเรียนรูที่

กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พทุธศักราช  2551  ซึ่งผูเรียนทุกคนต้ังแต

ระดับประถมศกึษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาจะตองเรียนรู  ถือไดวาเปนสาระสําคัญที่จะชวยให

ผูเรียน  มีความเขาใจการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคล  และการอยูรวมกันใน

สังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดลอม  การจัดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเขาใจถงึการพัฒนา
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เปล่ียนแปลงตามยคุสมัย  กาลเวลา  ตามเหตุปจจัยตาง ๆ  เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน  มี

ความอดทน  อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  และมีคุณธรรมสามารถนําความรูไปใชในการ

ดําเนินชีวิต  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสังคมโลก  นอกจากนี้ยังวาดวยเร่ืองการอยู

รวมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพนัธกนั และมีความแตกตางกนัอยางหลากหลาย  โดยได

กําหนดสาระตาง ๆ ไว  คือ  สาระศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม  สาระหนาที่พลเมืองวัฒนธรรม  และ

การดําเนนิชีวิตในสังคม  สาระเศรษฐศาสตร  สาระประวัติศาสตร  และสาระภูมิศาสตร  

(กระทรวงศกึษาธิการ 2551 : 132) 

 สาระภูมิศาสตรจัดเปนสาระการเรียนรูหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  ที่นบัไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก  เพราะเปนวิชาที่ชวยใหเหน็ภาพพจน  

สามารถนํามาใชอธิบายเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนไดทกุดาน  (จํารัส  นอยแสงศรี 2521 : 8)  

นอกจากนี้ยังชวยให มีความเขาใจในเร่ืองมิติสัมพนัธทางภูมิศาสตรกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่

ปรากฏอยูบนโลก  ความสัมพันธตอกันและกนั  และตอการดํารงชีวิตของมนุษย  การจัดการเรียนรู

ตองใหผูเรียนไดแสวงหาการเรียนรู และประสบการณดวยตนเอง  (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 6)  

ซึ่งสอดคลองกับวันเพ็ญ  วรรณโกมล (2542 : 128)  กลาวไววาหัวใจสําคัญของการสอนภูมิศาสตร  

คือ  การสอนใหผูเรียนเกิดการคิดรวบยอดทีเ่กีย่วกับทีต่ัง้สถานที่บนพื้นผิวโลก  สามารถทําให

ผูเรียนสามารถมองเหน็ความสัมพันธระหวางมนุษย  ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมที่มนุษย

สรางข้ึน  รวมไปถึงแบบแผนวัฒนธรรมความเปนอยูของมนุษย   ทํานองเดียวกนักับสุมนทิพย  

บุญสมบัติ (2535 : 8)  ไดเพ่ิมเติมวาการเรียนการสอนภูมิศาสตรนั้น  ควรสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความรู  ความเขาใจในมโนมติพื้นฐานทางภูมิศาสตรโดยเร่ิมจากส่ือใกลตัวกอน  และขยาย

ขอบเขตออกไปสอนสิ่งที่ไกลตัวของผูเรียน 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกดิความคิดรวบยอด

ทางภูมิศาสตรแลว  การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดรับการฝกฝนทักษะทางภูมิศาสตร 

ซึ่งเปนหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่ง  ดังทีป่ระนอม  เดชชยั  (2536 : 32)  กลาวไววา  ทักษะทาง

ภูมิศาสตร (Geographical Skill)  เปนส่ิงจําเปนที่ครูผูสอนตองถือเปนวัตถุประสงคสําคัญ  เพราะ

ทักษะภูมิศาสตรชวยใหผูเรียนเขาใจ  และมีความรูในวิชาภูมิศาสตรมากยิ่งข้ึน   และสามารถ

นําเอาทักษะดังกลาวไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอีกดวย  ทักษะภูมิศาสตรที่ผูเรียนควรไดรับ

การฝกฝนไดแกทกัษะการใชแผนที่และลูกโลก  ผูเรียนตองสามารถอาน  และตีความเกี่ยวกับ

สัญลักษณตาง ๆ  ในแผนที่  และลูกโลกไดถกูตอง  เขาใจเร่ืองระยะทาง และมาตราสวน  การหา
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ตําแหนงทีต่ั้งสถานที่ตาง ๆ  ตลอดจนทราบถึงอิทธิพล  และความสัมพันธระหวางที่ตั้งและมาตรา

สวน  เสนละติจูด  อันมีสวนเกี่ยวของกบัชีวิตมนุษย  เปนตน 

ปจจบุันการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยังประสบปญหาสําคัญ

อยูหลายประการ  โดยเฉพาะในสาระการเรียนภูมิศาสตร  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ซึ่งเนื้อหาวิชาภูมิศาสตรเปนเนื้อหาที่ยากสลับซับซอน  ตอง

ใชการคิดวิเคราะห  และตัดสินใจในปญหาตาง ๆ  ที่มีผลตอสังคม  คณุภาพชีวิต  และส่ิงแวดลอม  

ตองใชเทคนิคและวิธีการ  เทคโนโลยี  ส่ือการเรียนรู  นวัตกรรม  โดยจําเปนอยางยิ่งทีค่รูผูสอน

จะตองทําความรูจกัเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการสอนแบบ

ใหม ๆ  เพื่อใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน  เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ

ผูเรียน  (สุกญัญา  อ่ิมใจ  2547 : 2)  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบนั  สวนใหญ

จะใชวิธีการสอนแบบบรรยาย  นักเรียนสวนใหญมีสวนรวมกับกจิกรรมการเรียนการสอนนอย    

แตครูผูสอนจะพยายามปอนความรูใหกบัผูเรียนมากเกินไป  จนทําใหสมองเกิดความเหนื่อยลาทํา

ใหนกัเรียนเกิดความเครียด  และรูสึกเบื่อหนายตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงผลกระทบตอการ

พัฒนาการของผูเรียนเปนอยางมาก (ทรงภพ  เตชะตานนท  2551 : 2)  ดังจะเห็นไดจากปญหา

เกี่ยวกบัผลการเรียนรูของนกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม  ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี  เขต 2  จํานวน 24  โรงเรียน  ในปการศึกษา  2552 พบวา  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับที่ยังไมนาพึงพอใจ  คือ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 33.50 เทานั้น  (กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2) 

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  เปนอีกโรงเรียนหนึง่ที่ประสบปญหาเร่ืองการเรียนการสอนในกลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะสาระวิชาภูมิศาสตร  จากผลการเรียนรูของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ซึ่งเห็นไดวามีระดบัการเรียนรูไมถงึเกณฑ ทั้งนีค้ะแนนเฉล่ีย

ตามเกณฑพจิารณาที่รอยละ  70  จัดอยูในระดับคณุภาพดี  (คะแนนรอยละ 70 – 74)  และจาก

การพิจารณาเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) 

ของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  ในมาตรฐานที่ 5  

พบวาผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร อีกทั้งระดับผลการเรียนรูไมถึงเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน         และตามเกณฑการประเมินของศูนยบริการการศึกษา

ซาเลเซียนที่ตัง้ไวที่ระดับรอยละ  70  อีกดวย   ซึ่งจากสถติผิลการเรียนรูของนักเรียนพบวาผลการ
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เรียนรูสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนสาร

สิทธ์ิพิทยาลัย  ในปการศึกษา  2551  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  135.65  คะแนน  หรือคิดเปนรอย

ละ  67.83  ในปการศึกษา  2552  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  130.06  คะแนน  หรือคิดเปนรอยละ  

65.03  และในปการศึกษา  2553  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  135.26  คะแนน  หรือคิดเปนรอยละ  

67.63  ซึ่งพบวานักเรียนมีผลการเรียนรูอยูในเกณฑระดับต่ํา  

นอกจากนี้เม่ือพจิารณาผลการเรียนรูของนกัเรียนเฉพาะในสาระภูมิศาสตร ระดับชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  พบวานักเรียนมีผลการเรียนรูอยูในระดบัไมถึง

เกณฑอีกดวย  กลาวคือ ในปการศึกษา 2551 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่  28.13 คะแนน  หรือคิดเปน

รอยละ  70.33  ในปการศึกษา  2552  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  22.01  คะแนน  หรือคิดเปนรอยละ  

55.02  และในปการศึกษา  2553  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  23.81  คะแนน  หรือคิดเปนรอยละ  

59.53  ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาผลการเรียนของกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรมในภาพรวม และเฉพาะสาระภูมิศาสตร ยังไมถงึเกณฑทีก่ําหนดไว ทั้งนี้เนื้อหาสาระวิชา

ภูมิศาสตร  เปนเนื้อหาสาระที่มีความสําคัญในการดําเนินชีวิต และเปนเร่ืองใกลตัวสําหรับนักเรียน  

การเรียนรูในเนื้อหาสวนนี้จะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัการใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรรูปแบบตาง ๆ เขาใจเกี่ยวกับตําแหนง ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม การเรียนการสอนภูมิศาสตรจึงสมควรเนนทักษะที่ควรใหแก

นักเรียนอันไดแก  การสํารวจ และใชแผนที่ตองอาศัยการสังเกต  วิเคราะห  สังเคราะห  ตัดสินใจ 

และพัฒนาเจตคตทิี่จําเปนแกการเปนพลเมืองดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม อันไดแก การ

อนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม  และรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองม่ันคง 

(สุมนทิพย  บุญสมบตัิ  2535 : 8)  ทํานองเดียวกับวันเพญ็  วรรณโกมล  (2542 : 128)  ไดกลาววา

การเรียนรูภูมิศาสตรมุงใหนักเรียนมีความเขาใจ และนาํความคิดรวบยอดหลักการพ้ืนฐานไปใช  

พัฒนาทักษะการเรียนรู  การสังเกต  การบันทกึ  การแปลความหมายขอมูล  เนนเร่ืองการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ   เนนผูเรียนใหไดรับความรูความเขาใจตอภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ชวยใหเกิด

ทัศนคตทิี่ดีตอประเทศชาติและโลก  มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ   ฝกใหคิดอยางมีเหตุผล  รูจักการ

ควบคุมธรรมชาติ  พัฒนาธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนตอตนเอง และสังคม ทําใหภูมิศาสตร

สอดคลองกับชีวิตดวยการใหเรียนในเร่ืองใกลตัวไปสูไกลตัว  ทิศจังหวัดที่อาศัยอยู  ประเทศของ

เรา เพ่ือนบานของเรา  ทวีปของเรา และโลกของเรา ซึ่งนกัเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ

ดําเนินชีวิต  และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมตอไป 
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 จากปญหานกัเรียนมีผลการเรียนรูอยูในระดบัไมถึงเกณฑดังที่กลาวมาแลวนั้น  ทางกลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดจัดการประชุมครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  

ศาสนา  และวัฒนธรรม เพ่ือหาสาเหตุ  และวิธีการแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนที่สงผลใหผลการเรียนรู

ของนักเรียนอยูในระดับไมถึงเกณฑ ซึ่งสามารถไดสรุปวาสาเหตุเนื่องมาจากครูผูสอนมีภาระงาน

อ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการสอนมาก  ทําใหมีเวลาในการเตรียมตัวในการสอนไมเพียงพอ ครูผูสอน

ไมปรับเปล่ียนวิธีสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาที่มีการเปล่ียนแปลง ยังคงใชวิธกีารสอน

แบบบรรยาย  ไมเนนกระบวนการสอนทีใ่ชผูเรียนเปนสําคัญ  ไมคอยใชเทคนิคการสอนใหม  ทําให

นักเรียนไมมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอน  อีกทั้งครูผูสอนยังไมนําเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยมา

ใช  จึงทําใหขาดการพัฒนาส่ือการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  

และนอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล  ระหวางเด็กเกง และเด็กออนอีก

ดวย และจากสภาพบริบทของโรงเรียนที่มีจํานวนนกัเรียนในหองเปนจํานวนมาก กเ็ปนอีกสาเหตุ

หนึ่งทีท่ําใหการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนไมทั่วถึง  นอกจากนี้การขาดความกระตือรือรน  

และการต่ืนตัวในการเรียนรูของนกัเรียน  อันเปนผลมาจากการขาดส่ือการเรียนรูที่เราความสนใจ  

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ดังนัน้เพ่ือใหการเรียนการสอนในสาระวชิาภูมิศาสตรมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เต็มไปดวยความนารู นาศึกษา นาติดตาม  และมีความหมายตอนักเรียน

อยางแทจริง   

จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงคิดนําเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มา

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนในสาระวิชาภูมิศาสตรใหสูงข้ึน ส่ือการเรียนการ

สอนที่มีใชอยูในปจจุบนันี้มีอยูมากมายทีใ่ชกนัอยางแพรหลายในรูปแบบตาง ๆ เชน รายการ

โทรทัศนเพ่ือการศึกษา  รายการวิทยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา สไลดเพ่ือการศกึษา  ภาพถาย  

ส่ือกราฟค  บทเรียนออนไลน  ตลอดจนส่ือการสอนแบบรายบุคคล  เชน  ชุดการเรียนรู  บทเรียน

สําเร็จรูป  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และชุดการสอน  เปนตน  จะเหน็ไดวาในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  หากมีส่ือการเรยีนการสอนที่ดี  จะทําใหบทเรียนนาสนใจ  ผูเรียนสามารถ

เรียนรูรวมกนั  เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนทีด่ีจะทําใหบทเรียนนาสนใจ  ผูเรียนสามารถเรียนรู

รวมกัน  เพราะส่ือเปนตัวกลางทีจ่ะชวยใหการส่ือสารระหวางผูสอน และผูเรียนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหาของการเรียน  ในการใชส่ือการเรียนการ

สอนนั้น มีความจําเปนอยางยิง่ที่ผูสอนตองศกึษาลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของส่ือแตละชนิด เพ่ือ

เลือกใหตรงวัตถุประสงค  และสามารถจัดประสบการณการเรียนรู โดยตองมีการวางแผนอยาง

เปนระบบเพ่ือใชในการใชส่ือนัน้ ๆ  เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
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(กิดานนัท  มลิทอง  2548 : 20) ซึ่งสอดคลองกับวาสนา  ชาวหา  (2533 : 1)  ที่กลาววา  ส่ือการ

เรียนการสอนที่ดี สามารถเราความสนใจของนักเรียนใหมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

และทําส่ิงที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากข้ึน  และเปนไปในทิศทางเดียวกนักับแนวคิดของ 

ฐาปนีย  ธรรมเมธา (2541 : 42) ที่วาส่ือเปนตัวกลางทีช่วยนําและถายทอดความรูจากผูสอน  หรือ

แหลงความรูไปยังนกัเรียน ทําใหการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียน

บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   ดังเห็นไดจากผลการวิจัยของ อธิวดี  สืบชาติ (2543 : 3) และเรวัฒน  คาขาย (2551 : 2)  

มีความคิดเหน็สอดคลองกนัวา  ครูจะตองเปนฝายจัดกจิกรรมใหแกเด็ก  โดยจะตองจัดหาวัสด ุ 

อุปกรณทีเ่หมาะสมมีการกระตุนใหเด็กเกิดกําลังใจ  ใหอิสรภาพในการเรียน  ครูตองพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนอยูตลอดเวลา  มีการนําส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามาใชในกระบวนการเรียน

การสอน  เปนการเรียนการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  มากกวายดึเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง  

นอกจากนี้ผลงานการวิจัยของ พิมพา  นวลสวรรค  (2547 : 2)  ที่กลาวไววาการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการปรับเปล่ียนการสอนไปเปนลักษณะการเรียนแบบรวมมือ  

ระหวางผูเรียนกับผูสอน  โดยครูผูสอนมีหนาที่ปลุกเรา  สนับสนุนชวยเหลือ  แนะนําดวยรูปแบบ

วิธีการหรือส่ือการสอนตาง ๆ  เพ่ือใหผูเรียนสามารถคนพบคําตอบ  แกปญหา  และสรางองค

ความรูดวยตนเอง  อีกทั้งบรรยากาศในการเรียนตองเปนไปอยางมีอรรถรส  ไมนาเบื่อ  ผูเรียนมี

โอกาสรวมแสดงความรูสึก  ความคิดเห็น  มีการแลกเปล่ียนประสบการณซึง่กันและกัน  ดงันั้น

หากครูผูสอน มีส่ือการเรียนการสอนทีช่วยใหนกัเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง  โดยไม

ตองแขงขันกับผูอ่ืน  สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง  ไมวาเด็กเกงหรือเดก็ออนก็สามารถบรรลุ

จุดประสงคการเรียนรูไดเหมือนกัน  เพียงแตอาจใชเวลาที่แตกตางกนั  ดังนั้นผูวิจยัเห็นวาปญหา

นักเรียนมีผลการเรียนรูในสาระวิชาภูมิศาสตรที่อยูในระดบัไมถึงเกณฑดงัที่กลาวมาแลว  สามารถ

แกไขดวยการสนับสนุนใหครูผูสอน สรางส่ือการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายในการถายทอด

ความรู  และประสบการณใหแกผูเรียน  รวมถึงการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ

สอน  และสรางองคความรูไดดวยตนเอง  ตามหลักการของการจัดการศึกษาทีเ่นนผูเรียนเปน

สําคัญดังกลาวขางตน 

ผูวิจัยไดศึกษาเกีย่วกับส่ือการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดยการ

ใชชุดการเรียนรู  เนื่องจากเห็นวาชุดการเรียนรู  เปนส่ือการสอนที่สามารถนํามาแกปญหาผลการ

เรียนรูในกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในสาระภูมิศาสตรไดอยางดี  ซึง่ชุดการ

เรียนรูเปนนวัตกรรมทางดานส่ือ และเทคโนโลยทีี่ไดรับความสนใจ เพราะใชวิธีระบบเปนหลัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       8 
 

สําคัญ สามารถชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ และผูสอนเกิดความม่ันใจพรอมที่

จะสอน  (บุญเอ้ือ ควรหาเวช  2543 : 66)  ที่ครูผูสอนสามารถนํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาใน

สาระภูมิศาสตร  เพื่อชวยใหผูเรียนเกดิพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีข้ึน  และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน

การสอน  (วิชัย  วงษใหญ 2525 : 185)  นอกจากนีชุ้ดการเรียนรูเปนส่ือการสอนที่ประกอบดวยส่ือ

การสอนหลายอยาง ผูเรียนมีโอกาสทีจ่ะรับประสบการณจากส่ือหลาย ๆ ดาน ซึ่งจะทําใหผูเรียนไม

เบื่อ และชวยลดภาระในการเตรียมการสอน การหาอุปกรณการสอน บทเรียนและแบบฝกหัด ทั้ง

ยังกอใหเกดิประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (จิราภา ขุขันชิน 2535 : 4)   นอกจากนี้แนวคิดของ

สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ ภิบาลสุข  (2525 :199)   ชัยยงค พรหมวงศ  (2526 :13) ปริญดา 

ชัยชนะ (2538 : 3) เกีย่วกับคุณคาทีเ่กดิจากชุดการเรียนรูมีแนวคิดสอดคลองกนัวา  1) ชวยเรา

ความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาอยู เพราะชุดการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการเรียนของตนมากที่สุด 2) ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมดวยตนเอง และเรียนไดตาม

ความสามารถความสนใจ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  3) เปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็นฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 4) ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับ

ความรูแนวเดียวกนั  5) ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณครู ชุดการเรียนรูสามารถ

ทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดไมวาผูสอนจะมีสภาพ  หรือคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 6) ชวย

ใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครูเนื่องจากชุดการเรียนรูชวยถายทอดเนื้อหาได ดังนัน้ครู

ที่พูดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได  7) ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 

8) ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอม และความม่ันใจใหแกครูเพราะชุดการเรียนรูผลิตไวเปน

หมวดหมูสามารถนําไปใชไดทันท ี 9) ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ เพราะชุดการ

เรียนรูชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ชวยสราง

เสริมการเรียนอยางตอเนื่อง 10) แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชดุการเรียนรู

สามารถทําใหผูเรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสเอ้ืออํานวยแก

ผูเรียนซึ่งแตกตางกัน   

จากทีก่ลาวไวขางตน  จะเห็นไดวาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  

เปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน สรางความนาสนใจ และดึงดูดใจผูเรียนมากยิง่ข้ึน ดงัเหน็ไดจาก

ผลงานวิจัยของกหุลาบ หงสทอง (2546 : 43) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง

กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนกอนและหลังการใชชดุการเรียนรู แตกตางกนั
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อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมีคะแนนหลังใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนการใช นักเรียน

มีพฤติกรรมการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีการปรับปรุง

แกไขผลงานจนอยูในระดบัที่สมบูรณ มีความสนใจ และกระตือรือรน นอกจากนี้นชุนาถ สอนสง 

(2549 : 105)  ทําการวิจัยเร่ืองการพฒันาชดุการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 พบวานักเรียนและครูตองการใหมีการพัฒนาชดุการเรียนรูที่

สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตจิริง เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง ผล

การเรียนรู เร่ืองบรรยากาศของนกัเรียนกอนและหลังใชชดุการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนมี

ความคิดเหน็วาชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนพึงพอใจในการจัดกจิกรรมการเรียนรู ชวยใหนกัเรียน

สรุปและเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู   นอกจากนี้  ปญญา  รุงเรือง  

(2551 : 61)  ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง  ภูมิศาสตรประเทศไทย  โดยใชวิธีสอนที่

ใชชุดการเรียนรูกบัวิธีสอนแบบปกติ  สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  พบวาผลการเรียนรู

หลังเรียนทีเ่รียนโดยใชชดุการเรียนรูมีคารอยละ80.26 นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนที่ใชชดุการเรียนรู

กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .01  นักเรียนมีความคิดเหน็ตอวิธีสอน

โดยใชชุดการเรียนรูโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 

ดังนั้นจะเห็นไดวาชุดการเรียนรูเปนส่ือการเรยีนการสอน และเปนนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ทั้งในระดับ

ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  และชวยแกไข

ปญหานกัเรียนมีผลการเรียนรูในสาระวิชาภูมิศาสตร  อยูในระดับไมถงึเกณฑไดเปนอยางดี  ทั้งนี้

เพราะชุดการเรียนรู  เปนส่ือการเรียนการสอนทีช่วยเราความสนใจนักเรียน ใหเปนผูลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  ทั้งยังเปนการสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ  พัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนเกดิการเรียนรูทีเ่นน

ผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนเปนการนําส่ือการสอนมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย 

ดวยเหตุผลที่กลาวขางตน  ผูวิจัยมีความประสงคทีจ่ะพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะ

ภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  เพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอน  ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระวิชาภูมิศาสตร เร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศกึษาคนควา การศึกษาผลการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด และงานวิจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการ

เรียนรู  ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอข้ันตอนการพัฒนา ดังตอไปนี้  วิชัย วงษใหญ (2525 : 189 ) ได

เสนอข้ันตอนการผลิตชุดการเรียนรูดังนี้  1) ศึกษาเนือ้หาสาระของวิชาที่จะนํามาสรางชุดการ

เรียนรูอยางละเอียดวาจะมุงเนนใหเกิดการเรียนรูอะไรบางกับผูเรียน แลวนํามาวิเคราะหแบงเปน

หนวยการเรียน  2) เลือกทีจ่ะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร จะให

อะไรกับผูเรียน จะใหทํากิจกรรมอยางไรและจะทําไดดีอยางไร 3) กําหนดหนวยการเรียนการสอน 

โดยประมาณเนื้อหาสาระทีจ่ะถายทอดความรูแกนกัเรียน โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยทีน่าสนุก นา

เรียนรู หาส่ือการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียด 4) กําหนดความคดิรวบยอด

จะตองสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ืองโดยสรุปแนวความคิดสาระ และหลักเกณฑที่สําคัญเพ่ือเปน

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน  5) กําหนดจุดประสงคการเรียนใหสอดคลองกับ 

ความคิดรวบยอดโดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 6) การวิเคราะหงาน โดยการนํา

จุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงานเพื่อหากิจกรรมการสอนแลวจัดลําดับกิจกรรม

การเรียนการสอนใหเหมาะสม  7) เรียงลําดับกจิกรรมการเรียนภายหลังจากทีเ่รานําจุดประสงค

การเรียนแตละขอมาวิเคราะหงาน เพ่ือไมใหเกิดความซ้าํซอนในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรม

พื้นฐานของผูเรียน วิธดีําเนนิการเรียนการสอนตลอดจนติดตามผล และประเมินผล 8) ส่ือการสอน 

คือวัสดุอุปกรณและกจิกรรมการเรียนที่ครูและนกัเรียนจะตองกระทําเพ่ือเปนแนวทางในการเรียนรู 

9) การประเมิน คือการตรวจสอบดูวาหลังการเรียนการสอนแลวไดมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ตามจุดประสงคการเรียนทีก่ําหนดไวหรือไม จะวัดไดโดยวิธีใด พยายามออกแบบการวัดผลให

ผูเรียนวัดและตรวจคําตอบกันเอง 10) การทดลองชุดการเรียนรูเพ่ือหาประสิทธิภาพ เพ่ือปรับปรุง

ใหเหมาะสมควรนําไปทดลองกับกลุมเล็ก ๆ ดูกอนเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรอง และแกไขปรับปรุง

แลวจึงนําไปทดลองกับเด็กทั้งชั้นหรือกลุมใหญ   นอกจากนีสั้นทัด ภิบาลสุข และพิมพใจ ภิบาลสุข

(2525 : 199)  ไดอธิบายข้ันตอนเกีย่วกับการพัฒนาชุดการเรียนรูไวดังนีค้ือ 1) กําหนดหมวดหมู

เนื้อหา (Subject) และประสบการณ การกําหนดเปนหมวดหมูวิชาหรือผสมกนัไป 2) กําหนดหนวย

การเรียน โดยแบงเปนหนวยยอย (Units) กําหนดเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา  3) กําหนดหัวเร่ือง

วาแตละหนวยควรจะให ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง โดยแบงเปนหัวเร่ืองยอย (Topics) ให

เห็นอยางชัดเจน   4) กําหนดความคดิรวบยอด (Concept) และหลักการใหสอดคลองกับหนวย

และหัวเร่ือง  5) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยการทดลองใชเพ่ือหาขอมูลมาปรับปรุงชดุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       11 
 

การเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 6) นําชุดการเรียนไปใช ชุดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงและมี

ประสิทธิภาพแลว สามารถนําไปใชไดตามประเภทของชุดการเรียน และตามระดับการศึกษา 

สําหรับรุงทิวา  จักรกร  (2527 : 89)  ไดแบงข้ันตอนการผลิตชุดการเรียนรูไว  15  ข้ันตอนดังนี ้     

1)  กําหนดเร่ืองทําชุดการเรียนรูอาจกําหนดตามเร่ืองในหลักสูตร หรือกําหนดเร่ืองใหมตามความ

เหมาะสมก็ได  2)  จัดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณแลวแตความตองการตามความเหมาะสม  

3) จัดหนวยการสอนแบงออกเปนกี่หนวย  หนวยหนึ่ง ๆ  ควรใชเวลาเทาใด  4)  กําหนดหัวเร่ือง  

จัดแบงหนวยการสอนใหเปนหัวขอยอย ๆ เพ่ือสะดวกแกการเรียนรู  5) ความคิดรวบยอดหรือ

หลักการตองกําหนดใหชัดเจนวาผูเรียนมีความคิดรวบยอดหรือหลักอะไร  6)  กําหนดจุดประสงค

ในการสอน ซึ่งหมายถงึจุดประสงคในการสอนทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมมีเกณฑการ

ตัดสินแนนอน  7)  การวิเคราะหงาน  โดยนําจุดประสงคเชงิพฤติกรรมแตละขอ มาวิเคราะห

กิจกรรมวาควรทําอยางไร  แลวจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 8) ลําดับ

กิจกรรมพิจารณาจากจุดประสงคทุกกจิกรรมทีจ่ัดให เสริมสรางความสนใจและความสามารถของ

นักเรียน  9)  กําหนดแบบประเมนิผลควรหาวิธีการประเมินอยางแนนอนกับจุดประสงคที่กําหนด  

10)  เลือกและการผลิตส่ือการสอนควรจัดส่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนและจดัใหเปนหมวดหมู  11)  

หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูโดยการทดลองใชเพ่ือแกไขกอนนําไปใชจริง  12)  ชดุการเรียนรู

กิจกรรมสํารอง  เพ่ือเสริมความรูสําหรับเด็กทีเ่รียนเร็ว  หรือกลุมทีท่ํากิจกรรมสําเร็จกอน  13)  

สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียน  พรอมเฉลยเพ่ือประเมินวานกัเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่

กําหนดหรือไม  14)  ขนาดรูปแบบของชุดการเรียนรู ควรมีมาตรฐานเพื่อสะดวกในการใชและการ

เก็บรักษา  โดยพิจารณาดานประโยชน  ประหยัด  สะดวก  คงทนถาวร  15)  การใชชุดการเรียนรู 

ใชตามประเภทและจุดประสงคที่ตั้งข้ึน ชุดการเรียนรูจะมีทั้งคูมือครูและวิธกีารที่ผูเรียนจะตอง

ปฏิบัติเพ่ือใชชดุการเรียนรู 

นอกจากแนวคิดของนักการศึกษา ที่ไดกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรูแลวนัน้  

ยังมีผูเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกบัการพัฒนาชุดการเรียนรู  โดยระบุข้ันตอนตาง ๆ  ที่มีความสอดคลอง

กับนักการศึกษาหลายทาน  ดังเชนงานวิจัยของสุรีพร สายแวว (2533 : บทคัดยอ ) ที่ทําการศึกษา

การสรางชุดการเรียนรูทีมี่ประสิทธิภาพวิชาสังคมศึกษา ส204 เพ่ือนบานของเรา เร่ือง วัฒนธรรม

และความเปนอยูของ อินเดีย จนี ญี่ปุน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 

พุทธศักราช 2521 ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรู ดังนี้ 1) สํารวจความคิดเห็นของครู

และนักเรียน  2)  ศึกษาเอกสาร ตํารา การสรางชุดการเรียนรู   3)  ผลิตส่ือการทําชุดการเรียนรู   4) 

ทดสอบประสิทธิภาพของชดุการเรียนรูกอนนําไปใชจริง    นอกจากนัน้งานวิจยัของหทยัรัตน อันดี 
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(2544 : 66) ไดพัฒนาชุดการเรียนรูเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

การสรางชุดการเรียนรูโดยมีลําดับดังนี้ ข้ันตอนที่1 สํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับ

หลักสูตรทองถิ่นและการพัฒนาชุดการเรียนรู ข้ันตอนที่ 2 การสรางและหาประสิทธิภาพการเรียนรู 

ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชชุดการเรียนรูโดยการนําชดุการเรียนรูไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง ข้ันตอนที ่

4 ประเมินผล และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูจากการศึกษากระบวนการดังกลาวขางตน  ผูวิจัยได

สังเคราะห กระบวนการพัฒนา  เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6  โดยมี

กระบวนการพัฒนา  3  ข้ันตอน  ดังตอไปนี้  1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานทีเ่กีย่วของกับการพัฒนา

ชุดการเรียนรู   2) การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ประกอบดวย   คํานํา   คําชี้แจง

ในการใชชุดการเรียนรูสําหรับครู และคําชี้แจงสําหรับนักเรียน ใบความรูสําหรับนักเรียน  ใบ

กิจกรรม   แบบฝกหดัหลังเรียน  และเฉลยแบบฝกหัด   นําชุดการเรียนรูที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือหาคาความสอดคลอง และปรับปรุงแกไข   3)  นําชุดการเรียนรูที่

พัฒนาข้ึนไปใชจริงกับนกัเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน     

ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  (Research  Framework) ดังแผนภูมิที่ 1 
 

ตัวแปรตน 

(Independent Variable) 

 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

  

1. ผลการเรียนรู 

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   

 

 

การจัดการเรียนการสอน  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  โดยใชชุดการ

เรียนรู  มีขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ขั้นนํา 

     -  ครูนําเขาสูบทเรียน 

2.  ขั้นสอน 

     -  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช

ชุดการเรียนรู 

3.  ขั้นสรุป 

     -  ครูและนักเรียนสรุปทบทวน

ความรูที่ไดจากการเรียนโดยใชชุด

การเรียนรู 

  

2.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   

 

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1.   เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาป

ที่ 6   กอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู     

2. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใชชุด

การเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   

 

คําถามของวิจัย 

1.  ผลการเรียนรูเร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทีเ่รียนโดยใช

ชุดการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  อยูในระดับใด 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลการเรียนรูเร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใช

ชุดการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  อยูในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังนีมี้ขอบเขตในการวิจัยดังนี ้

1. ประชากร  (Population)  

ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จํานวน  4  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  180  คน 

 

2. กลุมตัวอยาง  (Sample)   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2554   โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2    จํานวนนักเรียน  40  คน   ไดมาจากการสุมอยาง

งาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนการสอน โดยใช

ชุดการเรียนรู 

3.2  ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแก 

      3.2.1  ผลการเรียนรู   เร่ือง  ทักษะภูมิศาสตร 

      3.2.2   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร    

 

4. เน้ือหา  (Content) 

เนื้อหาทีน่ํามาใชสรางชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 6 นํามาจากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  ซึ่งจัดทําข้ึนสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551    ซึ่งกําหนดไว  ไดแก  มาตรฐานการเรียนรูที ่ 

ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพันธของสรรพส่ิงซึ่งมีผลตอกันและ

กันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ

อันจะนําไปสูการใชและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ทกัษะ

ภูมิศาสตร ประกอบดวยเนื้อหา เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดตาง ๆ   อันไดแก   ลูกโลกจําลอง  

เข็มทิศ    รูปถายทางอากาศ   ภาพถายจากดาวเทียม  และแผนที่  ชนดิของแผนที่ องคประกอบ

ของแผนที่  การอานแผนที่  การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศ

ไทย   การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาขอมูล   และแหลงทรัพยากรของประเทศไทย 

 

5.  ระยะเวลาในการวิจัย 

 การทดลองใชเวลาในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2554  จํานวน 5 สัปดาห  สัปดาหละ 2 

ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  60  นาที  รวมระยะเวลา  10  ชั่วโมง 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือความเขาใจศัพทที่ใชในการวิจยัตรงกนั ผูวิจัยจึงนยิามความหมายไว  ดังนี ้

1. ชุดการเรียนรู หมายถึง ส่ือที่ผูวิจยัจัดทําข้ึนเพื่อใชในกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

การใหนกัเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน ประกอบดวย  1) คํานํา   2) คําชี้แจงในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใชชุดการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน  3) ใบความรูสําหรับนักเรียน  4) ใบกจิกรรม  5) เฉลยใบ

กิจกรรม   6) แบบทดสอบหลังเรียน   7)  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

2. การสอนโดยใชชดุการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําชุดการ

เรียนรูมาเปนส่ือในการเรียนการสอน  ซึ่งมีข้ันตอนในการใชคือ   1) ข้ันนํา  ครูนําเขาสูบทเรียน  2) 

ข้ันสอน  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  และ 3) ข้ันสรุป  ครูและนักเรียนสรุปทบทวน

ความรูที่ไดจากการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 

3. ทักษะภูมิศาสตร  หมายถึง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดตาง ๆ   อันไดแก   ลูกโลก

จําลอง เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม และแผนที่ ชนิดของแผนที ่

องคประกอบของแผนที่ การอานแผนที่ การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาลักษณะทางกายภาพ

ของประเทศไทย การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาขอมูล   และแหลงทรัพยากรของประเทศไทย 

4. ผลการเรียนรูเร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรู  เร่ือง  ทักษะภูมิศาสตร   ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ผูวิจัยได

สรางข้ึน 

5.  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกนกึคิดของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร ในดานรูปแบบของชุดการเรียนรู  ดานจุดประสงคการเรียนรู  ดานเนื้อหา  

ดานกิจกรรมการเรียนรู  ดานส่ือการเรียนรู  และดานประโยชนจากชดุการเรียนรู  ซึ่งวัดไดจาก

แบบสอบถามความคิดเหน็ตามแนวของลิเคอรท (Likert) 

6.  นักเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 

2554 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อ.บานโปง จ.ราชบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัย

ไดศึกษาคนควา รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเสนอ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1.  หลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  

 2.   แนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร  และทักษะภูมิศาสตร 

3.   ชุดการเรียนรู 

4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 

หลักสตูรสถานศกึษา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ไดพัฒนามาจากหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  เพ่ือใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึนทัง้เปาหมายใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด  

โครงสรางเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นป ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผล

ใหมีความสอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรู   โดยมีสาระสําคัญ   ดังนี ้

 

วิสัยทัศน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึง่เปนกําลังสําคัญของ

ชาติใหเปนมนษุยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย    ความรู   คณุธรรม   มีจิตสํานึกในความเปนพล

เมืองไทยและเปนพลโลก  ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคตทิี่จําเปนตอการศกึษา การประกอบอาชีพ

และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หลักการ  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี ้

 1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาต ิ  มีจุดหมาย และมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม

บนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกบัความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศกึษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง

เสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

 4.  เปนหลักสูตรการศกึษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระการเรียนรู  เวลาและการ

จัดการเรียนรู 

 5.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6.  เปนหลักสูตรการศกึษาสําหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ  

 

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จงึกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เม่ือ

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี ้

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  เหน็คุณคาของตนเอง  มีวินัย และ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 2.  มีความรู  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลย ี 

และมีทักษะชีวิต 

 3.  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย   และรักการออกกําลังกาย 

 4.  มีความรักชาติ  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก  ยึดม่ันในวิถชีีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  การอนุรักษ และพัฒนา

ส่ิงแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางส่ิงที่ดีงามในสังคม  และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนัน้ จะชวยใหผูเรียนเกิด

สมรรถนะสําคัญ  5  ประการ  ดังนี ้

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด  ความรู  ความเขาใจ  ความรูสึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม  

รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร

ดวยหลักเหตุผล  และความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึง

ผลกระทบทีมี่ตอตนเองและสังคม 

 2.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค    การคดิอยางมีวิจารณญาณ    และการคิดเปนระบบ      เพ่ือนําไปสูการ

สรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเกี่ยวกบัตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรค

ตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ  

เขาใจความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู  ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกนั และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจทีมี่ประสิทธิภาพโดยคํานึง

ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนตอตนเอง  สังคม  และส่ิงแวดลอม     

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ 

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และ

การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดี ระหวางบุคคล การจัดการปญหา 

และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ

สภาพแวดลอม  และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง  และผูอ่ืน                   

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก  และใช

เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ใน

ดานการเรียนรู การส่ือสาร  การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม  และมี

คุณธรรม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้

 1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 

 5.  อยูอยางพอเพียง 

 6.  มุงม่ันในการทํางาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ  

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม วาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มี

ความเชื่อมสัมพนัธกัน และมีความแตกตางกนัอยางหลากหลาย  เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเอง

กับบริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คณุธรรม และคานยิม

ที่เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระตาง ๆ ไวดังนี ้

1. ศาสนา ศลีธรรม และจริยธรรม  แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการ

พัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข  เปนผูกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงาม  พัฒนา

ตนเองอยูเสมอ  รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

2.  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม   ระบบการเมืองการ

ปกครองในสังคมปจจบุัน  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ลักษณะและความสําคญัการเปนพลเมืองดี  ความแตกตาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

คานิยม  ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    สิทธ ิ 

เสรีภาพ การดําเนนิชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  

3.  เศรษฐศาสตร  การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการ

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ประวัติศาสตร เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัตศิาสตร 

พัฒนาการของมนุษยชาตจิากอดีตถงึปจจุบนั ความสัมพนัธ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ

ตาง ๆ ผลกระทบทีเ่กิดจากเหตกุารณที่สําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สําคัญ

ของโลก 

5.  ภูมิศาสตร   ลักษณะของโลกทางกายภาพ   ลักษณะทางกายภาพ    แหลงทรัพยากร 

และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่ และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของส่ิงตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ  ความสัมพันธของมนุษยกับ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยสรางข้ึนมา การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ การ

อนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 

 

คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 

 1.  มีความรูเร่ืองของจังหวัด  ภาค  และประเทศของตนเอง  ทัง้เชิงประวัติศาสตร  

ลักษณะทางกายภาพ  สังคม  ประเพณี  และวัฒนธรรม  รวมทั้งการเมือง  การปกครอง  และ

สภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปนไทย  

 2.  มีความรู  และความเขาใจในเร่ืองศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี  และพิธีกรรมทางศาสนามาก

ยิ่งข้ึน  

3.  ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิน่  จังหวัด  

ภาค  และประเทศ  รวมทั้งไดมีสวนรวมในกจิกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม

ของทองถิ่นตนเองมากยิง่ข้ึน 

4.  สามารถเปรียบเทียบเร่ืองราวของจังหวัด  และภาคตาง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศ

เพ่ือนบาน  ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร  เกีย่วกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หนาที่

พลเมือง  เศรษฐศาสตร  ประวัติศาสตร  และภูมิศาสตร  เพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความ

เขาใจในภูมิภาคซกีโลกตะวันออก  และตะวันตกเกีย่วกับศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  

ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การดําเนินชีวิต  การจัดระเบยีบสังคม  และการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดตีสูปจจุบนั 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

สาระท่ี 1  :  ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1  รูและเขาใจประวัติ ความสําคญั ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถกูตอง  ยดึม่ันและปฏิบัตติาม

หลักธรรมเพ่ืออยูรวมกนัอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เขาใจ ตระหนักและปฏิบตัิตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 

สาระท่ี 2  :  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม                                              

มาตรฐาน ส 2.1  เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม

ที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคม

โลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบนั ยึดม่ัน 

ศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

 

สาระท่ี 3  :  เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการ

บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยาง

พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2  เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของ

ระบบเศรษฐกจิและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกจิในสังคมโลก 

 

สาระท่ี 4  :  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1  เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร สามารถใชวิธกีารทางประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตเุปนผลมา

วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาตรฐาน ส 4.1  เขาใจพัฒนาการของมนษุยชาติจากอดีตถึงปจจบุัน ในแง

ความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และ

สามารถวิเคราะหผลกระทบทีเ่กดิข้ึน 

มาตรฐาน ส  4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มี

ความภูมิใจ  และธํารงความเปนไทย 

 

สาระท่ี 5  :  ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพนัธของ

สรรพส่ิง  ซึ่งมีผลตอกนัและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ในการ

คนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจดัการอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษ ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

จากทีก่ลาวมาขางตน  ผูวิจัยจงึมีความสนใจศกึษาในสาระที ่ 5  สาระภูมิศาสตรเร่ือง

ทักษะภูมิศาสตร มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพันธ

ของสรรพส่ิง  ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  

ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากมาตรฐานนี้ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับที่ตั้ง สถานทีบ่นพ้ืนผิวโลก  

สามารถทําใหผูเรียนมองเหน็ความสัมพันธระหวางมนษุย  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม

ที่มนุษยสรางข้ึน   รวมไปถึงแบบแผนวัฒนธรรม   ความเปนอยูของมนุษย 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  ส16101      

สาระภูมิศาสตร   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง / ป 

 

ศึกษา สังเกต  ระบุ  นําไปใช  อธิบาย  วิเคราะห   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  แผนที่

ภาพถายชนิดตาง ๆ  ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง

ลักษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณทางธรรมชาติ  ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอมทางสังคมในประเทศ  การเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย

จากอดีตถึงปจจุบันและผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนัน้  การใชทรัพยากรในชุมชน   

 

ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ป. 6/1 , ป. 6/2  

ส 5.2 ป. 6/1 , ป. 6/2 , ป. 6/3 

รวมตัวชี้วัด  จํานวน  5  ตัวชี้วัด 

 

หมายเหต ุ

ส     หมายถึง    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

5.1  หมายถึง    สาระที่ 5   มาตรฐานขอที่ 1  

ป.6/1   หมายถึง     ตัวชี้วัดชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ขอที่ 1 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาของสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 5 

สาระผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาในสาระภูมิศาสตร จํานวน  20  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะหการจัดทําหนวยการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส16101   สาระภูมิศาสตร   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  เวลา  20  ช่ัวโมง    

 

ตารางที่  1   การวิเคราะหหนวยการเรียนรู  สาระภูมิศาสตร 

 

หนวย

การ

เรียนรูที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐานตัวช้ีวัดช้ันป สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 

1 ทักษะภูมศิาสตร ส 5.1  ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร  (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ 

ระบุลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและ

สังคมของประเทศ 

  เคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) 

ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของประเทศ 

10 40 

2. ปรากฎการณทาง

ธรรมชาต ิ

ส 5.1  ป 6/2  

อธิบายความสัมพันธ 

ระหวางลักษณะทาง 

กายภาพกับ

ปรากฏการณ 

ทางธรรมชาติ 

  ความสัมพันธ

ระหวางลักษณะทาง

กายภาพกับ

ปรากฏการณทาง

ธรรมชาตขิองประเทศ 

เชน อุทกภัย  

แผนดินไหว วาตภัย 

   ภูมิลักษณทีมี่ตอ

ภูมิสังคมของประเทศ

ไทย 

2 10 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  1  (ตอ) 

 

หนวย

การ

เรียนรูที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐานตัวช้ีวัดช้ันป สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 

3. สภาพส่ิงแวดลอม ส 5.2  ป.6/1  

วิเคราะหความสัมพนัธ 

ระหวางส่ิงแวดลอม

ทางธรรมชาติกบั

ส่ิงแวดลอมทางสังคม

ในประเทศ 

  ส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติ กับ

ส่ิงแวดลอมทางสังคม

ในประเทศ 

  ความสัมพันธและ

ผลกระทบ 

3 20 

4. การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอม 

ส 5.2  ป.6/2  

อธิบายการแปลง

สภาพธรรมชาติใน

ประเทศไทยจาก 

อดีตถึงปจจุบนัและผล

ทีเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงนัน้ 

  ผลที่เกิดจากการ

ปรับเปล่ียน หรือ

ดัดแปลงสภาพ

ธรรมชาติในประเทศ

จากอดีต ถึงปจจุบัน 

และผลที่เกดิข้ึน 

(ประชากร เศรษฐกจิ 

สังคม  อาชีพ และ

วัฒนธรรม) 

3 20 

5. รักษาส่ิงแวดลอม ส 5.2  ป.6/3 

จัดทําแผนการใช 

ทรัพยากรในชุมชน 

  แนวทางการใช

ทรัพยากรของคนใน

ชุมชนใหใชไดนานข้ึน 

โดยมีจิตสํานกึรูคุณคา

ของทรัพยากร 

   แผนอนุรักษ

ทรัพยากรในชุมชน 

หรือแผนอนุรักษ 

2 10 

รวม 20 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการวิเคราะหหนวยการเรียนสาระภูมิศาสตร  มาตรฐานการเรียนรู ส 5.1 ชั้นประถม 

ศึกษาปที่  6   ผูวิจัยไดกําหนดหนวยการเรียนรูที่  1  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   รวม 10 ชั่วโมง   เพื่อ

เปนหัวขอในการศึกษาวิจยั โดยมีตารางการวิเคราะหหนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร     

ดังนี ้

 

วิเคราะหการจัดทําหนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   รหัสวิชา  ส16101                             

ช้ันประถมศกึษาปท่ี 6    เวลา 10  ช่ัวโมง   ภาคเรียนท่ี  2   ปการศกึษา  2554 

                                           

ตารางที่  2    วิเคราะหการจัดทําหนวยการเรียนรูที่ 1  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร 

 

หนวย

การ

เรียนรูที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐานตัวช้ีวัดช้ันป สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

1. เรียนรูเร่ือง

เคร่ืองมือ 

ส 5.1  ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร  (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ระบุ

ลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคม

ของประเทศ 

  เคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ที่

แสดงลักษณะทาง

กายภาพของประเทศ 

-   เคร่ืองมือทาง  

ภูมิศาสตรชนิดตาง ๆ   

1 

2. รูจักเคร่ืองมือชื่อ

แผนที ่

ส 5.1  ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร  (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ระบุ

ลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคม

ของประเทศ 

  เคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ที่

แสดงลักษณะทาง

กายภาพของประเทศ 

   -  ชนิดของแผนท่ี 

   -  องคประกอบตาง ๆ  

ของแผนที ่

   -  การอานแผนที ่

3 
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

 

หนวย

การ

เรียนรูที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐานตัวช้ีวัดช้ันป สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

3. เที่ยวทั่วไทยกับ

แผนที ่

ส 5.1  ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร  (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ระบุ

ลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคม

ของประเทศ 

    - การใชแผนที่ศึกษา

ลักษณะโครงสรางตาง ๆ 

ของประเทศไทย 

2 

4. รูจักดีประเทศไทย ส 5.1  ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร  (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ระบุ

ลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคม

ของประเทศ 

    - การใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพของประเทศ

ไทย 

2 

5. รูรักษาทรัพยากร ส 5.1  ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร  (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ระบุ

ลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคม

ของประเทศ 

   - การใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรศึกษาขอมูล 

และแหลงทรัพยากรของ

ประเทศ 

2 

รวม 10 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภมูศิาสตร  และทักษะภูมิศาสตร 

 

ภูมิศาสตร (Geography) เปนวิชาที่ศกึษาถึงลักษณะธรรมชาติของพ้ืนผิวโลก และ

ความสัมพันธระหวางมนุษย และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  กับสังคมที่ปรากฏในดินแดนตาง ๆ  

ของโลก  การที่มนุษยจะสามารถปรับตัวเขากบัส่ิงแวดลอมจะตองเรียนรูถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ผิวโลก  การเปล่ียนแปลงของดินฟาอากาศ  และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ  ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิต

มนุษยและอิทธิพลของส่ิงแวดลอม  ทําใหมนษุยไดสรางสมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตการ

ดํารงชีพ  ความเปนอยู  การประกอบอาชีพ  อุปนิสัย  เจตคติ  คานิยม  ฯลฯ  แกมนุษยชาติ  จาก

คําจํากัดความของภูมิศาสตรสามารถกําหนดแนวคิดรวบยอด  และหลักการเฉพาะของมนษุย  

รวมทั้งสามารถกําหนดแนวคิดรวบยอด  และหลักการเฉพาะของมนุษย  รวมทั้งสามารถกําหนด

เนื้อหาในหลักสูตรสังคมศกึษา 

 

ความหมายของภูมิศาสตร 

วิชาภูมิศาสตรเปนศาสตรทีใ่หความรูเร่ืองโลกมาตั้งแตสมัยโบราณ  และเม่ือมาถึงยุค

ปจจบุันมนษุยตองการรูจักดินแดนของตนเองเพ่ิมข้ึน  และแสวงหาความรูจากวิชาภูมิศาสตรมี

ผูใหความหมายของวิชาภูมิศาสตรดังนี ้

ศิริ  คูอาริยะกุล  (2540 : 1)  กลาววาภูมิศาสตร หมายถึง ศาสตรที่เกีย่วของกับการศึกษา

หาความรูความเขาใจในเร่ืองราวของโลกในฐานที่อยูอาศัยของมนุษย  โดยมุงสนใจทั้งทางดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพ  สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม 

สรรคใจ  กล่ินดาว  (2542 : 1)  ใหความหมายวา  ภูมิศาสตร หรือ Geography  มาจาก

รากศัพท  Geo ซึ่งหมายถึง โลก  และ Graphy  หมายถึง การเขียน  ดังนัน้  Geography  จึง

หมายถึง  การเขียนเร่ืองราวเกีย่วกับโลกที่มุงเนนไปทีค่วามสัมพันธของมนุษยกับพืน้ที ่

กลาวโดยสรุปไดวา ภูมิศาสตร หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกบัลักษณะธรรมชาติของ

พื้นผิวโลกและความสัมพันธระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม 

 

เทคนิควิธีการสอนภูมิศาสตร 

วันเพ็ญ  วรรณโกมล  (2542 : 130 )  เสนอเทคนคิวิธีการสอนภูมิศาสตรที่เหมาะสมซึ่ง

ครูผูสอนควรพิจารณานําไปใช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. วิธีการสังเกต (Observation Method)  สอนโดยวิธีใหสังเกตและปฏิบัติ  วิธคีิด

พิจารณาจากประสบการณตรง  เชน  การสังเกตสภาพแวดลอมที่พบเห็น  นํามาประกอบเร่ืองที่

เรียนชวยใหผูเรียนรูจักสังเกตส่ิงที่ใกลตัว  เชน  สภาพทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู  เปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาสติปญญาและเปนการปลูกฝงเบื้องตน  ใหมีวิธีการคิดอยางเปนวิทยาศาสตร 

2.    วิธีศึกษานอกสถานที่  (Excursion Method)    สอนโดยพาผูเรียนไปศึกษา       และดู

ภูมิประเทศจริง  หรือแหลงขอมูลที่สอนไปแลว  โดยครูผูสอนตองวางแผน  ดวยการวางเคาโครงหัว

เร่ืองที่จะตองศึกษา  และเม่ือกลับมาสูหองเรียนตองมีการอภิปรายผลการศึกษาสถานที่จะชวยให

ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตอง  เรียนโดยการกระทํา  เรียนโดยสังเกต  พิจารณาคนควา  

และส่ือสาร  ผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจะเกดิความประทับใจ  สามารถจดจําไดอยาง

แมนยํา 

3. วิธีสอนแบบโครงราง (Project Method)  สอนโดยใหผูเรียนทําโครงการ  ซึ่งเปนการ

แกปญหาดวยวิธีทางธรรมชาติจากปญหาที่เกิดข้ึน  รวมกนัคิดวิธีการแกปญหาโดยใชกระบวนการ

แกปญหา  ทักษะกระบวนการ  และแนะนําวิธีการเขียนโครงการจากการดําเนนิงานตามโครงการ

สอนโดยใหผูเรียนไดทําโครงการเกี่ยวกบัสภาพชีวิตจริง  ผูเรียนจะเกิดความคดิริเร่ิมสรางสรรค  

เกิดความชํานาญ  มีความรับผิดชอบ  สามารถนํากระบวนการนี้ไปใชในการดําเนินชีวิตในอนาคต 

4. วิธีสอนโดยวิธีภูมิภาค  (Regional Method)  เปนการสอนโดยการแบงโลกออกเปน

สวน ๆ ตามภูมิภาค  โดยแบงเขตภูมิภาคของโลกอยางกวาง ๆ  จําแนกเปนเขต ๆ  แตละเขต

กลาวถึงตําแหนงที่ตั้งโครงสรางลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  ประชากร  

วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  การคมนาคม  และความสัมพันธกับดินแดนใกลเคียง  วิธี

ภูมิภาคนี้เปนที่นิยม  เนื่องจากมีการจัดลําดับเนื้อหาเปนข้ันตอนจากสวนกวางไปหาสวนยอย  

แมแตในแบบเรียนเนื้อหาทางภูมิศาสตร  จะใชวิธทีางภูมิศาสตร 

นอกจากนั้น  ครูผูสอนพิจารณาเทคนิควิธีสอนอ่ืน ๆ  นํามาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา  เชน  

กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  การสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบศูนยการเรียน  การสอน

โดยวิธีสืบสวนสอบสวน  และการสอนแบบใหความรวมมือ  เปนตน 

จากหลักการเทคนิคการสอนภูมิศาสตร ครูควรกําหนดรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคทีต่ั้งไว  โดยเนนใหความคิดรวบยอด  และการสืบคนเพ่ือเปนการฝกทกัษะดานตาง ๆ  

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกคิดฝกปฏิบัติดวยตนเองใหมากที่สุด 
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จุดมุงหมายของการเรียนรูสาระภูมิศาสตร 

การเรียนรูสาขาวิชาใด ๆ  ส่ิงทีผู่เรียนควรทําความเขาใจ  คือ  จุดมุงหมายของสาระวิชา

นั้น ๆ  เชนเดียวกับการเรียนรูสาระภูมิศาสตร  ผูเรียนตองศึกษา และสรางความเขาใจตอจุดหมาย

ของสาระวิชาเปนเบื้องตนดังที่  สุมนทิพย  บญุสมบัติ  (2535 : 8)  ไดเสนอวาการศึกษาภูมิศาสตร

แนวใหมไมจําเปนตองศึกษาส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูบนผิวโลกใหไดทั้งหมดแตจะมีการเลือกสรรเนื้อหา

สาระใหเหมาะกับประสบการณเดิมของผูเรียน  และเห็นวามีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคทีต่ั้งไวในหลักสูตร  และมีกระบวนการเรียนการสอนในเชิงวิทยาศาสตร  จุดมุงหมาย

สําคัญของการเรียนรูสาระภูมิศาสตร  คือ 

1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในมโนคติพืน้ฐานทางภูมิศาสตร ที่แสดงใหเหน็

หลักการ  เง่ือนไขและปญหาเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับพืน้ที่ทีป่รากฏอยูทั่วไปใน

โลก  ในการเสนอเนื้อหาสาระทางภูมิศาสตรแกผูเรียนระดบัมัธยมศึกษาจะตองเนนมโนมติพืน้ฐาน

ทั่วไปของวิชานี้  ทีเ่กี่ยวของกบัหลักการ  เงื่อนไข  และปญหาที่ผูเรียนใครรู และมุงอธบิายถึง

ความสัมพันธระหวางชีวิตความเปนอยูในสังคมกับสภาพแวดลอมที่มนุษยอาศยัอยู โดยการ

สังเคราะหใหเห็นปรากฏการณตาง ๆ  เหลานีใ้นดินแดนตาง ๆ  ของโลกทั้งที่เคยเปนอยู  กําลังเปน  

และนาจะเปนไปในอนาคต 

2. เพ่ือใหผูเรียนเกิดทกัษะในการสํารวจ และการใชแผนที ่ และมีเจตคติที่ดตีอ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม  ในการเรียนการสอนสังคมศึกษานอกจากจะใหผูเรียน

ไดรับความรูแลว  ทักษะและเจตคติยงัเปนส่ิงสําคัญอยางมากที่ครูสังคมศึกษาควรคํานึงถึงการ

เรียนการสอนภูมิศาสตรจึงสมควรเนนทักษะที่ควรใหแกนกัเรียนอันไดแก  การสํารวจและใชแผนที่

ตองอาศัยการสังเกต  วิเคราะห  สังเคราะห  ตัดสินใจ และพัฒนาเจตคติทีจ่ําเปนแกการเปน

พลเมืองดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม  อันไดแกการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ

สังคม  และรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองม่ันคง 

ทํานองเดียวกับวันเพญ็  วรรณโกมล  (2542 : 128)  ไดกลาวสนับสนนุวาการเรียนรู

ภูมิศาสตรในระดับมัธยมศึกษาควรมุงเนนเร่ืองดังตอไปนี ้

1.  มุงใหนักเรียนมีความเขาใจและสามารถนําความคดิรวบยอด  หลักการพ้ืนฐานไปใช 

2.  พัฒนาทักษะการเรียนรู  ไดแก  การสังเกต  การบนัทกึ  การแปลความหมายขอมูล 

3.  เนนเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  ซึ่งเปนปญหาระดับโลก 

4.  เนนผูเรียนใหไดรับความรูความเขาใจตอภูมิภาคตาง ๆ  ของโลก  ชวยใหเกดิทัศนคติที่

ดีตอประเทศชาติและโลก 

   ส
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5.  มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  เชน  ฝกใหคดิอยางมีเหตุผล  และแกปญหาโดยวิธีทาง

วิทยาศาสตร 

6.  รูจักการควบคุมธรรมชาติ  ดัดแปลง และพัฒนาธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนตอ

ตนเอง และสังคม 

7.  ทําใหภูมิศาสตรสอดคลองกับชีวิตดวยการใหเรียนในเร่ืองใกลตัวไปสูไกลตัว  เชน  ทิศ

จังหวัดที่อาศัยอยู  ประเทศของเรา  เพื่อนบานของเรา  ทวีปของเรา และโลกของเรา  หรือทําไมเรา

รูสึกรอน  อากาศรอนเกิดจากอะไร  เปนตน 

กลาวโดยสรุปจุดมุงหมายของการเรียนรูสาระภูมิศาสตร  คือ  การเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิด

ความคิดรวบยอดที่สําคัญทางภูมิศาสตร  การสงเสริมใหมีการฝกปฏิบัติทกัษะทางภูมิศาสตร  

และสามารถนําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน 

 

หลักเกณฑในการเรียนรูสาระภูมิศาสตร 

การเรียนสาระภูมิศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้น  ผูสอนควรทราบถึงหลักเกณฑในการสอน  

และเพ่ิมพูนความรูทางภูมิศาสตร  ดังที่นักการศึกษาเสนอไวดังนี้   วันเพ็ญ  วรรณโกมล  (2542 : 

129 )   ไดกลาวถึงหลักเกณฑการสอนวิชาภูมิศาสตรที่สําคัญ  ไดแก 

1.  สอนความคิดรวบยอดตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวกบัที่ตั้งพื้นผิวโลก  โดยอาศัยเครื่องมือ  คือ  

ลูกโลกและแผนที่  เพ่ือใหเขาใจมาตราสวนในแผนที่ไปสูการพัฒนาความคิดเร่ือง  ความใกลไกล  

เร่ืองพื้นทีเ่นนความสัมพันธระหวางระยะทางกับเสนละตจิดู  ลองจิจูด  นอกจากนั้นการใหบทเรียน

หรือแบบฝกหดัที่สงเสริมผูเรียนใหเห็นภาพเกี่ยวกับพ้ืนทีท่างภูมิศาสตร  ดวยการทําแบบฝกหัดใน

สมุดแผนที่หรือแผนที่โครงราง  การใหศึกษาแผนที่รายละเอียดตาง ๆ  ตั้งแตลักษณะภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  โดยเปนการใหเหน็ภาพรวมแลวคอย ๆ  ศึกษารายละเอียดสวนยอย ซึ่ง

ปจจบุัน  การศึกษาภูมิศาสตรไดมีการเนนความสําคัญของสภาพแวดลอม  ความสัมพันธของ

มนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ  เหลานีเ้ปนแนวทางในการจัดเนื้อหาทีจ่ะสอน 

2.  สอนโดยวิธีการวิเคราะหและสังเคราะห  โดยใชหลักการเกีย่วกับกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการสังเกต  รวบรวมขอมูลเพื่อไดมาซึง่ขอมูลในลักษณะความสัมพันธระหวาง

มนุษยกบัส่ิงแวดลอม  ตลอดจนแบบแผนวัฒนธรรมความเปนอยูมนุษย 

3. สอนจากส่ิงที่อยูใกลตัวผูเรียนและมีความเปนรูปธรรมชัดเจน  จะทําใหผูเรียนเกิด

ความคุนเคย  และสะสมประสบการณจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัวแลวขยายหาง

ออกไป  โดยการเปรียบเทยีบความคลายคลึงและความแตกตาง  ซึ่งอาศัยตนเองเปนศูนยกลาง 
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4. สอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางแทจริงดวยการใหฝกทกัษะการอานการแปลจาก

แผนที่  แผนภูมิ  ซึ่งอาศัยวิธีการอภิปราย  การแกปญหา  เปนตน 

5.    เลือกกจิกรรมและส่ือการเรียนใหเหมาะสมกับวัย  และสภาพของทองถิ่น 

6.  ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  โดยใชขาวและเหตุการณปจจุบัน  เชน  การเกิดพาย ุ 

แผนดินไหว  ความแหงแลง  เปนตน  มาใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหจะทําใหผูเรียนเห็นประโยชน

และคุณคาของวิชาภูมิศาสตร  ตลอดจนเกิดความเขาใจสภาพการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ

อยางแตกฉาน 

ซึ่งสอดคลองกับสมนึก  ปฏิทานนท (2545 : 98)  ไดเสนอขอที่ควรคํานึงถึงในการสอน

ภูมิศาสตร  ดังนี้ 

1.  ศึกษาจุดมุงหมายโครงสรางของหลักสูตร  เพ่ือการจัดการเรียนหารสอนใหสอดคลอง 

กับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

2. สอนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง  ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใหเปน

ประโยชนได 

3.  เร่ิมสอนจากส่ิงที่ใกลตัวกอน  แลวขยายขอบเขตออกไป  ตอจากนั้นเปรียบเทียบให

เห็นความสัมพันธระหวางความรูเดิมและความรูใหม 

4. เลือกวิธีการใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหา  สงเสริมใหผูเรียนมีเหตุผลมากกวา

การจําเนื้อหา  และเปดโอกาสใหฝกทักษะตาง ๆ  ควบคูกนัไป 

5.  เลือกใชส่ือการสอนใหสอดคลองกบัจุดประสงคและเนื้อหา เชน  การใชแผนที่  สถิต ิ 

รูปภาพ  เปนตน 

6.  กําหนดกิจกรรมตอเนื่องใหสอดคลองกับเนื้อหา  เพื่อเปนการทบทวนหรือถายโยง

ความรู  เชน  การวาดรูป  ทําแผนที่  แผนผัง  การสํารวจ  เก็บสถิติ  เปนตน 

สรุปไดวาหลักเกณฑในการเรียนรูสาระภูมิศาสตร  คือ  การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่มุง

เสริมสรางความรูทางภูมิศาสตร  และฝกฝนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสอดคลองกบั

สาระภูมิศาสตร 

 

กิจกรรมและทักษะทางภูมศิาสตร 

ความหมายของกิจกรรม  กจิกรรมเปนส่ิงที่มีคุณคาสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงค  โดยมากจะแทรกอยูในรูปของความสนกุสนาน  มีผูใหความหมายดังนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                          33 
 

สมศักด์ิ สินธรุะเวชญ  (2544 : 51)  การปฏิบัติดวยตนเอง  คือ  เปนชุดของการปฏิบัตกิาร

ตาง ๆ  ที่มีการเตรียมการหรือวางแผนไวเรียบรอยแลวผูปฏิบัติบังเกดิผลที่คาดหวังไว 

โรม  วงศประเสริฐ (2545 : 9)  กิจกรรมใด ๆ  ที่ผูดําเนนิการจัดข้ึนมาอยางมีจุดมุงหมาย  

โดยมุงหวังเพื่อใชกระบวนการของกิจกรรมพัฒนาผูเขากิจกรรมตอไป  โดยทีก่ิจกรรมอาจจะจัดใน

รมหรือกลางแจง  ก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละกิจกรรมที่เลือกมาใช 

กลาวโดยสรุปไดวา กิจกรรมเปนส่ิงที่ผูดําเนนิการจัดเตรียมใหผูเขารวมไดลงมือปฏิบัต ิ 

เพ่ือใหเกิดผลตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว 

 

หลักเกณฑในการเลือกกิจกรรม 

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูสอนตองเลือกกจิกรรมทีเ่หมาะสม  เพื่อใหการ

เรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีผูใหหลักเกณฑในการเลือกกิจกรรม  ดังนี ้

สิริวรรณ  ศรีพหล  (2540 : 477)  ส่ิงที่ผูสอนควรคํานึงถงึ  คือ  กจิกรรมนัน้ ๆ  ตองกอ

ประโยชนใหกับผูเรียนอยางเต็มทีไดอยางไร  ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนใดก็ตาม  ส่ิงที่ผูสอน

จะตองถามตนเองกอนอ่ืนวากิจกรรมนั้น ๆ  มีคณุคาหรือไมเพียงใดดังนี ้

-  กิจกรรมนั้น ๆ กระตุนความสนใจของผูเรียนหรือไม 

-  กิจกรรมนั้น ๆ กระตุนใหผูเรียนไดรูจกัคิดหรือไม 

-  กิจกรรมนั้น ๆ เปดโอกาสใหกลุมผูเรียนสวนใหญไดมีสวนรวมหรือไม 

-  กิจกรรมนั้น ๆ สงเสริมประสบการณของผูเรียนหรือไม 

-  กิจกรรมนั้น ๆ สงเสริมความสามารถเชิงสรางสรรคของผูเรียนหรือไม 

-  กิจกรรมนั้น ๆ เชื่อมหรือสัมพันธกับกจิกรรมอ่ืน ๆ  ของโรงเรียนหรือไม 

-  กิจกรรมนั้น ๆ ตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือไม 

นอกจากนี้  วันทนีย  จันทรเอ่ียม  (2541 : 1)  ไดเสนอเพ่ิมเติมวาแนวทางการเลือก

กิจกรรมควรมีลักษณะดังตอไปนี ้

1.  เปนกิจกรรมที่สอดคลองกบัวัตถุประสงคที่ตองการ  ใหเกิดการเรียนรู  และสอดคลอง

กับความตองการของสมาชิก  และควรพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนวา  จะมีประโยชนหรือโทษตอ

สมาชิกกลุมอยางไร 

2.  เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของสมาชิก  สามารถสอดแทรกความ

สนุกสนาน  เพ่ือใหผูเขารวมกจิกรรมเพลิดเพลินหรือเกิดการเรียนรูอยางไมรูตัว 

3.  เปนกิจกรรมที่สอดคลองกบัสภาพผูเขารวมกิจกรรม  เชน  เพศ  อายุ  วุฒิภาวะ  และ

อยูในความสนใจของสมาชิก 
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4.  เปนกิจกรรมทีเ่หมาะสมกบัสถานที่และเวลา 

5.  เปนกิจกรรมที่สมาชิกทกุคนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและแสดงออกโดยทั่วถึง 

สรุปไดวา  หลักเกณฑในการเลือกกจิกรรมควรต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเหมาะสมของผูเรียน   

เนื้อหาวิชาและสภาพแวดลอมทีเ่กี่ยวของ 

 

ทักษะทางภูมิศาสตร 

 ทักษะทางภูมิศาสตร (Geographical Skills) เปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนที่ผูสอน

จะตองถือเปนวัตถปุระสงคสําคัญอีกประการ  ในการสอนสาระภูมิศาสตร  มีนักการศึกษากลาวถึง

ทักษะภูมิศาสตรดังนี ้

 สิริวรรณ  ศรีพหล  (2535 : 158)  กลาววาทักษะที่ควรเนนและฝกฝนใหกับผูเรียนในการ

เรียนการสอนภูมิศาสตรประกอบดวย 

1.  ทักษะเกีย่วกับแผนที่และลูกโลก  ผูสอนควรเนนและฝกฝนใหเกิดทักษะตอไปนี ้

1.1  ความสามารถในการเขียนแผนที่อยางงาย 

1.2  ความสามารถเขียนแผนที่ไดโดยใชมาตราสวน 

1.3  ความสามารถอานและตีความขอมูลจากแผนที่และลูกโลกได 

1.4  ความสามารถเขียนสัญลักษณตาง ๆ  ลงบนแผนท่ีใหถูกตอง 

1.5   มีความเขาใจทางคณติศาสตรสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชใน

การสราง  และตีความในแผนที่ไดถูกตอง 

1.6 ความสามารถเชื่อมโยงความรูจากขอมูลที่ปรากฏบนแผนที่แบบตาง ๆ  เขา

ดวยกัน  เชน  ความสัมพันธระหวางแผนที่แสดงภูมิประเทศ  ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ  กับแผน

ที่การกระจายตัวของประชากร  เปนตน 

 2.  ทักษะที่เกี่ยวกบัไดอะแกรม  ทักษะที่จําเปนจะตองมุงพัฒนาใหเกิดข้ึนแกเด็ก คือ 

2.1  ความสามารถในการอานกราฟหรือไดอะแกรมหรือตารางสถิต ิ

2.2  ความสามารถในการเลือกขอมูลมาใชใหตรงตามจุดมุงหมายที่วางไว 

2.3  เขียนกราฟหรือไดอะแกรมจากขอมูลทีมี่ได 

 3. ทักษะเกี่ยวกบัการตีความหมายจากภาพ ปจจบุันภาพที่ใชในการเรียนการสอน

นอกจากภาพ  2  มิติธรรมดายังมีการนําภาพถายทางอากาศ  และภาพถายดาวเทยีม  มาใชใน

การศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรดวย  เชน  ศกึษาพ้ืนที่ปา  ศึกษาพ้ืนที่การเกษตรของดินแดน  การ

ใชประโยชนจากดิน  ดังนัน้ผูสอนจะตองฝกใหเด็กมีความสามารถในการตีความของภาพเหลานี้

ดวย 
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3.1  ฝกใหอานภาพเพ่ือใหเกิดแนวคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร  เชน  ภาพเกี่ยวกับ

แมน้ํา  ทะเล  ภูเขา  ปาไม  ทุงหญา 

3.2 ใหสามารถอาน หรือบอกลักษณะทางกายภาพ หรือกิจกรรมที่ปรากฏภายใน

ภาพได 

 นอกจากนี้ประนอม  เดชชัย (2536 : 32)  ไดกลาวสนับสนุนวา  ผูเรียนมีความจําเปนตอง

มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณในวิชาสังคมศกึษาไดถูกตอง  และสามารถนํามาใช

ประโยชนในการดําเนนิชีวิตจริงได  ทักษะทางภูมิศาสตรดงักลาวไดแก 

1. ทักษะในการใชแผนที่และลูกโลก  (Geographical Skill)  ผูเรียนตองสามารถอาน  

และตีความเกี่ยวกับสัญลักษณตาง ๆ  ในแผนที่และลูกโลกไดถูกตองทศิทาง  รูจักเร่ืองระยะทาง  

และมาตราสวน  การหาตําแหนงที่ตั้งสถานทีต่าง ๆ  ตลอดจนทราบถึงอิทธิพล และความสัมพนัธ

ระหวางที่ตั้งและมาตราสวน  เสนละตจิูด  เสนลองติจดู  อันมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตมนษุย เปนตน 

2. ทักษะในการอานและตีความหมายวัสดุกราฟค (Graphic Description Skill)  ไดแก  

ส่ิงพิมพที่เขียนเปนกราฟ  เชน  ตาราง  แผนภูมิ  เปนตน 

กลาวโดยสรุปไดวา กิจกรรมการเรียนรูสาระภูมิศาสตรส่ิงที่มีความสําคัญอยางมากที่

ผูสอนตองสงเสริม  และฝกฝนใหกบัผูเรียน  คือ  ทกัษะทางภูมิศาสตร  ไดแก การใชแผนที ่และ

ลูกโลก  การอานและการตีความหมายวัสดุกราฟค  การตีความจากภาพ 

 

ชุดการเรียนรู 

 

ความหมายของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรู (Learning Package) หรือชุดการเรียนการสอน (Instructional Kits) เดิม

ทีเดียวมักใชคําวาชุดการสอนเพราะเปนส่ือที่ครูนํามาใชประกอบการสอน แตตอมาแนวความคดิ

ในการยดึผูเรียนเปนศูนยกลางไดเขามามีอิทธิพลมากข้ึน จึงมีผูนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการ

เรียนมากข้ึน บางคนก็มักจะเรียกรวมกนัวาชุดการเรียนการสอน คณะกรรมการพัฒนาการสอน 

และผลิตวัสดุ อุปกรณ ทบวงมหาวิทยาลัย (2524 : 249) ไดใชคําวาชุดการเรียนการสอน โดยให

เหตุผลวา การเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเปนกจิกรรมของครู กจิกรรมของครูกบั

นักเรียนจะตองเกิดคูกนั สําหรับความหมายของชุดการเรียนรู ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลาย 

ดังนี ้

วาสนา ชาวหา (2525 : 139) ไดใหความหมายชุดการเรียนรูไววา หมายถึง การวางแผน

การเรียนการสอนโดยใชส่ือตางๆ รวมกนั (Multi Media Approach) หรือหมายถึงการใชส่ือประสม 

   ส
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(Multi Media) เพ่ือสรางประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวางและเปนไปตามจุดมุงหมายที่

วางไว 

ประหยัด จิระวรพงศ (2527 : 263) ใหความหมายของชุดการสอนหรือ ชุดการเรียนรูวา

หมายถึง ชุดของประสบการณที่มีความสมบูรณอันมีระบบของส่ือประสมเปนหลักในการชวยให

เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามความประสงค 

วีระ ไทยพานิช (2529 : 134) และ กูด (Good 1973 : 306) ไดใหความหมายไวในทํานอง

เดียวกนัวา ชุดการเรียนรู หมายถึง  การรวบรวมส่ือการเรียนรูสําเร็จรูป  โปรแกรมทางการเรียน ซึ่ง

จัดเปนกลองหรือซอง อาจมีรูปรางแตกตางกนัไป ซึ่งแตละชุดประกอบเปนชดุส่ือผสมมีคําชี้แจง 

หัวขอ จุดมุงหมาย การประเมนิผล เนื้อหา กจิกรรม ส่ือการเรียน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน

สามารถเรียนรูและฝกฝนดวยตนเอง เพ่ือใหบรรลุจดุมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 10) ใหความหมายของชุดการเรียนการสอน หมายถึง  การใช

ส่ือตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไปรวมกนัเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูตามตองการ ส่ือที่นํามาใชจะตองสงเสริม

ประสบการณซึ่งกนัและกัน ตามลําดบัข้ันทีจ่ัดไวเปนชุด บรรจุในกลองหรือกระเปา 

ชัยยงค  พรหมวงศ ( 2533 : 113 )  ไชยยศ เรืองสุวรรณ ( 2526 : 196) และวิชัย วงษใหญ 

(2533 : 174)  ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา ชุดการเรียนรู หมายถึง ระบบของการ

นําเอาส่ือประสมที่สอดคลองกบัเนื้อหาวิชา หนวย หัวเร่ือง และวัตถุประสงค มาชวยใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ

จุดมุงหมาย 

กรมวิชาการ (2535: 13) กลาวถึงนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใชการเรียนดวยตนเองสวน

ใหญเปนนวัตกรรมที่ใชส่ือประเภทตาง ๆ   มาชวยในการพัฒนาความรู ความคิดของนักเรียน

ลักษณะอาจสอนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได และการสอนโดยใชชุดการสอน เปนการสอนที่

ครูนําส่ือการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอน แตละหนวยมาใชโดยรวบรวมไวอยาง

เปนระเบียบเพ่ือใหนกัเรียนไดศึกษาจากประสบการณทั้งมวล 

อุไร ทองกลาง ( 2539: 102 ) กลาววา ชุดการเรียนรู หมายถึง ระบบการผลิต และการนํา

ส่ือประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกดิ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค โดยชดุการเรียนรู 

แตละชุดจะมีความสมบรูณเบ็ดเสร็จในตัวเอง และนกัเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกจิกรรมทีค่รู

กําหนดไวในชุดการสอนทีห่ลากหลาย วัสดุอุปกรณการเรียน แบบทดสอบ คําชี้แจงการใชชุดการ

สอนแบบบันทึกกจิกรรม  คูมือครู  แผนการสอน  และบตัรเฉลย 
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บุญชม ศรีสะอาด ( 2541 : 32 ) กลาววา ชุดการเรียนรู หมายถึง ส่ือการเรียนหลายอยาง

ประกอบกันจัดเขาไวดวยกันเปนชุด (Package) เรียกวา ส่ือประสม (Multi Media) เพื่อมุงให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

วัฒนาพร   ระงับทุกข ( 2542 : 27 ) ไดใหความหมายไววา หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่

ไดรับการออกแบบและจัดไวอยางเปนระบบ ประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหาและวัสดุอุปกรณ 

โดยกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวไดรับการรวบรวมไวอยางเปนระเบยีบในกลองเพือ่เตรียมไวใหผูเรียน

ไดศึกษาจากประสบการณทั้งหมด 

ฮุสตัน และคณะ ( Houston and Others 1972 : 98 )   ใหความหมายของชุดการเรียนรู

ไววา หมายถึง ชุดประสบการณทีจ่ัดไวอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามจดุมุงหมายโดยเฉพาะที่ไดกําหนดไว 

เคปเฟอร (Kapfer 1972 : 3) ไดสรุปความหมายของชุดการเรียนรูไววาชุดการเรียนรูเปน

แบบของการส่ือสารระหวางครู และนักเรียนซึง่ ประกอบดวยคําแนะนําที่ใหนกัเรียนไดกระทํา

กิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมทีเ่ปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหาที่นํามาสรางชดุ

การเรียนรูไดมาจากขอบขายของความรูทีห่ลักสูตรตองการใหรู และเนื้อหานัน้จะตองตรงและ

ชัดเจนที่จะส่ือความหมายใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของการเรียน 

ลอเรน และ กอรดอน (Lawrence and Gordon 1973 : 1) กลาววา ชุดการเรียนรูเปน

บทเรียนที่มีระเบยีบแบบแผน อาจมีวิธีการศึกษาหาความรูไดหลาย ๆ อยางคือรวมกิจกรรมการ

เรียนการสอนหลายๆอยางไวดวยกนัเพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ชุดการเรียนรูนี้

เหมาะสําหรับการเรียนหลาย ๆ อยางของผูใหญและเด็กทีมี่อายุตั้งแต 9 ปข้ึนไป 

จากความหมายของชุดการเรียนรูตามที่นกัการศึกษากลาวมาสรุปไดวา ชุดการเรียนรู

หมายถึง หนวยการเรียนสําเร็จรูป ที่ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยศึกษาคําชี้แจง และทํา

กิจกรรมตามข้ันตอนทีก่ําหนดไวในชุดนัน้ นักเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมที่กําหนดไวในชุดการ

เรียนรู   ทําใหผูเรียนมีความรู และบรรลุวัตถุประสงคของชดุการเรียนรูดวยตนเอง 

 

ประเภทของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรูจัดเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางหนึ่งซึง่เปนที่ยอมรับกนัอยางแพรหลาย

ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหเปาหมาย วัตถุประสงคของการเรียนมีประสิทธิภาพ 

นักการศึกษาจึงไดแยกประเภทของชุดการสอนไวดังนี ้
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ทบวงมหาวิทยาลัย (2524 : 250) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนรู ตามลักษณะของผูใช

เปน 3 ประเภท คือ 

1. ชุดการเรียนรูสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะมีคูมือ และเคร่ืองมือสําหรับ

ครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กไดเกิดพฤติกรรมตามคาดหวังเปนผูดําเนินการกิจกรรมทั้งหมด 

นักเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมภายใตการดูแลของครู 

2. ชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน เปนชุดสําหรับสําหรับใหนักเรียนเรียนดวยตนเองครูมี

หนาทีเ่พียงจัดเตรียมและมอบชุดการเรียนการสอนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ให

คําแนะนําเม่ือมีปญหาและประเมนิผล ชุดนี้เปนการฝกเรียนดวยตนเอง เม่ือนักเรียนจบการศึกษา

จากโรงเรียน จะสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง 

3. ชุดการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียนรวมกนั ชดุนี้มีการผสมระหวาง แบบที่ 1 กับ แบบที ่

2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยาง ครูตองเปนผูนํา แสดงใหนักเรียนดู และกิจกรรม

บางอยางนักเรียนตองทําเอง ชุดการเรียนการสอนนีเ้หมาะอยางยิ่งทีจ่ะใชกบันักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งเร่ิมฝกใหรูจักการเรียนรูดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 

วสันต อติศัพท (2524 : 51) ไดจําแนกชุดการเรียนรูไว  4 ประเภทใหญ ๆ คือ  

1. ชุดการเรียนแบบบรรยาย เปนชุดการเรียนที่กําหนดกจิกรรม และส่ือใหครูใช

ประกอบการบรรยาย การเรียนการสอนก็ยังอาศัยครูเปนศูนยกลางอยูเพียงแตมีส่ือชวยใหการ

เรียนรูดีข้ึน ลดการพูดของครูลง บางทีเราเรียกวาชุดการสอนประเภทน้ีวา “ชุดการสอนสําหรับครู”  

2. ชุดการเรียนแบบสําหรับกลุมยอย เปนชุดการเรียนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดประกอบ

กิจกรรมรวมกนัเองในลักษณะของกลุมยอย เชน ชดุการเรียนแบบศนูยการเรียนชุดการสอนแบบนี้

นอกจากจะใหความรูในแงของเนื้อหาวิชาการแลว ยังไดใหหลายส่ิงหลายอยางในแงของคุณธรรม

อีกดวย  

3.  ชุดการเรียนแบบรายบุคคล เปนชุดการเรียนที่ใหนกัเรียนไดเรียนดวยตนเองตามลําดับ 

กิจกรรมและส่ือทีก่ําหนดไวเปนชุดการสอนที่กําลังเขามามีบทบาทมากในปจจุบัน เพราะชวยลด

ปญหาหลายประการในการเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน การสอนเสริม การขาดแคลน

บุคลากร การขาดแคลนอาคารสถานที่ และอีกหลาย ๆ ปญหา  

4.  ชุดการเรียนแบบทางไกล มีลักษณะคลายชุดการเรียนรายบุคคล เปนชดุการเรียนทีมุ่ง

ใหนกัเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาชัน้เรียนโดยลักษณะของส่ือมีหลายชนิด เชน ชุดวิชาใน

ลักษณะของสิ่งพิมพ    เทปบนัทกึเสียง    อีกทั้งยังเอาส่ือมวลชนทางการศึกษาเขารวมดวย   เชน 
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วิทยุ โทรทัศน เปนตน ตัวอยางชุดการสอนทางไกลในประเทศไทย ไดแก ชดุวิชาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

กาญจนา เกยีรติประวัติ  (2524 : 6) ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ชุดการเรียนรูสําหรับกจิกรรมกลุม เปนการสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง

โดยใชกิจกรรมกลุม เชน ในวิธีการของศูนยการเรียน (Learning Center) หรือบทเรียนโมดูลเม่ือ

ออกแบบใหใชกิจกรรมกลุมเปนวิธีเรียน 

2. ชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล สงเสริมการเรียนดวยตนเองตามลําพัง เพ่ือพัฒนาความ

รับผิดชอบของผูเรียนและความกาวหนาในการเรียนตามความสามารถในเวลาที่แตกตางกันผูเรียน

สามารถทดสอบเพ่ือทราบผลความกาวหนาของตนเองไดทุกเวลาและตรวจสอบคําตอบไดทนัท ี

วิชัย วงษใหญ (2525 : 186)  ไดแบงชุดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมกับผูใช

ดังตอไปนี ้

1.   ชุดการเรียนการสอนสําหรับประกอบการบรรยาย ชุดที่ใชสําหรับครู 

2.   ชุดการเรียนการสอนสําหรับกจิกรรมกลุม มุงเนนผูเรียนทํากจิกรรมรวมกัน 

3.   ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล ใหผูเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง 

ชัยยงค พรหมวงศ ( 2533 : 118) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนรูไว  ดังนี ้

1.  ชุดการเรียนรู ประกอบคําบรรยาย เปนชุดการเรียนรู ที่ขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบ

บรรยายใหมีความชัดเจนข้ึน ชวยใหผูสอนพูดนอยลงโดยใชส่ือการสอนมาทําหนาที่แทนชุดการ

เรียนรู แบบบรรยายยังมีบทบาทที่สําคัญในการถายทอดความรูใหกับผูเรียน 

2. ชุดการเรียนรูแบบกจิกรรมกลุม   เปนชุดการเรียนรูแบบกจิกรรมทีย่ึดใหผูเรียนได

ประกอบกจิกรรมกลุมตามหนวย และหัวเร่ือง เปดโอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน เชน 

การสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธ เปนตน ซึ่งชุดการเรียนจะประกอบไปดวย

ชุดยอยตามจํานวนศูนยที่แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนยจะมีส่ือหรือบทเรียนครบชุดตาม

จํานวนผูเรียนในศนูยกิจกรรมนั้น ๆ ส่ือทีใ่ชเปนลักษณะส่ือประสม อาจใชเปนรายบคุคลหรือ

สําหรับกลุมที่ผูเรียนทั้งศนูยจะใชรวมกัน 

3.  ชุดการเรียนรูตามเอกัตภาพ หรือชุดการเรียนรูรายบคุคล เปนชุดการเรียนรู ที่มุงให

ผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนการเรียนในโรงเรียน

หรือบานก็ได เพ่ือใหผูเรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถและความพรอมของตนเองชดุการ

เรียนรูรายบุคคลอาจออกมาในรูปของหนวยการเรียนยอย หรือ “โมดูล” ( Module ) 
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4. ชุดการเรียนรูทางไกล เปนชุดการเรียนรูที่สอนกับผูเรียนที่อยูตางถิน่ตางเวลามุงสอนให

ผูเรียนไดศกึษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชัน้เรียน ประกอบดวย ส่ือประเภทส่ิงตพีิมพ รายการ

วิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา 

วัฒนาพร   ระงับทุกข ( 2542 : 27) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนรูไว 3 ประเภท ดังนี ้

1.    ชุดการเรียนรูรายบคุคล ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  (Self  Instruction  

Package) ประกอบดวยบทเรียนสําเร็จรูป แบบประเมินและวัสดุอุปกรณการเรียน 

2.  ชุดการเรียนรูสําหรับนกัเรียนเปนกลุมยอย ซึง่จะจัดประสบการณตาง ๆ ไวใหผูเรียน

ประกอบกจิกรรมเปนกลุมตามคําส่ังที่ปรากฏอยูในบัตรคําโดยจัดเปนลักษณะศูนยการเรียน         

(Learning   Package) 

3.   ชุดการเรียนรู ประกอบคําบรรยายของครู (Instruction Package) เปนกิจกรรมที่ไดรับ

การออกแบบอยางเปนระบบ โดยจัดไวในกลองสําหรับชวยครูผูสอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถพฒันา

ประสบการณการเรียนรูพรอม ๆ กันตามเวลาที่กําหนด 

 

จากการแบงชุดการเรียนรูที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาชุดการเรียนรูแบงเปน 4 ประเภท

ใหญ ๆ คือ 1) ชุดการเรียนรูแบบบรรยาย 2) ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม 3) ชดุการเรียนรูแบบ

รายบุคคล และ 4) ชุดการเรียนรูทางไกล ซึ่งครูจะเลือกใชชุดการเรียนรูแบบใด ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมกบัลักษณะของนักเรียน สภาพแวดลอม และเนื้อหาในแตละวิชา โดยจะตองให

สอดคลองกับ วัตถุประสงค และจุดมุงหมายของครู  โดยการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดจัดทําชุดการเรียนรู

ของนักเรียนแบบกิจกรรมกลุม เพ่ือมุงใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองจากการไดลง

มือปฏิบัติเอง ตามความสามารถความสนใจของแตละคน  และมุงเนนใหทํากจิกรรมรวมกนัเปน

กลุมเม่ือมีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดระหวางผูเรียน ในการใชชุดการเรียนรูครูมีบทบาทหนาที่

สําคัญในการใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง  และเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

 

องคประกอบของชุดการเรียนรู 

การสรางชุดการเรียนรูนั้น ผูวิจยัจะตองทําการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนรูวามี

องคประกอบใดบางที่สําคัญหรือเปนองคประกอบหลัก เพ่ือจะไดนํามากําหนดองคประกอบของ

ชุดการเรียนรูที่สรางข้ึนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนกัการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของ

ชุดการเรียนรูไวดังนี ้
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ลัดดา ศุขปรีดี (2523 : 32)  กลาววาชุดการเรียนรูประกอบดวยส่ิงตางๆดังตอไปนี้คือ 

1.   จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของนกัเรียน 

2.   ขอทดสอบกอนเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีพืน้ฐาน

เกี่ยวกบับทเรียนมากนอยเพียงใด 

3.   บัตรแนะนําการเรียนดวยตนเอง 

4.   ส่ือการเรียน 

5.   ข้ันทดสอบหลังเรียน 

วาสนา ชาวหา (2525 : 138) กลาววา ชุดการเรียนรู ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ที่ครูจะตองใช

เสนอความรูใหแกนกัเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในเวลาเดยีวกัน ส่ิงที่บรรจใุนกลองหรือซองของชุด

การเรียนรู มีดงันี ้

1. คูมือครู ประกอบดวย 

-  จุดมุงหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

-  รายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 

- การดําเนินกิจกรรม หรือวิธีการทีจ่ะทําใหผูเรียนบรรลุถึงพฤติกรรมข้ันสุดทาย

(Terminal Behaviors) นั่นคือข้ันดําเนินการสอน 

-  รายการบอกชนิดของส่ือการเรียนการสอนตามลําดับ 

-  คําแนะนําการใชส่ือการเรียนการสอนตามลําดับ 

-  หนังสือประกอบการคนควาสําหรับครู 

2. ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Media) ที่ใชประกอบการสอนเพ่ือใหบรรลุความ

มุงหมาย ส่ือการเรียนการสอนนี้มีหลายชนิด เชน รูปภาพ แผนภูมิ เทป สไลด หรืออ่ืน ๆ ซึ่งแตละ

ชนิดจะสงเสริมการเรียนการสอนใหไดผลและไดรับการเลอืกสรรมาแลวอยางเหมาะสมกับกิจกรรม

การเรียนการสอน 

3.   แบบฝกหัดเสริมทักษะ 

4. แบบทดสอบที่ใชในการทดสอบกอน และหลังการเรียนการสอน 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 198) กลาววา ชุดการเรียนรู จะตองประกอบดวยสวนตาง ๆ 

ดังนี ้

1. คูมือครู คูมือครูจะชวยใหครูใชชุดการเรียนรูในหองเรียนแบบศูนยการเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คูมือครูอาจทําเปนเลม หรือเปนแผนโดยมีสวนตาง ๆ ดังนี ้

1.1 คําชี้แจงสําหรับครู 
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1.2 ส่ิงที่ครูตองเตรียม 

1.3 บทบาทของนักเรียน 

1.4 การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง 

1.5 แผนการสอน 

1.6 แบบฝกหัดปฏิบัติ (พรอมกับเฉลย) 

1.7 การประเมินผล (แบบทดสอบกอนและหลังเรียน) พรอมเฉลย 

2. แบบฝกหัด แบบฝกหดัเปนคูมือผูเรียนที่จะใชประกอบกิจกรรมการเรียน บนัทึก

คําอธิบายของครูและทํางานหรือแบบฝกหดัตามที่ครูมอบหมายไวในบตัรกิจกรรม แบบฝกหดั

ปฏิบัติอาจแยกเปนชุด ๆ ละ 1-3 หนา หรือนํามารวมเปนเลมก็ได 

3. ส่ือสําหรับศูนยกจิกรรม ในการผลิตชุดการเรียนรู จะมีระบบในการผลิตทีจ่ะตองมีการ

แบงวิชาเปนหนวย แบงหนวยเปนหัวเร่ือง มีการกําหนดมโนมติ วัตถุประสงค กจิกรรมการเรียน 

การประเมินผลและส่ือการสอน การจัดส่ือการสอนนั้น กระทําไดโดยจําแนกส่ือประเภทตาง ๆ ไว

ตามหัวเร่ืองและกจิกรรมการเรียน และมีกิจกรรมสํารองสําหรับผูเรียนทีเ่รียนเร็วเรียนชาเกนิไป 

เก็บไวดวย อยางไรก็ตาม ส่ือการสอนที่จะนํามารวมไวในชุดการเรียนรู นั้นตองไมใชส่ือราคาแพง 

มีขนาดเล็กแตกหกัไดหรือมีขนาดใหญเกนิไป หรือเปนส่ิงมีชีวิต ส่ือเหลานี้กําหนดไวในคูมือครูเพ่ือ

จัดเตรียมไวลวงหนา  
4.   แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล     เปนแบบทดสอบอิงเกณฑที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 5-10 ขอ  ซึ่งครูนํามาใชเปนแบบทดสอบกอนและหลังการเรียน

โดยมีกระดาษคําตอบเตรยีมไวตางหาก 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 71) กลาววา องคประกอบของชุดการเรียนที่สําคัญมีบัตร

คําส่ัง หรือคําแนะนํา เนื้อหาสาระ ส่ือ แบบประเมินผล ถาชุดการสอนที่ครู จะใชก็มีคูมือครูเปน

สวนประกอบที่สําคัญดวย 

ยุพิน พิพธิกุล และอรพรรณ ตนับรรจง (2531 : 175) ไดกลาวถึง องคประกอบของชุดการ

เรียนรายบุคคลไววา  จะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอย ๆ แตละหนวยยอยประกอบดวย

สวนตาง ๆ ดังนี ้

1. บัตรคําส่ัง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรียนจะตองปฏิบัตติามข้ันตอนอยางไร 

2. บัตรกิจกรรม เปนบัตรที่บอกใหผูเรียนทํากจิกรรมตาง ๆ ส่ิงที่ควรจะมีในบัตรกิจกรรม

คือหัวเร่ือง ระดับชัน้ ส่ือการเรียนการสอน กจิกรรม และเฉลยกิจกรรม 

   ส
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3. บัตรเนื้อหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดทีต่องการใหเรียน ส่ิงที่ควรจะมีในบตัร เนื้อหา

ก็คือ หัวเร่ือง สูตร นิยาม ตัวอยาง 

4. บัตรแบบฝกหดัหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําไวใหผูเรียนฝกหดัทําหลังจากที่ไดทํา

บัตรกิจกรรม และศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ในบัตรแบบฝกหัดนีจ้ะตองทําบัตรเฉลยไวพรอม ส่ิงที่

ควรมีในบัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน คือ หัวเร่ือง สูตร นิยาม กฎ ที่ตองการใชในโจทยแบบฝกหัด 

ใหนกัเรียนต้ังโจทยเองแลวหาคําตอบ เฉลยแบบฝกหัด 

5. บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอย และมีเฉลยไว

พรอม อาจทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และขอทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

กิดานันท  มลิทอง  (2531 : 181)  กลาววาชุดการเรียนการสอนประกอบดวย 

1.  คูมือ สําหรับผูสอนในการใชชดุการสอน และสําหรับผูเรียนในชุดการเรียน 

2.   คําส่ัง เพ่ือกําหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 

3. เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของ สไลด  ฟลมสติป เทปบนัทกึเสียง  วัสดกุราฟก 

วีดีโอเทป หนังสือบทเรียน ฯลฯ 

4.  กิจกรรมการเรียน เปนการใหผูเรียนทํารายงานกจิกรรมที่กําหนดใหหรือคนควาตอจาก

ที่เรียนไปแลวเพ่ือความรูทีก่วางขวางข้ึน 

5.   การประเมินผล เปนแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนัน้ 

นิรมล ศตวุฒิ  (2526 : 137) ไดอธิบายสวนประกอบหลกัของชุดการเรียนแบบเอกัตบคุคล 

(Individualized  Learning  Package)  ไวดังตอไปนี้ 

1. เปาหมาย เปนการกําหนดผลที่ตองการข้ันสุดทายทีผู่เรียนควรไดรับเม่ือเรียนจบแลว

การกําหนดเปาหมายในชุดการเรียนแบบเอกัตบคุคลนี ้ กําหนดเปนเปาหมายของบทเรียนแตละ

หนวยใหญหรือเปาหมายของวิชานัน้สวนในหนวยยอยๆหรือในบทเรียนแตละเร่ืองจะมีการกําหนด

เฉพาะจุดประสงคเทานัน้ 

2.  จุดประสงค คือการกําหนดผลที่ตองการเฉพาะของเนื้อหาบทเรียนแตละตอน ซึ่งเหน็ได

ชัดเจนและเขาใจตรงกนัวาผลคืออะไร จะไดมาดวยวิธีใด ในระดับคุณภาพขนาดใดนั่นคือกําหนด

ผลที่คาดหวังในรูปของจุดประสงคเชงิพฤติกรรม  (Behavioral Objective) 

3.  แนวคิดที่ควรรู  (Ideas to be Learned) ประกอบดวยแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกบัเนื้อหา

ที่ผูเรียนกําลังจะเรียนเพ่ือชวยในการศึกษาวิเคราะห จัดหมวดหมู และแกปญหาในรายละเอียด

เนื้อหาบทเรียนตอไป และเม่ือผูเรียนเรียนจบแลวผูเรียนจะไดรับแนวคิด 
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4.  การประเมินตนเองกอนเรียน (Pre Assessment) เพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน 

จะไดทราบวาตนเองมีความรูเนื้อที่กําลังจะเรียนในเร่ืองใดบาง จะไดตัดสินใจเร่ิมเรียนในกจิกรรม

ใดกอน และกจิกรรมใดบางที่ไมตองเรียน การประเมินตนเองอาจใชแบบทดสอบหรือ หลักฐานที่

ผูเรียนไดผานการเรียนมาแสดง 

5.  กิจกรรมการเรียน (Learning Activity) เปนข้ันตอนที่เสนอแนะใหผูเรียนปฏิบัตงิาน 

เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคกจิกรรมการเรียนนี้โดยเรียนไปตามลําดับข้ันตอน ผูเรียนบางคน

อาจจะไมตองทําทกุกิจกรรม หรืออาจจะทํากจิกรรมลําดับหลัง ๆ เลยก็ไดถามีความสามารถ 

6.  การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลวาผูเรียนบรรลจุุดประสงคหรือไม 

อาจใชวิธีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบหรือใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานในรูปแบบใดก็ไดตามที่

กําหนดใหสอดคลองกบัจุดประสงค 

ฮุสตัน  (Houston 1972 : 10) ไดระบุวาชุดการเรียนรูตองประกอบดวยสวนตาง ๆ 5 สวน 

คือ 

สวนที่ 1  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายความสําคัญของบทเรียน ขอบขายของชดุการเรียนรู 

ความรูพื้นฐานที่ผูเรียนควรจะมีกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการทั้งหมด 

สวนที่ 2 จุดมุงหมาย หมายถงึ ขอความที่ชัดเจนซึง่กําหนดส่ิงที่ผูเรียนควรจะประสบ

ความสําเร็จหลังจากเรียนแลว 

สวนที่ 3   การประเมินผลเบื้องตน เพ่ือตองการทราบวาผูเรียนอยูในระดบัใดและเพื่อดูวา

ผูเรียนสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายเพียงใด 

สวนที่ 4 การกําหนดกจิกรรม การกําหนดแนวทางและวิธีการเพ่ือไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนัน้ดวย 

สวนที่ 5   การประเมินข้ันสุดทาย เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูหลังจากที่เรียนไปแลว 

คารดาเรลลี (Cardarelli 1973 : 150)ไดกําหนดโครงสรางของชุดการเรียนซึง่ประกอบดวย 

1. หัวขอ (Topic) 

2. หัวขอยอย (Sub Topic) 

3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational) 

4. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 

5. การสอบกอนเรียน (Pre – test) 

6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self – Evaluation) 

7. การทดสอบยอย (Quiz หรือ Formative Test) 
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8. การทดสอบข้ันสุดทาย (Post – test หรือ Summative Evaluation) 

ดวน (Duan 1973 : 169) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียน 6 ประการ ดังนี ้

1. มีจุดมุงหมายของเนื้อหา 

2. มีการบรรยายเนื้อหา 

3. มีจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

4. มีกิจกรรมใหเลือกเรียน 

5. มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคต ิ

6. มีเคร่ืองมือวัดผลกอนการเรียนและหลังการเรียน 

 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ  และนักการศึกษาดังกลาวขางตนแลวนัน้  ผูวิจัย

สังเคราะหองคประกอบของชุดการเรียนรูเพ่ือใชในการวิจยัคร้ังนี้  โดยประกอบดวย 

1.  คํานํา 

2.  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน    

3.  ใบความรูสําหรับนักเรียน   

4.  ใบกิจกรรม   

5.  แบบฝกหัดหลังเรียน   

6.  เฉลยแบบฝกหดั 

 

ประโยชนของชุดการเรียนรู 

ประโยชนของชุดการเรียนรูที่มีตอการพัฒนาการศึกษา ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดให

ความเห็นที่คลายคลึงกัน สรุปไดดงันี ้

สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525 :199)   ชัยยงค พรหมวงศ (2526 :13) 

และปริญดา ชัยชนะ (2538 : 3) ใหแนวความคิดเกีย่วกบัคุณคาทีเ่กดิจากชุดการเรียนรูมีแนวคิด

สอดคลองกันวา   

1. ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศกึษาอยู เพราะชุดการเรียนรูจะเปดโอกาส

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากที่สุด  

2. ผูเรียนเปนผูกระทํากจิกรรมดวยตนเอง และเรียนไดตามความสามารถความสนใจ และ

มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

3.  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง  
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4.  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกัน   

5. ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณครู ชดุการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียน

เรียนไดตลอดไมวาผูสอนจะมีสภาพ หรือคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด  

6. ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครู เนื่องจากชดุการเรียนรูชวยถายทอด

เนื้อหาได ดังนัน้ครูทีพู่ดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได   

7.  ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย  

8. ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความม่ันใจใหแกครูเพราะชดุการเรียนรูผลิต

ไวเปนหมวดหมูสามารถนําไปใชไดทนัที  

9. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ เพราะชดุการเรียนรูชวยใหผูเรียนเรียนได

ดวยตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ชวยสรางเสริมการเรียนอยางตอเนื่อง  

10. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียนเรียน

ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสเอ้ืออํานวยแกผูเรียนซึ่งแตกตางกนั  

กาญจนา เกยีรติประวัติ  (2524 : 175) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูวา 

1.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครูลดบทบาทในการบอกของครู 

2. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของผูเรียน เพราะส่ือประสมที่ไดจัดไวในระบบเปนการ

เปล่ียนแปลงกจิกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนตลอดเวลา 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองทําใหมีลักษณะในการแสวงหาความรู พิจารณา

ขอมูลและฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

4.  เปนแหลงความรูทีท่ันสมัยและคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 

5.  ชวยขจัดปญหาการขาดครูเพราะผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

6.  สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลาและไมจําเปนจะตองใช

ในโรงเรียน 

ชม ภูมิภาค (2524 : 99) กลาวถึง  ประโยชนของชดุการเรียนรูไวดังนี ้

1. ชวยครูไมตองเสียเวลาคิดคนมาก ยงัเปนวิธีอบรมครูประจําการเร่ืองการดําเนินการ

สอนไดอีกประการหนึ่ง 

2.    ชวยใหนักเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจน    ตลอดจนรูวิธีการทีจ่ะบรรลุ

จุดมุงหมายนั้น เปนการเพ่ิมพูนการจูงใจในการเรียน นกัเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา 

3.   ในการบริหารการศึกษา   ทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาที่ของครูได 
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4. ชุดการเรียนรูที่ดีตองประกอบดวยผลการเรียนรูทุกพิสัยคือ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและ

ทักษะพิสัย บรรดาสื่อก็ตองมีหลายประเภทคือ ใชส่ือประสมหลายอยาง(Multimedia  Approach) 

เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล และเพ่ิมพนูความสมบูรณใหแกการรับรู 

5. กําหนดบทบาทของครูและนกัเรียนไดชดัเจนวา ตอนใดใครจะทําอะไร อยางไรลด

บทบาทในการกระทําของครูขางเดียว นักเรียนไดกระทํา ทําใหเกิดการเรียนแบบสกริยา (Active  

Learning) 

6. เปนขบวนการเรียนรูที่ครบถวนในชวงเวลาที่กําหนด นกัเรียนรูผลการกระทําของตนเปน

การเสริมแรงการเรียนรูประการหน่ึง 

7. ชุดการเรียนรูเปนกระบวนการทีค่รบทั้งระบบเร่ิมตั้งแต จุดมุงหมาย กระบวนการสอน

และการประเมิน 

8. ชุดการเรียนรูเกดิจากการนําเอาวิธรีะบบเขามาใช ยอมจะมีประสิทธิภาพเพราะไดผาน

การทดลองหาประสิทธิภาพแลว โดยมีผูชํานาญทั้งเนื้อหาและวิธีการรวมกันสรางเปนแมบท  และ

สามารถจะขยายชุดการสอนไปไดอีก 

วาสนา ชาวหา (2525 : 139) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการเรียนไววา 

1. นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบคุคล โดยไมตองอาศัยครูผูสอน

และเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกังวลวาจะตาม

เพ่ือนไมทัน หรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 

2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนทีใ่ดก็ไดตามความสะดวก 

3. แกปญหาการขาดแคลนครูไดเปนบางโอกาส อาจใชชดุการเรียนนี้กบันักเรียนเนื่องจาก

ครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนแทนไมได 

4. ฝกนักเรียนใหเรียนรู โดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสถานการณในชั้นเรียนปกติที่

ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวาง และเปนการ

เนนกระบวนการเรียนรู (Process) มากกวาเนื้อหา 

วีระ ไทยพานิช (2529 : 137) กลาววา เม่ือนําชุดการเรียนมาใชจะทําให 

1. เปนการฝกใหผูเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจกัทํางานรวมกนั 

2. เปดโอกาสใหนกัเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมทีเ่ขาชอบ 

3. เปดโอกาสใหนกัเรียนไดกาวหนาไปตามอัตราศักยภาพ ความสามารถของแตละคน 

4. เปนการเรียนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
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5.   มีการวัดผลตนเองบอย ๆ    ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนเองและเปนการสราง

แรงจูงใจใหเกดิข้ึน 

6. ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 

7. เปนการเรียนรูชนิด Active ไมใช Passive 

8. ผูเรียนจะเรียนที่ไหนเม่ือไรก็ได ตามความพอใจของผูเรียน 

9. สามารถปรับปรุงการส่ือความหมายระหวางนักเรียนกับครู 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 32) กลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูดังนี ้

1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู 

2. ชวยลดภาระของครูผูสอน 

3. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกนั 

4. ชวยใหครูสามารถดําเนนิการสอนไดตรงตามจุดประสงคดวยความม่ันใจ 

5. ชวยใหกจิกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ 

6. ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตามวัตถปุระสงค 

7. เปดโอกาสใหผูเรียนใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที ่

กรองกาญจน อรุณรัตน (2536 : 9) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูวาชวยถายทอด

เนื้อหา  และประสบการณที่สลับซบัซอน ชวยเราความสนใจของผูเรียนเพราะเปดโอกาสใหผูเรียน

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในการเรียนมากที่สุด รวมทั้งชวยแกปญหาการ

ขาดแคลนครูผูสอน 

ภพ เลาหไพบูลย  (2537 : 225) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูไวดังนี ้

1. ใหนกัเรียนไดศึกษาดวยตนเองเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเล็กๆ นักเรียนจะทําตาม

คําแนะนําที่บอกไวในชดุการสอนนัน้ๆ ดวยตนเอง 

2. สรางข้ึนสําหรับการศึกษาตอเนื่องซึง่เนื้อหาจะเรียงตามลําดับตอเนื่องกนัตั้งแตงายไป

หายากและมีความสมบูรณในตัวเอง 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนกระทํากิจกรรมดวยตนเองเปนข้ันตอน และไดรับประสบการณแหง

ความสําเร็จ เปนการเสริมแรงทีท่ําใหอยากเรียนในข้ันตอไป ชุดการสอนจะชวยทําใหทุกคนเรียนได

สําเร็จตามอัตราความสามารถของผูนัน้ 

4. สรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนที่พึงพอใจของผูเรียน จะเรียนที่ไหน เม่ือใดและใช

เวลาเรียนนานเทาใดก็ไดซึง่ไมเหมือนกัน 
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แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger 1973, อางถึงใน อุษา คําประกอบ 2530 : 33) ไดกลาวถึง

คุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้ คือ 

1. ผูเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวามีความสามารถอยูในระดับไหน หลังจากนั้นก็จะ

เร่ิมตนเรียนในส่ิงที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในส่ิงที่ตนเองรูแลว 

2. ผูเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดในเร่ืองของ

เวลา สถานที ่

3. เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทนัท ี เวลาไหนก็ได และไดทราบผล

การเรียนของตนเองทันทเีชนกนั 

4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือผูสอนมากข้ึน เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเองครูก็มีเวลา

ใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะทีใ่ชชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง 

5. ผูเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนัน้  ข้ึนอยูกบัความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษา

เร่ืองนั้นใหม จนการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 

 

จากประโยชนของชดุการเรียนรูตามที่กลาวมา สรุปไดวาชุดการเรียนรูชวยสงเสริมการ

เรียนดวยตนเอง  โดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู ลดความสามารถ

ที่แตกตางกนัระหวางบคุคล เราความสนใจของผูเรียน ชวยลดลดบทบาทของครูในการสอน 

สําหรับประโยชนในการวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยมุงหวังใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง มีความสุข สนกุกับการเรียนรู สามารถประเมินตนเองรวมทั้งแกไขจุดบกพรองของตนเองได 

 

ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู 

ในการสรางชุดการเรียนรู  ไดมีนักวิชาการ  และนักการศึกษาไดเสนอข้ันตอนไวดังนี ้

ชม ภูมิภาค  (2524 : 103 ) ไดกําหนดข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรูไวดังนี ้

1.  วิเคราะหและกําหนดความตองการ 

2.  กําหนดเปาหมายและจดุมุงหมาย 

3.  ออกแบบองคประกอบของระบบ 

4.  วิเคราะหแหลงวิทยากรที่ตองการ แหลงวิทยากรที่มีอยู และขอจํากัด 

5.  ปฏิบัติเพ่ือขจัด หรือปรับปรุงขอจํากัด 

6.  เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพ่ือการสอน 
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7.  ออกแบบการประเมินผลการกระทําของนักเรียน 

8.  ทดลองใชแบบประเมินผลเพื่อปรับปรุงและนําไปใช 

9.  ปรับปรุงแกไขทกุสวนทีบ่กพรองและหาประสิทธิภาพ 

10.  ประเมินผลเพ่ือสรุป 

11.  สรางเปนชุดหรือติดตั้งเพื่อใช 

สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ ภิบาลสุข  (2525 : 199) กลาวถึงการจัดทําชุดการเรียนวา

ใชวิธีการจัดระบบโดยทําตามลําดบัข้ันดังนี ้

1.  กําหนดหมวดหมูเนื้อหา (Subject) และประสบการณ กําหนดเปนหมวดหมูวิชาหรือ

ผสมกันไป 

2.  กําหนดหนวยการเรียน โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย (Unit) ประมาณเนื้อหาให

เหมาะสมกบัเวลา 

3.  กําหนดหัวเร่ือง วาแตละหนวยควรจะใหประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง โดยเปนหัว

เร่ืองยอย (Topics) ใหเหน็อยางชัดเจน 

4.  กําหนดความคิดรวบยอด (Concept) และหลักการใหสอดคลองกับหนวย และหัวเร่ือง 

5. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยการทดลองเพ่ือหาขอมูลมาปรับปรุงชดุการเรียน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6.  การนําชุดการเรียนไปใช ชุดการเรียนที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพแลวสามารถ

นําไปใชไดตามประเภทของชดุการสอนและตามระดับการศึกษา 

กาญจนา เกยีรติประวัติ (2526 : 28) ไดสรุปข้ันตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรูไวดังนี ้

1. เลือกเร่ือง เร่ืองทีจ่ะทําตองมีปญหาในการสอนดวยวิธอ่ืีน ๆ จึงจะมีคุณคาสําหรับการ

สราง 

2. พัฒนาเร่ืองที่มีปญหาเพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสงสัยคําตอบ การพัฒนาหัวเร่ืองให

เปนปญหาเปนวิธเีราความสนใจในการเรียนแกผูเรียนไดด ี ขอสําคัญปญหานั้นจะตองสอดคลอง

กับจุดสําคัญทีค่รูตองการสอน 

3. เนื้อหาสาระ กําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาหลักสูตร การศึกษาหลักสูตรจะทําใหครู

รูระยะในการสอนวาควรเนนย้ํารายละเอียดเพียงใด เชน ไมสอนทุกส่ิงทกุอยางทีห่ลักสูตร

กําหนดใหสอนในเวลา 10 ชั่วโมง โดยใชชุดการเรียนรูเพียง 2-3 ชั่วโมง 
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4. เขียนมโนมติและหลักการ (Concept) ของเร่ืองเพื่อเปนหลักในการจดักิจกรรม และการ

ตั้งคําถามของครู ครูที่สอนโดยคํานึงถึงหลักการและมโนมตขิองเร่ือง เทากบัสงเสริมใหผูเรียนคิด

เปนดวย 

5.  เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวเรียงลําดับกอนหลังโดยเร่ิมจากส่ิงทีต่องสอนกอน 

6. ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันได จะชวยใหการคิดกจิกรรมการเรียนการ

สอนของครูสงเสริมความคิดของผูเรียนใหกวางขวางออกไป 

7. คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียน ผูเรียนแตละระดับมีชวงเวลาความสนใจ

ตางกัน ลักษณะกจิกรรมที่จะจัดจะตองคํานึงถึงวัยของผูเรียน ทีเ่ปนผูลงมือกระทํากจิกรรมนัน้ดวย 

8. วิเคราะหงาน นําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกจิกรรมทีค่รูและผูเรียน

จะตองทํา ตลอดจนกําหนดส่ือทีจ่ําเปน แลวเรียงลําดับกจิกรรมดังกลาว 

9. รายการอุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียน ควรมีหมายเลขกํากับเพ่ือสะดวกตอ

การหยิบไปใช 

10. การวัดผล ไมวาจะเปนการวัดผลกอนหรือหลังการเรียนจะตองใชจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมเปนหลัก วัดพฤติกรรมที่คาดหวังเปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดผลใหผูเรียนวัด

กันเองและตรวจคําตอบเอง 

11. คูมือการใชชุดการเรียนรู 

12. แฟมสําหรับบรรจุชุดการเรียนรูควรมีขนาดมาตรฐานเพ่ือสะดวกในการจัดวางและการ

ใช โดยถือหลักประโยชน ประหยัด คงทน สะดวก และภูมิฐาน หรือเปนกลองกระดาษขนาด

พอเหมาะ สะดวกในการเก็บรักษา สวยงามเพื่อเราและดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

รุงทิวา จักรกร (2527 : 89) ไดแบงข้ันตอนของการผลิตชุดการเรียนรูไวดังนี ้

1. การกําหนดเร่ืองเพื่อทําชุดการเรียนรูอาจกําหนดเร่ืองในหลักสูตร หรือกําหนดเร่ืองข้ึน

ใหมตามความเหมาะสมก็ได และในการจัดแบงเนื้อหาเพื่อทําชุดการเรียนรูในแตละระดับอาจไม

เหมือนกัน 

2.   จัดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ แลวแตความตองการและความเหมาะสม 

3. จัดเปนหนวยการสอน จะแบงกีห่นวย หนวยหนึ่งควรใชเวลาเทาใด ใชเวลาเรียนเปน

คาบตามความเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน 

4. กําหนดหัวเร่ือง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอย ๆ เพ่ือสะดวกแกการเรียนรูแตละ

หนวยประกอบดวยประสบการณในการเรียนรูอะไรบาง ก็กําหนดหัวขอแตละหนวยนั้นข้ึน 
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5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนมีความคิด

รวบยอดหรือหลักการอะไร ถาผูสอนยังไมชัดเจนวาจะเกิดอะไรในการเรียนรู การกําหนด

จุดประสงคก็จะไมชัดเจน ฉะนั้นการพิจารณากําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการใหชัดเจนจึง

เปนส่ิงสําคัญ 

6. การกําหนดจดุประสงคในการสอน ซึ่งหมายถึงจุดประสงคทั่วไป และจุดประสงค เชิง

พฤติกรรม มีเกณฑตัดสินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูใหชัดเจน 

7. การวิเคราะหงาน โดยการนําเอาจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกจิกรรม

วาควรจะทําอะไรกอนหลังแลวจงึจัดลําดับกจิกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับ

จุดประสงคที่วางไว 

8. จัดลําดับกิจกรรมนักเรียน หลังจากพิจารณาจุดประสงคแตละขอวาจะจัดกิจกรรม การ

เรียนรูอยางไรจงึจะบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว นอกจากนั้นจะตองพิจารณากิจกรรมพิเศษตาง ๆ 

ที่จะเสริมความสนใจและความสามารถของผูเรียนดวย 

9. กําหนดแบบประเมนิผลครูตองพจิารณาวิธีการในการประเมินผลจะมีวิธีการอยางไร จึง

จะประเมินผลไดอยางแนนอนตามจดุประสงคที่กําหนด 

10. เลือกและผลิตส่ือการสอนโดยพจิารณาจากขอ 7 เม่ือทราบวาจะใชส่ือการสอน

อะไรบางแลวก็จัดหาและผลิตเพ่ือใหไดตามความตองการ จัดเปนหมวดหมูเพ่ือความสะดวกแก

การใช 

11. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเม่ือสรางเสร็จเรียบรอยแลว โดยทดลองใชเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 

12. กรณชีุดการเรียนรูกลุมจําเปนตองมีกิจกรรมสํารอง ซึ่งกจิกรรมสํารองจะตองเตรียม 

ไวเสริมความรูสําหรับเดก็ทีเ่รียนเร็ว หรือกลุมทีท่ํากิจกรรมเสร็จกอนจะไดมีกจิกรรมทําเพ่ือเปนการ

สงเสริมความรูใหกวางขวางและลึกซึง่ยิ่งข้ึน ไมเบื่อหนาย ซึ่งมีผลดีจะทําใหไมมีปญหาทางวินัยใน

ชั้นเรียนแตกิจกรรมสํารองอาจจะเปนกจิกรรมที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเร่ืองทีเ่รียน แตกจิกรรม

อาจจะมีความลึกซึ้งทาทายตอการเรียนใหอยากทํากิจกรรม 

13. สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย 

14. ขนาดรูปแบบของชุดการเรียนรูที่ดีควรมีขนาดมาตรฐาน เพ่ือความสะดวกในการใช

และความเปนระเบียบเรียบรอยในการเก็บรักษา โดยพิจารณาในดานประโยชน ประหยัด และ

ความคงทนถาวร พรอมทั้งความสวยงาม 
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ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนรูโดยวิธีระบบการผลิตชดุการเรียนรูมี 10 ข้ันตอน (ชัยยงค 

พรหมวงศ 2526 : 147) 

1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ

เปนแบบสหวิทยาการ ตามทีเ่หน็เหมาะสม 

2. กําหนดหนวยการสอนโดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน ประมาณเนื้อหาที่

สามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือสอนไดหนวยละคร้ัง 

3. กําหนดหัวเร่ือง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการแตละหนวยนั้น ควรที่จะให

ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวเร่ืองออกมาเปนหนวยการสอนยอย 

4. กําหนดหลักการและมโนมติ (Concept) หลักการและมโนมติที่กําหนดข้ึนจะตองให

สอดคลองกับหนวยและหัวเร่ือง โดยสรุปรวมแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไวเพ่ือเปน

แนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกนั 

5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเร่ือง โดยใหเปนจุดประสงคทั่วไปกอน แลว

เปล่ียนเปนจดุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเง่ือนไขและเกณฑพฤตกิรรมไวทุกคร้ัง 

6. กําหนดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเปนแนว

ทางการเลือกและการผลิตส่ือการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกจิกรรมทกุอยางที่ผูเรียน

ปฏิบัติ เชน อานบัตรคําส่ัง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร เลนเกม ฯลฯ 

7.กําหนดแบบประเมินผลโดยออกแบบการประเมินผลใหตรงกับจดุประสงคเชิงพฤติกรรม 

โดยใชการสอบแบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced Testing) คือ การวัดผลที่ยึดเกณฑหรือ

เง่ือนไขที่กําหนดไวในวัตถุประสงค โดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพ่ือใหผูสอนทราบวา 

หลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลวผูเรียนไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงค

ที่ตั้งไวหรือไม 

8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัตถุประสงค และวิธีการที่ครูใช ถือวาเปนส่ือการสอนทั้งส้ิน 

เม่ือผลิตส่ือการสอนของแตละหัวเร่ืองแลว กจ็ัดส่ือการสอนเหลานัน้ไวเปนหมวดหมูในกลองที่

เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานทีต่ั้งไว 

9. ทดลองใช โดยการนําไปทดลองใชแบบเด่ียว แบบกลุมเล็ก แบบภาคสนามกับนกัเรียน

ซึ่งมิใชกลุมตัวอยางจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 

10. ทดลองหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู เพ่ือเปนการประกันวาชุดการเรียนรูที่สรางนัน้มี

ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วาการ

เรียนรูเปนการชวยใหการเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
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ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู 

 

กําหนดหมวดหมูเนื้อหา 

 

กําหนดหนวยการสอน 

 

กําหนดหัวเร่ือง 

 

กําหนดความคิดรวบยอด 

 

กําหนดวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม 

 

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กําหนดแบบประเมินผล 

 

เลือก ผลิต และจัดระบบส่ือ 

 

ทดลองใช 

 

หาประสิทธิภาพ และคาดัชนีประสิทธิผล 

 

แผนภูมิที่ 2    แผนผังแสดงข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรูตามระบบ 

ที่มา  : ชัยยงค พรหมวงศ.  การผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

จุฬาลงกรณ , 2523 

 

จากแผนภูมิที ่ 2 แสดงใหเห็นวาข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนรูเร่ิมจากการจัดหมวดหมู

เนื้อหาออกเปนหนวยโดยมีหัวเร่ืองสัมพนัธกนั กําหนดมโนทัศน และจดุประสงคเชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียน การประเมินผล เลือกผลิตส่ือการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ชุดการเรียนรู

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา และ

ผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

เสนอแนะ 

ปรับปรุง 

แกไข 

พัฒนา 
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ที่สรางข้ึนตามข้ันตอนการผลิตทีถู่กหลักวิชาจะสามารถถายทอดเนื้อหา ชวยเราความสนใจของ

ผูเรียน และชวยทําใหผูเรียนไดฝกการแสดงความคิดเหน็ การตัดสินใจ และการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง 

ปริยา ตรีศาสตร (2530 : 44) ชุดการเรียนเปนส่ือประสมที่มีความสมบูรณในตัวเองแตชุด

การเรียนที่สรางข้ึนจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือไดหรือไม จําเปนตองเอาวิธีวิเคราะหระบบซึ่งเปน

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเรียกวา  Systems Approach  มาใชวิเคราะห โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1.   ข้ันปญหาที่ตองการแกไขนัน้คืออะไร 

2.   ข้ันกําหนดเปาหมายเพ่ือแกไขปญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเหน็การกระทําได 

3.   ข้ันการสรางเคร่ืองมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพ่ือใหวัดไดทุกระยะ 

4.   ข้ันการกําหนดทางเลือกหรือวิธีแกปญหา เพ่ือใชดําเนนิการใหบรรลุเปาหมาย 

5.   ข้ันทดลอง เพ่ือเลือกวิธีที่ดทีี่สุดใชเปนแนวทางไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 

6. ข้ันวัดและประเมินผล โดยนําเคร่ืองมือที่สรางข้ึนมาประเมินวาสามารถใชปฏิบตัิงาน

ตามเปาหมายไดหรือไมเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2533 : 495) ไดเสนอข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนรู

ไวดังนี้ 

1.  วิเคราะหเนื้อหา ไดแก  กําหนดหนวย หัวเร่ือง และมโนมต ิ

2.  การวางแผน  วางแผนลวงหนา  กําหนดรายละเอียด 

3.  การผลิตส่ือการเรียน เปนการผลิตส่ือตาง ๆ ทีก่ําหนดไวในแผน 

4.  หาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียน โดยนําไปทดลองใช 

5.  ปรับปรุงใหมีคณุภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

ฮีทเทอร (Heathers 1964 : 342) ไดใหข้ันตอนสําคัญสําหรับครูผูสรางชุดการเรียนดวย

ตนเอง คือ 

1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกส่ิงทีจ่ะใหผูเรียนไดศกึษา แลวจัดลําดับข้ันเนื้อหาให

ตอเนื่องจากงายไปหายาก 

2. ประเมินความรูพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 

3. เลือกกจิกรรมการเรียน วิธีสอนและส่ือการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยตองคํานึงถึง

ความพรอมและความตองการของผูเรียน 

4. กําหนดรูปแบบของการเรียน 

5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
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6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 

 

จากข้ันตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรู ที่นกัการศึกษาไดกลาวมาแลวนั้นผูวิจัยได

สังเคราะหเปนข้ันตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรูดังตอไปนี้ คือ   1)  กําหนดเนื้อหา  2)  กําหนด

หนวย  3)  กําหนดหัวเร่ือง    4)  กําหนดความคิดรวบยอด   5)  กําหนดจุดประสงค    6)  วิเคราะห

ภาระงาน   7)  การวัดประเมินผล  8)  ส่ือการเรียนการสอน  9)  หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  

10)  นําชุดการเรียนรูไปทดลองใช    

 

หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู เพ่ือนําเปนแนวทางและประยุกตใชใหมี

ความเหมาะสมกบัความตองการของนักเรียนใหมากที่สุด ซึ่งจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี พบวา

ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ดังเชน ทฤษฎีการเรียนรูของสกนิเนอร 

(B.F.Skinner)  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด (Thorndike) เปนตน ซึ่งมีแนวคิดตามที่นกั

การศึกษา ไดเสนอไวดังนี ้

สกินเนอร (B.F.Skinner) เปนนกัจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดศึกษาคนควารูปแบบการเรียนรู

แบบการกระทํา (Operant Condiioning) ซึ่งเชื่อวาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรอการเรียนนั้น

เกิดจากการทีบุ่คคลตอบสนองตอส่ิงเราแลวไดเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี ้

1.  เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant Condiioning) พฤติกรรมสวนมากของมนุษย

ประกอบดวยการตอบสนองที่สงหรือแสดงออกมา (Emitled Responses) การตอบสนองเหลานี้

ถือวาเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมซึ่งจะมีการแสดงออกมาเรื่อย ๆ ซึ่งจะมีกีค่ร้ังหรือบอยแคไหน

ข้ึนอยูกับอัตราการตอบสนองหรืออัตราการแสดงออกของพฤติกรรม (Operant Rate) การเรียนรู

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

2.  การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการใหส่ิงเราแกผูเรียนซึ่งอาจทําใหอัตราการ

ตอบสนองของผูเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ตองการ ตวัเสริมแรงอาจเปนคําชม การใหรางวัล 

และสิทธิพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการไดรับรูผลแหงกฎแหงการกระทําวาถูกตองหรือไม 

3.  การเสริมแรงโดยทันทีทนัใด (Immediate reinforcement) ส่ิงเราที่เปนตัวเสริมแรง

จะตองเกิดทนัทีหลังจากมีการตอบสนองหรือเม่ือไดคําตอบ ถาไมเชนนั้นผูเรียนอาจมีการ

ตอบสนองอีกอยางหนึง่ทีเ่ราไมตองการ 

ทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดด (Edward L. Thorndike)  นักจติวิทยาและนกัการศึกษา

ชาวอเมริกันที่เรียกวา S-R Theory เปนทฤษฎีที่วาดวยการวางเง่ือนไข (Condition) แลวใหมีการ
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เสริมแรง (Reinforcement) จากทฤษฎีนี้ไดตั้งกฎการเรียนทีเ่ราสามารถนํามาประยกุตใชในการ

สรางชุดการเรียนรู 3 กฎ กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดด ที่เรียกวา S-R Theory ไวดังนี ้

1.  กฎแหงการฝกหัดหรือการทําซ้ํา (Law of Exercise or Repetition) กลาววายิ่งมีการ

ตอบสนองตอบตอส่ิงเรามากคร้ังหรือบอยคร้ังเทาใด   การเรียนรูนั้นกจ็ะอยูไดนานคงทน   และถา

หากวาไมไดส่ิงเราและการสนองตอบการเรียนรูนั้นก็จะคอยเลือนหายไป จากกฎแหงการฝกหรือ

การทําซ้ํา ผูสรางชดุการเรียนรูทั่วไปเชื่อวา ผูเรียนจะเกดิการเรียนรูไดโดยการฝกในชุดการเรียนรู

นั้น หรือทําซ้ํา ๆ ในชุดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว 

2. กฎแหงผล (Law of Effect) การเรียนรูจะเกิดข้ึนกับผูเรียนไดถาส่ิงเราและการ

สนองตอบที่เกิดปฏิสัมพนัธแลวสรางความพอใจ หรือการสนองตอบจะเพ่ิมแรงขับภายใน ถาหาก

เกิดความพึงพอใจ และแรงขับเพื่อการสนองตอบจะลดลงเมื่อเกิดความไมพึงพอใจ กลาวถึงส่ิงเรา

และการตอบสนองวา ส่ิงเราและการสนองตอบจะเชื่องโยงกันไดถาสามารถสรางภาพ อันนาพึง

พอใจแกผูเรียน โดยที่ผูเรียนเกิดความเชื่อม่ันและม่ันใจวาการสนองตอบหรือพฤตกิรรม ทีต่นเอง

แสดงออกมานั้นถกูตอง สถานการณดังกลาวจะเกิดข้ึนมาหากมีการเสริมแรง (Reinforcement) 

หรือการใหรางวัล ในชุดการเรียนรูนั้น การเสริมแรงคือการใหผูเรียนไดทราบวาที่ตนเองตอบไปนัน้

ถูกตองหรือไมอยางไร และตองใหทราบทนัทีหลังจากทีผู่เรียนไดสนองตอบตอส่ิงเราหรือไดตอบ

คําถาม 

3.  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาววา ในสภาวะของการจัดการเรียนการ

สอนนั้น ถาสามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนแลว การจัดการเรียนการสอนจะ

บังเกิดผลดีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราใหผูเรียนเกิดความพึง

พอใจทีจ่ะเรียน หรือติดตามบทเรียนโดยตลอด ในเชงิจิตวิทยาก็คือ แรงขับที่จะเพิ่มพลังในรางกาย

เกิดปฏิกิริยาเพ่ือแสดงพฤติกรรม เปนแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 

เคมป และเดตัน (Kemp and Dayton 1985 : 13 ) แนวความคิดทางทฤษฎีการเรียนรูที่

เปนแนวทางในการสรางชดุการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมีอยู 3 กลุมใหญ ๆ คือ  

1. กลุมพฤติกรรมนยิม (Behaviorism)  

เปนกลุมที่ตีความพฤติกรรมมนุษยวาเปนการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเรา (Stimulus) และการ

ตอบสนอง (Responses) บางทีเรียกวาการเรียนรูแบบ S – R ส่ิงเราก็คือขาวสารหรือเนื้อหาที่สงไป

ใหผูเรียน โดยผานกระบวนการเรียนการสอน โปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการทฤษฎีนี้มาก 

โดยจะแยกลําดับข้ันการเรียนรูออกเปนข้ันตอนยอย ๆ และเม่ือผูเรียนเกดิการตอบสนอง กจ็ะ
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สามารถทราบผลไดทันทีวาเกดิการเรียนรูหรือไม ถาตอบสนองถูกตองก็จะมีการเสริมแรง 

โปรแกรมการเรียนการสอนเปนรายบุคคลอิงทฤษฎีนี้มาก 

2. กลุมเกสตัลทหรือสนามหรือความรูความเขาใจ (Gestalt, Field or Cognitive 

Theories)  

เปนกลุมทีเ่นนกระบวนการความรู ความเขาใจ และความสามารถในการจัดกระทําอันเปน

คุณสมบัติพืน้ฐานของพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีนี้ถือวาการเรียนรูของมนษุยนัน้ข้ึนอยูกับคุณภาพ

ของสติปญญาและความสามารถในการสรางความสัมพนัธ 

3. กลุมจิตวิทยาทางสังคม หรือการเรียนรูทางสังคม (Social Psychology or Social 

Learning Theory)  

เปนกลุมที่ไดรับความสนใจมากข้ึนทฤษฎีนีเ้นนปจจัยทางบุคลิกภาพ และปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเกีย่วของกับการกระทาํทางสังคม โดยเรียนรูจากประสบการณ

โดยตรงหรือผานการเรียนการสอนโดยใชส่ือ เคมป และเดตัน (Kemp and Dayton 1985 : 14 ) 

กลาววา ทฤษฎีทั้งสามกลุมมีความคลายคลึงกนัหรือจดุเนนเกีย่วกับการออกแบบและการใชส่ือ

การเรียนการสอนดังนี ้

3.1 แรงจูงใจ (Motivation) หากนกัเรียนมีความตองการความสนใจหรือความ

ปรารถนาทีจ่ะเรียนรู กจ็ะทําการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางใหนักเรียน

เกิดความสนใจโดยการเสนอสื่อการเรียนการสอนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ คือจดัประสบการณหรือ 

กิจกรรมในการเรียนรูซึ่งมีความหมายหรือนาสนใจสําหรับนักเรียน 

3.2 ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักเรียนแตละคน

ตางมีอัตราและวิธีการเรียนรูแตกตางกนั ดังนัน้การจดัส่ือการสอนจะตองคํานงึถึงประเดน็นี้ดวย 

3.3 วัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning Objective) ในการจดัการเรียนการ

สอนหากนกัเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเรียนรู ก็จะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะบรรลุ

จุดประสงคไดมากกวาที่ไมทราบ นอกจากนี้วัตถุประสงคของการเรียนรูยงัชวยในการวางแผนสราง 

ส่ือการเรียนการสอนคือใหทราบวาควรบรรจเุนื้อหาอะไรในส่ือ 

3.4 การจัดเนื้อหา (Organization of Content) การเรียนรูจะงายข้ึนหากมีการ

จัดลําดับเนื้อหาสาระในการเรียนรูเปนลําดับข้ันและสมเหตุสมผล 

3.5 การจัดเตรียมการเรียนการสอน (Pre-learning Preparation) บางคร้ังการ

เรียนรูเนื้อหาสาระหนึ่งๆ จําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่มีมากอน ดังนัน้ในการสรางชดุ 

การเรียนการสอนจะคํานึงถึงธรรมชาติและระดับการเรียนรูของแตละกลุม เพ่ือทีจ่ะจัดเตรียมความ 
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พรอมใหกับกลุมผูเรียน 

3.6 อารมณ (Emotion) การเรียนรูจะเกี่ยวของกบัอารมณและความรูสึกของ

บุคคลพอ ๆ กับความสามารถทางสติปญญา ดังนัน้ ในการสรางชุดการสอนควรตอบสนองอารมณ 

ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเปนสําคัญ 

3.7 การมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูจะบังเกดิผลอยางรวดเร็ว และ

ความคงทน หากใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทางสติปญญาและทางกายภาพ และ

ควรจัดเปนเวลานานกวาการเรียนรูโดยการฟงหรือการพูด 

3.8 การสะทอนกลับ (Feedback) การเรียนรูจะเพิ่มข้ึนหากนกัเรียนไดทราบ

ความกาวหนาในการเรียนรูซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจ 

3.9 การสรางแรงเสริม (Reinforcement) เม่ือนักเรียนบรรลุผลในการเรียนรู

เนื้อหาสาระใดแลวก็จะถูกกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตอไป ซึ่งการเรียนรูนี้กเ็ปนรางวัล

ที่สรางความเชื่อม่ันและสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกแกนักเรียน 

3.10 การฝกฝนและการทําซ้ํา(Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดการเรียนรู

ในเร่ืองของความรูและทกัษะได จะตองอาศยัการฝกปฏิบัติและการทําซ้ําอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสู

ความคงทนในการเรียนรู 

3.11 การนําไปประยุกตใช (Application) ผลลัพธที่พึงปรารถนาของการเรียนรู

คือ การเพ่ิมความสามารถของแตละบุคคลในการประยุกตหรือการถายโยงการเรียนรู คือสามารถ

นําไปปรับใชกับปญหาหรือสภาพการณใหม 

นอกจากนี้ สามารถ จุยทอง (2540 : 27) ไดกลาววา การสรางชุดการเรียนรูนั้นอาศัย

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ๆ ดังนี ้

1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบคุคล  

ตามหลักจติวิทยาผูเรียนมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ เชน ความสามารถ สติปญญา 

ความตองการความสนใจ รางกาย อารมณสังคม และอ่ืน ๆ นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามา

ประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยคํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิธีการทีเ่หมาะสมที่สุด

คือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือการศึกษาตามเอกตัภาพ การศึกษาโดยเสรีการศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งลวนแตเปนวิธกีารสอนทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับสตปิญญา 

ความสามารถ   และความสนใจโดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                          60 
 

2. การใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทราบผลการเรียนของตนเองทนัที การ

เสริมแรงทีเ่หมาะสมและการเรียนทีละข้ันไปตามลําดับ (ชยัยงค  พรหมวงศ  2526 : 119) 

3. ทฤษฎีส่ือประสม (Multi – Media System)  

จากการศึกษาและงานวิจัยพบวา ส่ือแตละอยางมีคณุประโยชนแตกตางกนั และไม

สามารถสนองจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดสมบูรณทุกดาน แตการนําส่ือหลายๆ อยาง มา

บูรณาการเพ่ือสนองจุดมุงหมายของกจิกรรมการเรียนการสอน เรียกวา “ส่ือประสม” และส่ือ

ประสม หมายถึง การนําเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน ซึ่งมีคณุคาที่สงเสริมซึง่กัน

และกัน ส่ือการสอนอยางหนึ่งอาจใชเพ่ือเราความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชอธิบาย

ขอเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึง้และปองกนัความเขาใจ

ความหมายผิด และการใชส่ือประสมจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากประสาทสัมผัสที่

ผสมผสานกัน ไดพบวิธกีารที่จะเรียนในส่ิงที่ตองการไดดวยตนเองมากยิ่งข้ึน     

4. แนวคิดในการนําหลักจติวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพส่ิงแวดลอม มีการจัดสภาพการณ

ในลักษณะโปรแกรมซึ่งหมายถึง ระบบการสอนทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนดังนี ้

4.1 ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 

4.2 ผูเรียนไดทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนเองถูกผิดอยางไร 

4.3 มีการเสริมแรงทางบวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูก อันจะ

ทําใหกระทําพฤตกิรรมนัน้ซ้ําอีกในอนาคต 

4.4 ผูเรียนไดเรียนรูไปทีละข้ันตามความสามารถ ความสนใจของตนเองโดยไมมี

ใครบังคับ  อยางไรก็ตามการจัดสภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออํานวยตอการเรียนรูตามแนวคิดดงักลาว 

จะตองมีเคร่ืองมือชวยเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง โดยการจัดสอนแบบโปรแกรมในของ

กระบวนการและใชชุดการสอนเปนเคร่ืองมือสําคัญ  (ชัยยงค   พรหมวงศ และคณะ 2523 : 120) 

5. การเรียนเพ่ือรอบรู (Mastery Learning) หรือการเรียนรูเพ่ือรูแจง  

ซึ่งผูสอนจะตองกําหนดจุดประสงคของการเรียนใหชัดเจนวา คาดหวังใหนักเรียนรูอะไร 

ในการสอนจะตองแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ แตละตอนประกอบดวยส่ือที่จัดไวอยางดเีพ่ือสอน

ตามจุดประสงคที่กําหนดผูเรียนตองรูแจงในแตละข้ัน เพราะเนื้อหาจะเรียงลําดับข้ันการเรียนรูไว

แลว (Hierarchy of Learning) การเรียนรูในข้ันแรกเปนพื้นฐานในการเรียนรูในข้ันตอไปตอนใดที่

ทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดไมผานเกณฑก็ตองมีการสอนซอมเสริมจนกวาจะผานเกณฑนัน้ จงึ

จะเรียนในตอนตอไปไดข้ันตอนตาง ๆ ของการเรียนรูเพ่ือรอบรูมีดังนี ้
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แผนภูมิที่ 3   ข้ันตอนการเรียนเพ่ือรอบรู  สามารถ จุยทอง (2540 : 27) 

 

ซึ่งเปนไปในทิศทางเดยีวกับ เสาวณีย  สิกขาบัณฑติ  (2528 : 292 )  ที่กลาวถึงหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในการสรางชุดการเรียนรู  ไวดังนี ้

1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักการศึกษาไดนําหลัก

จิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช เพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถปนผูเรียน

ใหเปนแมพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาทีเ่ทากนั เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขา

และใชเวลาเรียนในเร่ืองหนึ่ง ๆ ที่แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้มีความแตกตางในดาน

ความสามารถ (Ability) สติปญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest )

รางกาย (Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social) ดวยเหตุผลที่คนเรามีความแตกตาง

กันดังกลาว ผูสรางชุดการสอน จึงพยายามทีจ่ะหาวิธกีารที่เหมาะสมที่สุดในการทีจ่ะทําใหผูเรียน

ไดเรียนอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวในชดุ นั้น ๆ 

2. การนําส่ือประสมมาใช (Multi - Media Approach) เปนการนําเอาส่ือการสอนหลาย

ประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอันนี้ก็เพ่ือที่จะเปล่ียนแปลงการเรียนการ

สอนจากเดิมทีเ่คยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนดวย

การใชแหลงความรู จากส่ือประเภทตาง ๆ 

การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน 

แบงเนื้อหาเปนตอน ๆ จัดส่ือประกอบในแตละตอน 

มีการประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด 

ใชขอสอบวินิจฉัยจดัหาขอบกพรองของนกัเรียน 

จัดการสอนซอมเสริมตามความจําเปน 
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3. ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) จิตวิทยาการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหผูเรียน ไดเขา

รวมกิจกรรมดวยตนเอง ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที มีการเสริมแรง คือ 

ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดใีจที่ตนเองทําไดถกูตอง เปนการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป ถา

ตนเองทําไมถกูตองจะไดทราบวาถูกตองนั้นคืออะไรจะไดไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ 

ซึ่งไมทําใหเกดิความทอถอย หรือส้ินหวังในการเรียน เรียนรูไปทีละข้ัน ตามความสามารถ และ

ตามความสนใจของตนเอง 

4. การใชวิธีวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เปนการนําเอาการวิเคราะหระบบมาใช

โดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และวัยของผูเรียนทุกส่ิงทุกอยางทีจ่ัดไวในชุด

การสอน จะสรางข้ึนอยางมีระบบ จะตองมีการตรวจเชค็ทุกข้ันตอน และทกุอยางจะตองสัมพันธ

สอดคลองกันเปนอยางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนทีเ่ปน

ที่เชื่อถือไดจึงนําออกมาใช 

นอกจากนี้ วาสนา ชาวหา (2552 : 32) กลาววา หลักจิตวิทยาที่ควรคํานงึถึงในการสราง

ชุดการเรียนรู คือ พฤติกรรมการเรียนรูของบลูม (Bloom) ไดจําแนกไว 3 ชนิด ไดแก 

1.  พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง กิจกรรมดานความคิดซึ่งเปน

กระบวนการทางสมองเพ่ือเรียนรูเกี่ยวกบัขอเทจ็จริง หลักเกณฑและความคิดรวบยอด 

2.  พฤติกรรมทางจิตพิสัย (Effective Domain) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่วัดหรือสังเกตไดจาก

การกระทํา ความรูสึก เม่ือส่ังสมไปนาน ๆ จะกลายเปนทัศนคติและคานิยม พฤติกรรมสวนนีเ้ปน

พฤติกรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปในทางที่ตองการไดไมงายนัก 

3.  พฤติกรรมทางทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนการใชกลามเนื้อในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ทางการเรียนการสอน พฤติกรรมดานนีมุ้งพัฒนาไปสูความเปนทกัษะหรือความ

ชํานาญคลองแคลวในการเคล่ือนไหว และใชกลามเนื้อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น การ

จัดการเรียนการสอนจึงเนนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนทั้ง 3 ดาน 

จากทฤษฎีของสกินเนอรและธอรนไดด สามารถนํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรูคือ

การยึดความแตกตางระหวางบุคคลและการเสริมแรง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

ความสามารถของตนอยางอิสระ การไดฝก สามารถทําใหเรียนรูไดดีและเกิดความชํานาญ 

นอกจากนี้การที่ผูเรียนไดรับแรงเสริมจากการไดทราบคําตอบจากบทเรียนที่ตนเองศึกษาโดยทันท ี

ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนทีจ่ะศึกษาตอไป ซึ่งจะทําใหชุดการเรียนรูเปนส่ิงทีน่าสนใจ

สําหรับผูเรียน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

จากแนวความคิดตาง ๆ ของนักการศึกษาเกี่ยวกับชุดการเรียนรู ยังมีผูทําการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกบัการใชชดุการเรียนรู มาใชในการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ เชน 

 

งานวิจัยภายในประเทศ 

อัมพร  เต็มดี (2545 : 76) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองการอนุรักษ

แหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี  การวิจัยคร้ัง

นี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน มีข้ันตอนการ

พัฒนาชุดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาและหา

ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินและปรับปรุงแกไข  ชุดการเรียนรู

ประกอบดวย  คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู  ใบความรู  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน  

คูมือนักเรียน  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนชุมชนบานบอ  อําเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 32 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ครู และ

บุคคลทีเ่กี่ยวของในชุมชน ตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวใน

ชุมชน  ชุดการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ครูผูรูในทองถิน่ และเจาหนาที่ดูแลแหลงทองเทีย่ว รวมกันในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเทีย่วในชุมชน ดวย

การศึกษาจากแหลงการเรียนรูในชุมชน และจากการปฏิบัติจริงเกี่ยวกบัการอนุรักษแหลงทองเที่ยว 

นักเรียนมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชนกอน และหลังการใชชุด

การเรียนรูแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนน

สูงกวากอนการใชชดุการเรียนรู นกัเรียนมีความคิดเหน็ที่ดตีอชุดการเรียนรู 

กุหลาบ  หงสทอง (2546 : 43) ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่

เกี่ยวของกบัชุมชน สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา

ความตองการและขอมูลพื้นฐาน พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู ทดลองใชชุดการเรียนรู 

ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  มีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 1) 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  3) การทดลองใช

เคร่ืองมือที่สรางข้ึน  4) การประเมินและปรับปรุงชดุการเรียนรู ชุดการเรียนรูประกอบดวย  คํานํา  

วัตถุประสงค  คูมือครู  ใบความรูสําหรับครู  แบบสังเกตพฤตกิรรม  และคูมือนกัเรียน  กลุม

ตัวอยางคือ นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3/1 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
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สุพรรณบุรี จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวานกัเรียนและผูที่เกีย่วของตองการใหมีการพัฒนาชุด

การเรียนรู เร่ืองกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัชุมชนสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 โดยจัดกจิกรรม

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในชุมชน ชุดการเรียนรูเร่ือง

กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัชุมชนสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 นักเรียนใชชุดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนกลุม จากแหลงเรียนรูใน

ชุมชนใกลเคียง มีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีการปรับปรุงแกไขผลงานจนอยูในระดบัที่

สมบูรณ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชมุชนกอน และหลังการใช

ชุดการเรียนรูแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนหลังใชชุดการเรียนรู

สูงกวากอนการใช 

มาลัย  จงเจริญม่ันคง (2546 : 54)  ทําการวิจยัเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองอําเภอ

บานฉาง จังหวัดระยอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 การวิจัยคร้ังนี้มีจดุมุงหมายเพ่ือ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูเร่ืองอําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการเรียนการ

สอนโดยใชชุดการเรียนรู  มีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจความ

ตองการและขอมูลพื้นฐาน  2) การสรางชุดการเรียนรู  3) การทดลองใชชุดการเรียนรูเพ่ือหา

ประสิทธิภาพ  4) การประเมนิและปรับปรุงชุดการเรียนรู  ชุดการเรียนรูประกอบดวย  คํานํา  ผล

การเรียนรูที่คาดหวัง  คําชี้แจง  แผนการเรียนรู  ใบความรูสําหรับครู  คูมือสําหรับนกัเรียน  

แบบทดสอบประจําชดุ  ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรู เร่ืองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ที่สราง

ข้ึนมีประสิทธิภาพ 91.87/92.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน

การสอนโดยใชชุดการเรียนรู นักเรียนทุกคนสวนใหญมีความคิดเหน็ในทางบวกตอการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

สมพิศ กอบจิตติ (2548 : 97) ทําการวิจยัเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายนารู

ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 การวิจัยคร้ังนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพืน้ฐานในการพัฒนาชดุการเรียนรู พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด

การเรียนรู ทดลองใชชุดการเรียนรู ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู มีข้ันตอนการพัฒนา

ชุดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  

3) ทดลองใชชุดการเรียนรู  4) ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ชุดการเรียนรูประกอบดวย  

คูมือครู  (คํานํา  วัตถุประสงค  คําชี้แจง  แผนการจดัการเรียนรู  ใบความรู  แบบสังเกตพฤติกรรม  

และแบบประเมินผลงาน)  คูมือนักเรียน  (คํานํา  วัตถปุระสงค  คําชี้แจง  ใบความรู  ใบงาน  
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แบบทดสอบ)  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสามัคคศีรัทธาราม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 39 คน ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนและผูที่

เกี่ยวของเห็นวาชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน ควรใชขอมูลทองถิ่น  ชุดการ

เรียนรูมีประสิทธิภาพ 83.85/87.01  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการ

เรียนรูเปนกลุม เรียนรูจากผูรูและแหลงเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน

ในการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวันโดยใชขอมูล

ทองถิ่น กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .50 โดย

หลังการใชชุดการเรียนรูนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชชดุการเรียนรู นักเรียน

มีความเห็นตอชุดการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมาก 

นุชนาถ  สอนสง (2549 : 105) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโน

ทัศน เร่ืองบรรยากาศสําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษา

ขอมูลพื้นฐาน พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ทดลองใช ประเมินผลและปรับปรุงแกไข มีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 1) 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินผล

และปรับปรุงแกไข ชุดการเรียนรูประกอบดวย  วัตถุประสงค  คําชี้แจง  คูมือครู  คูมือนักเรียน  

เนื้อหาสาระ  ส่ือประกอบการใชชุดการเรียนรู  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/2 

โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 35 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและครู

ตองการใหมีการพัฒนาชดุการเรียนรูที่สงเสริมใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหนักเรียน

ศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง เนนกจิกรรมที่มีการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทศันและ

กิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 82.86/81.89 ผลการเรียนรูเร่ือง

บรรยากาศของนักเรียนกอนและหลงัใชชุดการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 

.01 โดยหลังการใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุด

การเรียนรูทําใหนักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

งานวิจัยในตางประเทศทีเ่กี่ยวของกบัชุดการเรียนรูไดมีผูทาํการวิจัยไวดังนี ้

แอนเดอรสัน (Anderson 1982)  ไดสรางชุดการเรียนดวยตนเอง เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑทีต่ั้งไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศกึษาในระดับเตรียม

ประถมศึกษา โดยใชชดุการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลการทําวิจัยพบวา มีความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากกลุมที่สอนโดยใชชุดการเรียน การวางแผนการสอนและวิธีสอน 

แตไมมีความแตกตางกันดานทศันคตทิี่มีตอวิชาสังคม และผูเรียนโดยมากชอบชุดการเรียนดวย

ตนเอง 

แมคเคลแมน (McCaleman 1974) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชุดการ

เรียนรูกับความชอบในการเรียนวิชาสังคมศกึษาของศึกษาระดับ 9 จํานวน 24 หองเรียน โดยแบง

นักศึกษาออกเปนกลุมควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมทดลองแยกเปนกลุมที่เรียน

ดวยชุดการเรียนรูและเรียนดวยชุดการเรียนรูประกอบการอภิปรายกลุมยอย ผลการวิจยัพบวา

ความชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของกลุมควบคุม และกลุมทดลองแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ      และในกลุมทดลองนักศึกษาชอบเรียนแบบใชชุดการเรียนรูประกอบการ

อภิปรายกลุมยอยมากวา 

ฮุลเลย (Hulley Joan C.1998, อางถึงใน หทัยรัตน อันดี 2544 : 64) ศึกษาเร่ืองการสราง

ชุดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5 

ผลการศึกษาพบวา ชุดการเรียนรูมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร 3 เร่ือง ไดแก 1) วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  2) วิทยาศาสตรกายภาพ  3) ประวัติศาสตรและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งเนื้อหา

ของแตละเร่ืองนํามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรของหลกัสูตรแมบทแหงชาต ิ ชุดการเรียนรู

ประกอบดวย  วัตถุประสงค  ส่ือการเรียนการสอนที่สรางข้ึน  และการประเมินผล ครูสามารถใชชดุ

การเรียนการสอนจากการศึกษาคูมือครู ผลการใชชุดการเรียนรู พบวา ชวยใหครูสามารถนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางกวางขวาง 

 

จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทําใหผูวิจัยเห็นวา ชุดการเรียนรูมีความหมาย

หลากหลายตามที่นกัการศึกษาไดใหความหมายไว  ซึ่งพอจะสรุปไดวาชุดการเรียนรู เปนส่ือการ

สอนที่สรางข้ึนเพ่ือใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวยส่ือผสมหลาย ๆ อยางที่มี

ความสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู มีการจดักิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียน

ไดศึกษาคนควา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยมีครูเปนผูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา 

ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคตามทีก่ําหนดไว  การจําแนกประเภทของชุดการเรียนรูสามารถจําแนก

ไดหลายลักษณะ เชน จําแนกตามลักษณะของการนําไปใชวาใชในลักษณะใด เชน ชดุการเรียนรู

แบบบรรยาย  ชุดการเรียนสําหรับกลุมยอย ชุดการเรียนรูรายบุคคล และชุดการเรียนรูทางไกล 

เปนตน ชดุการเรียนรูมีประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลาวคือ เราความสนใจของ

ผูเรียน  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
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ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบคุคล ชวยสรางเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนชวย

แกปญหาการขาดแคลนครู แนวคิดทฤษฎีทีน่ํามาใชในการสรางชุดการเรียนรู ไดแก ทฤษฎีการ

เรียนรูของสกนิเนอร  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด การสรางชุดการเรียนรูมีความแตกตางกนั

ตามแนวคิดของนักการศึกษา   แตสรุปไดวาข้ันตอนที่สําคัญประกอบดวย  4  ข้ันตอนใหญ ๆ คือ 

1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพ่ือนํามาใชในการสรางชุดการเรียนรู   2) การสรางชุดการเรียนรูและ

หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  3) การทดลองใชชดุการเรียนรู  4) การประเมินและปรับปรุง

แกไขชุดการเรียนรู เม่ือสรางชุดการเรียนรูเรียบรอยแลวตองนําไปหาประสิทธิภาพ ซึ่งเกณฑ

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนิยมตั้งไวที ่ 80/80   สําหรับเนื้อหาที่เปนความรู ความจํา  และไม

ต่ํากวา 80/80 จากการศึกษาพบวาชุดการเรียนรูเปนส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมทีจ่ะนํามาใชในกจิกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการเรียนรูของผูเรียน โดยใหผูเรียน

แสวงหาความรูดวยตนเอง  ดังนั้นผูวิจัยจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ดวยการสอนโดยใชชดุการเรียนรู     
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัด

ราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เปนการวิจยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research ) โดยมีนกัเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6   เปน

หนวยหนวยวิเคราะห  (Unit of Analysis)  มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   กอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู   

2)  เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    โดยมีวิธการดําเนนิการตามลําดับข้ันตอน  ดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

 4.  ระยะเวลาในการวิจยั 

 5.  แบบแผนการวิจัย 

 6.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 

 7.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 8.  การดําเนินการทดลองและเกบ็ขอมูล 

9.  การวิเคราะหขอมูล 

 10  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1  ประชากร 

ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ภาค

เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  จํานวน  4  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  180  คน 
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1.2  กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ภาค

เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   จํานวน 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  40  คน  ที่ไดมา

จากการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

หนวยสุม 

 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 

2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจดัการเรียนการสอน โดยใชชุดการ

เรียนรู 

2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแก 

2.2.1   ผลการเรียนรู   เร่ือง  ทักษะภูมิศาสตร 

2.2.2   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชดุการเรียนรู เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร    

 

3.  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย   

เนื้อหาทีน่ํามาใชสรางชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 6 นํามาจากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  ซึ่งจัดทําข้ึนสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551    ซึ่งกําหนดไว  ไดแก  มาตรฐานการเรียนรูที ่ 

ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพันธของสรรพส่ิง  ซึ่งมีผลตอกันและ

กันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ

อันจะนําไปสูการใชและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ทกัษะ

ภูมิศาสตร ประกอบดวยเนื้อหา เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดตาง ๆ   อันไดแก   ลูกโลกจําลอง  

เข็มทิศ    รูปถายทางอากาศ   ภาพถายจากดาวเทียม  และแผนที่  ชนดิของแผนที ่องคประกอบ

ของแผนที่  การอานแผนที่  การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศ

ไทย   การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาขอมูล   และแหลงทรัพยากรของประเทศไทย 
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4.  ระยะเวลาในการวิจัย 

 การทดลองใชเวลาในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2554  จํานวน 5 สัปดาห  สัปดาหละ 2 

ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  60  นาที  รวมระยะเวลา  10  ชั่วโมง 

 

5.  แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ใชแบบแผนการวิจยั

แบบกลุมเดียวมีการสอบกอนและสอบหลัง (One Group Pretest - Posttest Design)  (มาเรียม  

นิลพันธุ  2549 : 144)  ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้

 

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 

T1  หมายถึง  ทดสอบกอนการเรียนดวยชดุการเรียนรู 

X    หมายถึง  การสอนโดยใชชุดการเรียนรู 

T2  หมายถึง  ทดสอบหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู 

 

6.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั ประกอบดวย 

6.1  ชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  จํานวน 

5 ชุด  

6.2  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  จาํนวน 5 แผน 

6.3  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน  (Pre – test)  และหลังเรียน (Post - test) 

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   ซึง่เปนขอสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ 

6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใช

ชุดการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร   
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7.  ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

7.1 ชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

จํานวน  5  ชุด  ดังนี ้

ชุดการเรียนรูที่   1   เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ   มาตรฐานตวัชี้วัดชั้นป  ส 5.1  ป.6/1 

                                                 สาระสําคัญ  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนดิตาง ๆ  คือ  ลูกโลก  

                                                 จําลอง  แผนที่ เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ  และภาพถายจาก  

                                                 ดาวเทียม 

ชุดการเรียนรูที่   2   รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  มาตรฐานตัวชี้วัดชั้นป  ส 5.1 ป.6/1 

                                                 สาระสําคัญ  ชนิดของแผนท่ี  องคประกอบตาง ๆ ของแผนท่ี    

                                                 การอานแผนที ่

ชุดการเรียนรูที่   3   เที่ยวทั่วไทยกับแผนที่  มาตรฐานตัวชี้วัดชั้นป  ส 5.1 ป.6/1 

                                                 สาระสําคัญ    การใชแผนที่ศึกษาลักษณะโครงสรางตาง ๆ   

                                                 ของประเทศไทย 

ชุดการเรียนรูที่   4   รูจักดีประเทศไทย   มาตรฐานตัวชี้วัดชั้นป  ส 5.1 ป.6/1 

                                                 สาระสําคัญ    การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษา  

                                                 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

ชุดการเรียนรูที่   5   รูรักษาทรัพยากร  มาตรฐานตัวชี้วัดชัน้ป  ส 5.1 ป.6/1 

                                                 สาระสําคัญ    การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรศึกษาขอมูล  

                                                 และแหลงทรัพยากรของประเทศ  

 

ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู 

7.1.1  วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และสรุปขอมูลจากแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกบั

การจัดการเรียนรูเร่ือง ทักษะภูมิศาสตร และกําหนดเนือ้หาเกี่ยวกบัการสรางชดุการเรียนรู เพ่ือ

นํามาเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6  

7.1.2 นําขอมูลที่ไดมากําหนดโครงสรางขอบเขตเนื้อหา ตลอดจนวัตถปุระสงค 

และดําเนินการสรางชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6

โดยขอคําแนะนําจากอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งชุดการเรียนรูที่สรางข้ึนประกอบดวย ชุดการ

เรียนรูจํานวน  5  ชุด  ชุดการเรียนรูแตละชุดมีองคประกอบดังตอไปนี้    1)  คํานํา   2) คําชี้แจงใน
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การใชชุดการเรียนรูสําหรับครูและนกัเรียน  3) ใบความรูสําหรับนักเรียน  4) ใบกิจกรรม  5) 

แบบฝกหัดหลังเรียน   และ 6)  เฉลยแบบฝกหัด 

7.1.3  นําชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของชดุการเรียนรู เพ่ือขอ

คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหมีความสมบรูณยิ่งข้ึน ทั้งดานเนื้อหา ดานภาษา 

และความเหมาะสมของส่ือที่นํามาสรางเปนชุดการเรียนรู 

7.1.4  นําชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6  ที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ เสนอตอผูเชีย่วชาญ 

จํานวน 3 ทาน  ไดแก   ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู  ผูเชี่ยวชาญดานการสอน และผูเชีย่วชาญ

ดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาคา

ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑการประเมิน

ไวดังนี้ ถาคา IOC มากกวา 0.50 ข้ึนไปหมายถึงเนื้อหาของการสรางชดุการเรียนรูมีความ

สอดคลองกับจุดประสงค  ถาคา IOC ต่ํากวา 0.50 หมายถึงเนื้อหาของชุดการเรียนรูไมสอดคลอง

กับจุดประสงค  (มาเรียม นิลพันธุ   2549 : 177)  ซึ่งชุดการเรียนรู  เร่ืองทกัษะภูมิศาสตร  ไดคา

ดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง  0.67 – 1.00  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 0.98  ซึ่งแสดงวามีความ

สอดคลองกับจุดประสงค  และสามารถนําไปใชได  (รายละเอียดแสดงอยูในตารางที่ 7  ภาคผนวก 

ค หนา 170) 

  7.1.5  นําชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปที่ 6   ที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกบัรูปเลมของชุดการเรียนรูวาควรมีขนาดที่กะทัดรัด    และใชกระดาษที่มีแกรมของกระดาษ

เพ่ิมข้ึนเพื่อความคงทนของชุดการเรียนรู  ในสวนของขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน  และไมควรใชสีออนมากเกนิไปเพราะทําใหมองเห็นไมชัดเจน  ควรมีการปรับในแผนการ

จัดการเรียนรูควรเพิ่มคาบในเนื้อหาที่มากกวา  และลดคาบลงในแผนการจัดการเรียนรูที่มีเนื้อหา

นอยกวา  ในสวนของเนื้อหาแกไขใหเปนปจจุบนั และแกไขเนื้อหาในใบความรูตรงกันกับในคูมือครู 

โดยผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  และเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือ 

7.1.6 นําชุดการเรียนรูที่ผานการประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 

ทาน ไปทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพ (E1/E2)โดยการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual 

Tryout)  จํานวน 3 คน โดยเลือกจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย  
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อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยเลือกนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 

คน รวม 3 คน (1:1:1) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใหนักเรียนทดลองใชชุดการเรียนรู 

จากนัน้วิเคราะหคาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ตามเกณฑประสิทธิภาพ 60 / 60   

ซึ่งผูวิจัยไดสอบถามนักเรียนในเร่ืองความถูกตอง ความเหมาะสมของเวลา  

เนื้อหา  ส่ือการเรียนการสอน  กจิกรรมการเรียนรู  และสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  แลวนําชุด

การเรียนรูไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  ซึง่ผลที่ไดจากการหาคาประสิทธิภาพแบบ

รายบุคคล  (E1/E2)  เทากับ  71.33 / 71.11  ซึ่งสูงกวาเกณฑทีต่ั้งไวคือ  60/60  ดังตารางที่  3 

 

ตารางที่ 3   แสดงคาประสิทธิภาพของชุดเรียนรูแบบรายบคุคล (Individual Tryout) 

 

ผลการเรียนรู 
จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม Χ  S.D. ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 3 50 35.67 8.08 71.33   

ผลลัพธ (E2) 3 30 21.33 5.03 71.11 

 

 จากการนําชุดการเรียนรูไปหาคาประสิทธิภาพแบบรายบคุคล  พบวา   

1.  นักเรียนยังไมเขาใจวิธีการใชชุดการเรียนรูมากนัก  เนือ่งจากยังไมได

อานคําแนะนําอยางละเอียด  และยังไมเคยมีประสบการณจากการใชชุดการเรียนรูมากอน   

2. ชุดการเรียนรูที่ 2 รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่  มีเนื้อหามากทําใหเวลาไม

เพียงพอในการทํากิจกรรม    

3. ขอคําถามบางขอในแบบฝกหดัมีคําตอบถกูมากกวา 1 คําตอบ  ผูวิจัย

ไดนําไปปรับปรุงแกไข 

   4.  รูปเลมมีขนาดใหญ  รูปภาพบางภาพไมชัดเจน  ผูวิจัยไดนําไป

ปรับปรุงแกไข 

7.1.7  นําชุดการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  ที่ผานการหาประสิทธิภาพแบบ

รายบุคคล (Individual Tryout) จํานวน 3 คน ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน กอนนําไปทดลองกบั

กลุมตัวอยางตอไป 
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7.2  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สาํหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้

7.2.1  ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรมเกีย่วกับมาตรฐานการศกึษา  ตัวชี้วัดชั้นป  สาระการเรียนรูแกนกลาง  และเอกสาร

ที่เกีย่วของกับสาระภูมิศาสตร เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 

7.2.2  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู  

7.2.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  5  แผน โดยแตละแผนประกอบดวย

มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดชัน้ป สาระการเรียนรูแกนกลาง  สาระสําคัญ  กระบวนการเรียนรู    

ส่ือการเรียนรู   แหลงการเรียนรู    และการวัดและประเมินผล   โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันนํา ผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจกบันักเรียนเกีย่วกับการใชชุดการเรียนรู   และ

จัดกลุมนักเรียนซึ่งภายในกลุมจะคละนกัเรียนทั้งเกง  ปานกลาง  และออน  ตามที่ผูวิจัยไดจัดเปน

กลุมไว ชี้แจงรายละเอียดที่นักเรียนตองปฏิบัตใินใบกจิกรรม  แนะนํานกัเรียนในส่ิงทีจ่ะไดรับ

หลังจากปฏิบัติในกิจกรรมตามชดุการเรียนรู   

  ข้ันสอน ใหนักเรียนปฏิบัติตามใบกจิกรรมที่อยูในชุดการเรียนรูแตละชุด และ

แบบฝกหัดของชดุการเรียนรู  โดยครูผูสอนมีหนาที่ควบคุม  และคอยอํานวยความสะดวกใหแก

นักเรียน 

  ข้ันสรุป ครูและนกัเรียนนําส่ิงที่ไดจากการปฏิบัติกจิกรรมในใบกจิกรรม และ

แบบฝกหัดมาอภิปรายสรุปรวมกัน  และแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียน 

7.2.4  นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  

และขอขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิง่ข้ึน 

7.2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  

ผูเชี่ยวชาญดานการสอน  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบหาคาดชันี

ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑการประเมิน

ไว ดังนี ้ ถาคา IOC มากกวา 0.50 ข้ึนไปหมายถึงแผนการจัดการเรียนรูมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

ถาคา IOC ต่ํากวา 0.50 หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรูไมมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (มาเรียม 

นิลพันธุ  (2549 : 177)  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง  0.67 – 1.00  โดย
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มีคาเฉล่ียเทากับ 0.98 ซึ่งแสดงวามีความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  และสามารถนําไปใชได  

(รายละเอียดแสดงอยูในตารางที่ 8  ภาคผนวก ค หนา  171) 

7.2.6  ปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  

การปรับจํานวนคาบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ที่ใชประกอบการเรียนโดยชุดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง 

เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือใหเหลือ 1 คาบ  เนื่องจากมีเนื้อหานอยเขาใจงาย    และเพ่ิมจํานวนคาบใน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  ที่ใชประกอบการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง รูจกัเครื่องมือชื่อ

แผนที่  เปน 3 คาบ   เนื่องจากมีเนื้อหามากเวลาในการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ  นําแผนการ

จัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง   

 

7.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pre– test) และหลังเรียน (Post - 

test) เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pre – test) และหลังเรียน(Post - test) เร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร  ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  โดย

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาเร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร  โดยแบบทดสอบนี้มุงวัดพฤติกรรมในการเรียนรู  6  ระดับ  คือ  ความรูความจํา  

ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินคา  โดยข้ันตอนในการ

พัฒนา  และหาคาประสิทธิภาพแบบทดสอบมีดงันี ้

7.3.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 และการ

จัดทําหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เกี่ยวกบัมาตรฐาน

การเรียนรู  ตัวชี้วัดชัน้ป  สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 เพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   รวมทั้งศกึษาหนังสือเทคนิคการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือ

การวิจัยเบื้องตนของบญุชม ศรีสะอาด (2538 : 155)  การวัดผลทางการศึกษาของสมนกึ 

ภัททิยธนี (2549 : 130)  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ  

(2538  : 170)  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบไดตรง และครอบคลุมเนื้อหา โดยการ

สรางตารางวิเคราะหขอสอบ    

7.3.2  สรางตารางวิเคราะหขอสอบโดยพจิารณาความสัมพันธระหวาง มาตรฐาน

การเรียนรู  วิเคราะหตัวชี้วัดชัน้ป  สาระสําคัญ  ในหนวยการเรียนรูที่ 1  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  

และพฤติกรรมทีต่องการวัด  6 ระดับ คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  การวิเคราะห  

การสังเคราะห  และการประเมินคา   ซึ่งผูวิจยัไดจัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ  ดังตารางที่ 4   
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ตารางที่  4  การวิเคราะหขอสอบ  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  6 

 

พฤติกรรมการเรียนรู  (ขอ) 

มาตรฐาน 

การเรียนรู 
ตัวชี้วัดชั้นป สาระสําคัญ 

คว
าม

รูค
วา
ม
จํา

 

คว
าม

เข
าใ
จ 

กา
รนํ

าไ
ป
ใช
 

กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

กา
รสั

งเ
คร

าะ
ห
 

กา
รป

ระ
เม
ิน
คา

 

รว
ม 

ส 5.1 ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  

(แผนท่ี ภาพถายชนิดตาง ๆ 

ระบุลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศ  

  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนท่ี 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ท่ีแสดง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

  -   เครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิด

ตาง ๆ เชน  ลูกโลกจําลอง เข็มทิศ 

แผนท่ี  ภาพถายดาวเทียม  รูปถาย

ทางอากาศ 

1 1 2 - - - 4 

ส 5.1 

 

ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  

(แผนท่ี ภาพถายชนิดตาง ๆ 

ระบุลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศ 

   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนท่ี 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ท่ีแสดง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

   -  ชนิดของแผนท่ี 

   -  องคประกอบของแผนท่ี 

   -  การอานแผนท่ี 

2 1 3 - - - 6 

ส 5.1 ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  

(แผนท่ี ภาพถายชนิดตาง ๆ 

ระบุลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศ 

  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนท่ี 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ท่ีแสดง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

    - การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

ประเทศไทย 

3 3 2 2 2 2 14 

ส 5.1 ป.6/1  

ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  

(แผนท่ี ภาพถายชนิดตาง ๆ 

ระบุลักษณะสําคัญ 

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศ 

  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนท่ี 

ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ท่ีแสดง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

   - การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร

ศึกษาขอมูล และแหลงทรัพยากร

ของประเทศไทย 

1 - 1 1 1 2 6 

รวม 7 5 8 3 3 4 30 
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7.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร  เปนแบบทดสอบประเภทปรนยัชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา

และพฤติกรรมทีต่องการวัดตามตารางวิเคราะหขอสอบ เพ่ือจะไดนําแบบทดสอบดังกลาวไป

คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  

7.3.4 นําแบบทดสอบที่สรางข้ึน เสนอตออาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองของขอคําถามกับจดุประสงคการเรียนรู   

7.3.5  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  

ผูเชี่ยวชาญดานการสอน  ผูเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity)  มาหาคาความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว ดังนี้ ถาคา IOC 

มากกวา 0.50  ข้ึนไปหมายถึง  ขอคําถามนั้นสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู  สามารถนําไปใช

ได  ถาคา IOC ต่ํากวา 0.50 หมายถึง ขอคําถามนั้นตองตัดทิ้งหรือตองปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช  

(มาเรียม นิลพันธุ 2549 : 177) ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง   0.67 – 1.00   โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 0.98  ซึ่งแสดงวามีความสอดคลองกับจดุประสงคการเรียนรู  และสามารถนําไปใช

ได  (รายละเอียดแสดงอยูในตารางท่ี 9  ภาคผนวก ค หนา  172)   

โดยผูเชีย่วชาญไดใหคําแนะนําในเร่ืองการปรับภาษาการตั้งประโยคคําถาม  เชน  

ภาคใตเปนแหลงผลิตแรธาตุชนดิใด  ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย  โดยผูเชี่ยวชาญใหปรับคําถาม

เปน  แหลงผลิตแรธาตุชนิดใดในภาคใตทีใ่หญที่สุด  ปรับคําถามขอใดนาจะเปนผลจากการที่พืน้ที่

ปาไมในประเทศไทยถูกทําลายลง  แกไขเปน  สาเหตใุดเปนผลจากการที่พื้นที่ปาไมในประเทศไทย

ถูกทําลายลง   ผูเชีย่วชาญเสนอแนะใหเปล่ียนรูปของสัญลักษณในบางขอคําถาม เนื่องจากรูป

สัญลักษณมีขนาดเล็กและมองเห็นไดไมชดัเจน นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหปรับคําตอบ

ใหมในบางขอคําถาม เนื่องจากมีความหมายใกลเคียงกัน  เปนคําตอบทีถู่กตองไดทั้ง 2 ขอ  โดย

ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ   

7.3.6  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  จํานวน 60 ขอ ไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  ที่ผานการเรียน เร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  40  คน   แลวนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน

เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดยเรียงลําดับคะแนนของนักเรียนจากมากไปหานอย  และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       78 
 

เลือกคะแนนในกลุมสูง  และคะแนนในกลุมต่ํา  เพ่ือวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคา

อํานาจจําแนก (r)  โดยคาความยากงายของขอสอบที่สามารถนําไปใชไดตองมีคาอยูระหวาง  

0.20 – 0.80  เพราะ  ถาคาความยากงายมากกวา 0.80  แสดงวา  ขอสอบนั้นยากเกินไป  หรือถา

คาความยากงายของขอสอบนั้นนอยกวา  0.20  แสดงวา  ขอสอบนั้นงายเกินไป  โดยถาคาความ

ยากงายของขอสอบอยูที ่ 0.50  แสดงวา  ขอสอบนั้นมีคาความยากงายดีมาก  และคาอํานาจ

จําแนกของขอสอบที่สามารถนําไปใชได  คือขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป  (มาเรียม  

นิลพันธุ  2549 : 186) 

7.3.7 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) และคา

อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอโดยเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย  (p) ระหวาง 

0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก  (r)  ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป  จํานวน  30  ขอ  ใหครอบคลุมตาราง

วิเคราะหขอสอบ  จากขอสอบทั้งหมด  60  ขอ  ที่ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 – 0.79 

และคาอํานาจจําแนก (r) 0.24 – 0.71  โดยตัดขอสอบที่ไมผานการวิเคราะห  จํานวน  21  ขอ  

ไดแก  ขอที่ 4 , 25 และ 40 มีคา p  ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยากเกินไป  ขอที ่8 , 11 , 13 , 

20 , 23 , 27 , 34 , 37 , 41 , 48 , 53 และ 55  มีคา  r  ต่ํากวา 0.20  จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกตํ่ากวาเกณฑ  ขอที่ 3 , 9 , 15 , 17 , 29 และ 59  มีคา  p  สูงกวา 0.80  จัดเปนขอสอบที่

งายเกนิไปและเนื่องจากขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการ ผูวิจัยจึงตัดขอสอบออกแบบเฉพาะเจาะจง   

จํานวน 9 ขอ   ไดแก  ขอที่ 5 , 22 , 30 , 33 , 43 , 46 , 47 , 51 และ 57   (รายละเอียดดังตารางที ่

13  ภาคผนวก ค  หนา 179) 

7.3.8  นําแบบทดสอบที่วิเคราะหไดมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชวิธกีารตามแบบของคเูดอร ริชารดสัน KR 20 (Kuder-Richardson 

20)   โดยมีเกณฑการพิจารณาความเชื่อม่ัน คือ แบบทดสอบที่มีคาความเชื่อม่ันต้ังแต 0.80 ข้ึนไป 

ถือวาแบบทดสอบชดุนั้นมีคาความเชื่อม่ันสามารถนําไปใชได   (มาเรียม นิลพันธุ   2549 : 182)  

และไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร มีคาเทากบั 0.81  

(รายละเอียดดังภาคผนวก  ค  หนา 181) 

7.3.9  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกจํานวน 30  ขอ ที่ผานการตรวจสอบคณุภาพ

แลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตามข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรูตอไป    
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7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีตอการ

สอนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    

7.4.1   ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดและประเมินผล   

และจากงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 

7.4.2  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการ

สอนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  แบงเปน  2 ตอน  ไดแก 

- ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  เปนคําถามปลายปด 

(Closed Form) แบบประเมินคา (Rating Scale)  โดยกําหนด 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย 

ในดานจุดประสงคการเรียนรู  ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรมการเรียนรู  ดานส่ือการเรียนรู  ดาน

ประโยชนจากชุดการเรียนรู   จํานวน 15 ขอ  โดยระดับความคิดเหน็ทั้ง 3 ระดับ  มีความหมาย

ดังนี้  คือ   

ระดับ  3   หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับมาก   

ระดับ  2   หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ  1   หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

-  ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเปนคําถามปลายเปด (Opened Form) 

ใหตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนโดยชุดการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6     

   7.4.3 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึน ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

ความถูกตอง  และปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองใหมีความสมบูรณตามคําแนะนํา 

7.4.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน   ตรวจสอบ

ความถูกตอง  ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานชดุการเรียนรู  และผูเชี่ยวชาญดาน

การวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  หลังจากนั้นนําคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคที่ได มา

เทียบกับเกณฑ  โดยหากคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  มีคามากกวา  0.50  ข้ึนไปแสดงวาแบบสอบถามมีความ

เหมาะสมสามารถนําไปใชได  แตถาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค  ต่ํากวา  

0.50  แสดงวาตองนําแบบสอบถามนั้นไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช  (มาเรียม  นิลพันธุ 2549 : 

177)  ซึง่แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  ไดคาดัชนคีวาม
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สอดคลองมีคา 1.00 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถามนั้นมีขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค และ

สามารถนําไปใชได  (รายละเอียดแสดงอยูในตารางที่ 10 ภาคผนวก ค หนา 175) 

7.4.5   นําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่ผานการตรวจสอบแกไขแลวไปใชกบักลุม

ตัวอยางตอไป 

 

8.  การดาํเนินการทดลองและเก็บขอมูล 

 การดําเนนิการทดลอง  ผูวิจัยไดทําการทดลองและเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้นประถมศกึษา

ปที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2554  โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัด

ราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2  จํานวนนกัเรียน  40  คน  

โดยมีข้ันตอนในการทดลอง ดังนี ้

 8.1  ข้ันเตรียมการทดลอง 

  8.1.1  ดําเนินการสรางเคร่ืองมือ  คือ  ชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  จํานวน 5 ชุด  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชดุการเรียนรู 

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 5 แผน  แบบทดสอบวัดผล

การเรียนรูกอนเรียน  (Pre - test)  และหลังเรียน (Post - test)   เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   จํานวน 30 

ขอ  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใชชุด

การเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   

8.1.2 ผูวิจัยขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย   เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชชดุการเรียนรูที่

พัฒนาข้ึน 

8.1.3  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

เพ่ือทดสอบกอนเรียน 

8.2  ข้ันดําเนินการสอน 

  8.2.1 นําชุดการเรียนรูที่ผานการหาประสิทธิภาพแลวมาใชกับกลุมตัวอยาง  คือ  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1    ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2554    โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2  

จํานวนนักเรียน  40  คน    โดยจดักิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  5   แผน  

รวม  10  ชั่วโมง  โดยมีข้ันตอนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ดังนี้ 
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  8.2.2 ชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนรูใหนกัเรียนทราบเพ่ือใหนักเรียนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตอง 

8.2.3  ชี้แจง และจดักลุมนกัเรียนซึ่งภายในกลุมจะคละนกัเรียนทั้งเกง  ปานกลาง  

และออน  โดยใชผลการเรียนรูจากการสอบวัดประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ในป

การศึกษา 2553  มาเปนเกณฑในการแบงกลุม  ที่ผูวิจยัจัดไวเปนกลุมที่นักเรียนอยูประจําตลอด

การเรียน 

  8.2.3  จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยมีลําดับข้ันตอนการทดลอง ดังนี ้

   ข้ันนํา ผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจกับนกัเรียนเกี่ยวกบัการใชชุดการเรียนรู     

และจัดกลุมนักเรียนซึ่งภายในกลุมจะคละนกัเรียนทั้งเกง  ปานกลาง  และออน  ตามที่ผูวิจยัได

จัดเปนกลุมไว  ชี้แจงรายละเอียดทีน่ักเรียนตองปฏิบัติในใบกจิกรรม  แนะนํานักเรียนในส่ิงทีจ่ะ

ไดรับหลังจากปฏิบัติในกจิกรรมตามชดุการเรียนรู   

   ข้ันสอน  ใหนกัเรียนปฏิบัตติามใบกิจกรรมที่อยูในชดุการเรียนรูแตละชุด 

และแบบฝกหัดของชุดการเรียนรู  โดยครูผูสอนมีหนาทีค่วบคุม  และคอยอํานวยความสะดวก

ใหแกนักเรียน 

   ข้ันสรุป นักเรียนนําส่ิงที่ไดจากการปฏิบัติกจิกรรมในใบกิจกรรม และ

แบบฝกหัดมาอภิปรายสรุป   และแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันในชัน้เรียน 

8.2.4 หลังจากที่ไดดําเนนิการใชชุดการเรียนรูจบทั้ง 5 ชุดแลว ใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  ซึ่งเปนขอสอบฉบับ

เดียวกนักับแบบทดสอบกอนเรียน แตเปล่ียนแปลงโดยการสลับตัวเลือก  และสลับขอใน

จุดประสงคเดียวกัน 

8.2.5 ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคดิเห็น เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 หลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

 

9.  การวิเคราะหขอมลู 

 เม่ือนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตรเสร็จส้ินแลว ผูวิจัยนําผลจาก

การทําแบบฝกหัดของแตละชดุการเรียนรู  และผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน

เรียนและหลังเรียนมาตรวจใหคะแนนแลวดําเนนิการตอไปนี ้
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1.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

ของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชชดุการเรียนรู   เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปที่ 6  โดยใชการหาคาเฉล่ีย  (Χ ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติทดสอบที  (t-test)  

แบบ Dependent 

 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน ที่มีตอการสอนโดยใช

ชุดการเรียนรู   เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชการหา

คาเฉล่ีย  (Χ )   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยนําคะแนนเฉล่ียมาเปรียบเทียบ

กับเกณฑระดับความคิดเหน็ของเบสท (Best 1986,อางถงึใน พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)  ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี ้

  คาเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.00  หมายถึง  ความคิดเหน็อยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคิดเหน็อยูในระดับนอย 

 

10.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิตกิารวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

10.1  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  10.1.1  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  จากสูตรการหาคา

ความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบของคูเดอร  ริชารดสัน  ( KR 20) 

rtt  = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

−
∑

21
1 ts

pq
n

n  

 

 

เม่ือ  rtt  หมายถึง คาความเชื่อม่ัน 

n หมายถึง จํานวนขอ 

p หมายถึง สัดสวนของคนทีท่ําถูกในแตละขอ 

q หมายถึง สัดสวนของคนทีท่ําผิดในแตละขอ = 1 – p 

st

2  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
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  10.1.2   วิเคราะหคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของ

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

คาความยากงาย  (Level  of  Difficulty)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

   P =  
N
R  

  

เม่ือ P หมายถึง คาความยากงายของคําถามแตละขอ 

  R หมายถึง  จํานวนคนทีท่ําขอนั้นถกู 

 N หมายถึง จํานวนคนทีท่ําขอนั้นทั้งหมด 

 

คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

   r =  

2
N

RR eu −  

  

เม่ือ  r  หมายถึง  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 

Ru  หมายถึง  จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนัน้ในกลุมเกง 

Re   หมายถึง  จํานวนผูตอบที่ถูกในขอนัน้ในกลุมออน 

N  หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 

  10.1.3   วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) 

   IOC  = 
N

R∑   

 

เม่ือ ∑R    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชีย่วชาญทั้งหมด 

N   หมายถึง  จํานวนผูเชีย่วชาญ 
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 10.1.4   การหาคาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  6   ดังนี้ 

E1 = 100×

∑

A
N

X

 

 

เม่ือ   E1    หมายถึง     คะแนนระหวางการศึกษาซึ่งไดจากคะแนนเฉล่ียของนักเรียน

ที่ศึกษาดวยชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  จากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 

∑ X  หมายถึง       คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางการเรียนรูโดยใชชุด

การเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร                 

A    หมายถึง       คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางการเรียนรู 

N     หมายถึง        จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 

   E2 = 100×

∑

B
N

Y

 

  

เม่ือ   E2 หมายถึง  คะแนนหลังการศึกษาซึ่งไดจากคะแนนของแบบทดสอบ โดย

นักเรียนทีศ่ึกษาดวยชุดการเรียนรู  เร่ืองทักษะภูมิศาสตร 

∑Y  หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังการเรียนรูโดยใชชุด

การเรียนรู  เร่ืองทักษะภูมิศาสตร 

B  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการเรียนรู 

N หมายถึง จํานวนนักเรียนทัง้หมด 

 

 10.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถิติพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ดังนี ้

10.2.1   คารอยละในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเหน็   

คารอยละ   หาไดจาก    
คะแนนเต็ม

100   คะแนนที่ได×
 

10.2.2 คามัชฌิมาเลขคณิตในการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู 

คาเฉล่ีย    X    =   
N

X∑   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       85 
 

 

เม่ือ X  หมายถึง คาเฉล่ีย 

  ∑ X  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 

  N หมายถึง จํานวนนักเรียน 

 

  10.2.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

วัดผลการเรียนรู   

   S.D.  หรือ  S = 
)1(

)( 22

−
∑−∑

NN
N XX  

 

เม่ือ   S.D.  หรือ  S หมายถึง คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

   ∑ X   หมายถึง ผลรวมของคะแนน 

     N     หมายถึง           จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 

10.2.4  ทดสอบความแตกตางของผลการเรียนรู  กอนและหลังเรียนดวยการหา

คา  t – test  แบบ  Dependent   

  t = 

1
)( 22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D
 

 

เม่ือ D หมายถึง ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

  n หมายถึง จํานวนคู 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง   จังหวัด

ราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  ผูวิจัยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลเปน  3  ตอน  ไวดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง 

ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง

ทักษะภูมิศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 จากการวิเคราะหผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่6  ผลการวิเคราะหดังตารางที่  5 

 

ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร    สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 

 

ผลการเรียนรู 
จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม Χ  S.D. t-test P 

กอนเรียน 40 30 14.63 2.10 

หลังเรียน 40 30 25.70 2.04 
-45.41 .000 

 

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร    สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6  โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากบั (Χ  = 

25.70 , S.D. = 2.04)   สูงกวากอนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  (Χ  = 14.63 , S.D. = 2.10)  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 

 ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร    สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6  วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาเฉล่ีย (Χ )  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่  6    แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ือง   

ทักษะภูมิศาสตร    

 

ความคิดเหน็ Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

ดานจุดประสงคการเรียนรู 
   1.  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 
   2.  จุดประสงคการเรียนรูกระตุนใหเกิดความ
สนใจ และกระตุนใหอยากเรียนรู 

 

2.63 

2.97 

 

0.49 

0.16 

 

มาก 

มาก 

 

2 

1 

รวมดานจุดประสงคการเรียนรู 2.81 0.32 มาก 2 

ดานเนื้อหา 
   3.  เนื้อหามีความชัดเจน  งายตอความเขาใจ 
   4.  เนื้อหานาสนใจ  และแบงเปนหัวขอชดัเจน 

 

2.55 

2.70 

 

0.51 

0.48 

 

มาก 

มาก 

 

2 

1 

รวมดานเน้ือหา 2.63 0.50 มาก 5 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
   5.  กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนสนใจการ
เรียนมากข้ึน 
   6.  กิจกรรมการเรียนรูชวยสรุปความคิดรวมยอด
ของเนื้อหา 
   7.  กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายตรงกบั
ความตองการ 
   8.  กิจกรรมการเรียนรูชวยฝกใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรูดวยตนเอง 

 

2.65 

 

2.70 

 

2.58 

 

2.63 

 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.64 

 

0.59 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 2.64 0.56 มาก 4 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 

 

ความคิดเหน็ Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที ่

ดานส่ือการเรียนรู 
    9.   ส่ือการเรียนรู  มีความเหมาะสมกับเนือ้หา 
   10.  ส่ือการเรียนรูชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 
   11.  ส่ือการเรียนรูมีความสวยงาม  และนาสนใจ 

 

2.83 

2.85 

2.88 

 

0.55 

0.44 

0.38 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

3 

2 

1 

รวมดานสื่อการเรียนรู 2.85 0.46 มาก 1 

ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 
   12.  ชุดการเรียนรูเอ้ือตอการศึกษาแบบ
กระบวนการกลุม 
   13.  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหามากข้ึน 
   14.  นักเรียนมีความกระตือรือรนเม่ือเรียนดวยชดุ
การเรียนรู 
   15.  ชุดการเรียนรูชวยพัฒนาคณุธรรมของ
นักเรียนดานความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตย 

 

2.43 

 

2.85 

 

2.78 

 

2.65 

 

0.39 

 

0.36 

 

0.53 

 

0.70 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

รวมดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 2.68 0.50 มาก 3 

รวมท้ัง 5 ดาน 2.72 0.47 มาก - 

 

จากตารางที่ 6  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนรู  เร่ือง  ทักษะภูมิศาสตร  

โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก  (Χ  = 2.72 , S.D. = 0.42)  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  

ไดแก  ลําดับที่ 1  ดานส่ือการเรียนรู อยูในระดบัมาก  (Χ  = 2.85 , S.D. = 0.36)   ลําดับที่ 2    

ดานจุดประสงคการเรียนรู  อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.80 , S.D. = 0.33)  ลําดับที่ 3  ดาน

ประโยชนจากชุดการเรียนรู   อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.68 , S.D. = 0.44)  ลําดับที่ 4  ดาน
กิจกรรมการเรียนรู  อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.64 , S.D. = 0.49)  และลําดับที่ 5  ดานเนื้อหา  อยู
ในระดับมาก  (Χ  = 2.63 , S.D. = 0.49)  ตามลําดับ  ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังนี ้

ดานจุดประสงคการเรียนรู  อยูในระดับมาก  ( Χ = 2.80 , S.D. = 0.32)  โดยเรียงลําดับ
รายขอจากมากไปหานอย  ดังนี้  ลําดับที่ 1  จุดประสงคการเรียนรูกระตุนใหเกิดความสนใจ และ
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ความอยากเรียนรู  อยูในระดับมาก  ( Χ = 2.97 , S.D. = 0.16)  และลําดับที่ 2  จุดประสงคการ
เรียนรูมีความชัดเจน  อยูในระดบัมาก  ( Χ = 2.63 , S.D. = 0.49)   

ดานเนื้อหา  อยูในระดับมาก (Χ  = 2.63 , S.D. = 0.50) โดยเรียงลําดับรายขอจากมาก
ไปหานอย  ดังนี้  ลําดับที่ 1 เนื้อหานาสนใจ  และแบงเปนหัวขอชัดเจน   อยูในระดับมาก  (Χ  = 

2.70 , S.D. = 0.48)  และ ลําดับที่ 2 เนื้อหามีความชัดเจน  งายตอความเขาใจ  อยูในระดบัมาก  
(Χ  = 2.55 , S.D. = 0.51)   

ดานกิจกรรมการเรียนรู  อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.64 , S.D. = 0.56)  โดยเรียงลําดับราย
ขอจากมากไปหานอย  ดังนี้   ลําดบัที่ 1 กจิกรรมการเรียนรูชวยสรุปความคิดรวมยอดของเน้ือหา  
อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.70 , S.D. = 0.50)  ลําดับที่ 2 กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนสนใจการ
เรียนมากข้ึน  อยูในระดบัมาก  (Χ  = 2.65 , S.D. = 0.50)  ลําดับที่ 3 กจิกรรมการเรียนรูชวยฝก
ใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูดวยตนเอง   อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.63 , S.D. = 0.49)  และ
ลําดับที่ 4  กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายตรงกับความตองการ  อยูในระดับมาก  (Χ  = 

2.58 , S.D. = 0.64) 

ดานส่ือการเรียนรูของชุดการเรียนรูมากที่สุด อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.85 , S.D. = 0.46)   

โดยเรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอย  ดังนี้  ลําดับที ่ 1 ส่ือการเรียนรูมีความสวยงาม  และ
นาสนใจ  อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.88 , S.D. = 0.38)  ลําดับที่ 2  ส่ือการเรียนรูชวยใหเขาใจ

เนื้อหาไดงายข้ึน    อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.85 , S.D. = 0.44)  และลําดับที่ 3  ส่ือการเรียนรูมี
ความเหมาะสมกบัเนื้อหา  อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.83 , S.D. = 0.55) 

ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู   อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.68 , S.D. = 0.50)  โดย
เรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอย  ดังนี้  ลําดับที ่ 1 ชดุการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความเขาใจ
ในเนื้อหามากข้ึน  อยูในระดับมาก  (Χ  = 2.85 , S.D. = 0.36)  ลําดับที่ 2 นกัเรียนมีความ
กระตือรือรนเม่ือเรียนดวยชุดการเรียนรู   อยูในระดบัมาก  (Χ  = 2.78 , S.D. = 0.53)  ลําดับที่ 3 
ชุดการเรียนรูชวยพัฒนาคุณธรรมของนกัเรียนดานความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตย   อยูใน
ระดับมาก  (Χ  = 2.65 , S.D. = 070)  และลําดับที่ 4 ชุดการเรียนรูเอ้ือตอการศึกษาแบบ
กระบวนการกลุม  อยูในระดบัมาก  (Χ  = 2.43 , S.D. = 0.39) 

 ตอนที่ 2 ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนรูโดยใชชุดการเรียนรู  เปนคําถาม

ปลายเปด (Opened Form) ใหนักเรียนตอบแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอนโดยชุดการเรียนรู 

นักเรียนไดเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  สรุปไดดังนี ้  ความคิดเหน็ทีน่ักเรียนเสนอแนะคลายคลึงกนั

จํานวนมากที่สุด  ลําดับที่ 1 ไดแก  ใหเพ่ิมเวลาในการทํากิจกรรมโดยใชชดุการเรียนรูใหมากข้ึน  
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ลําดับที่ 2 คือ  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูในเนื้อหาอ่ืน ๆ ในรายวิชาสังคม

ศึกษาทีย่ังไมเคยเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  และนอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกคือ  

ใหเพ่ิมส่ือการเรียนการสอนชนิดอ่ืน ๆ ที่นํามาใชในชดุการเรียนรู  ใหปรับชุดการเรียนรูใหมีรูปแบบ

ที่นาสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียนเพศชายมากยิ่งข้ึน  และใหเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูภายในชุด

การเรียนรูในนาสนใจ  และหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุดการ

เรียนรู  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  เปนการวิจยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research ) โดยมีนกัเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6   เปน

หนวยหนวยวิเคราะห  (Unit of Analysis)   มีวัตถปุระสงคเพื่อ   1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   กอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู   

2)  เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  ที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่

6 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย  อําเภอบานโปง  จงัหวัดราชบุรี  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2   จํานวน  4  หองเรียน  จํานวน

นักเรียน  180  คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2554   โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2    จํานวนนักเรียน  40  คน   ไดมาจากการสุมอยาง

งาย  (Simple  Random  Sampling )  ใชแบบแผนการวิจัย  คือ  แบบกลุมเดยีวมีสอบกอนและ

สอบหลัง  (One Group Pretest - Posttest Design) 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ประกอบดวย  1)  ชุดการเรียนรู   เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน  5 ชดุ  ไดแก  ชุดการเรียนรูที่ 1 เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ     

ชุดการเรียนรูที่ 2  รูจกัเครื่องมือชื่อแผนที่    ชุดการเรียนรูที่ 3  เที่ยวทั่วไทยไปกับแผนที่    ชุดการ

เรียนรูที่ 4  รูจักดีประเทศไทย   และชุดการเรียนรูที่ 5  รูรักษาทรัพยากร    2) แผนการจัดการเรียนรู 

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 แผน    4)  แบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pre – test) และหลังเรียน (Post - test) เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร ซึ่งเปน

ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   และ 5)  แบบสอบถามความคิดเหน็

ของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชดุการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  6  โดยผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยตนเอง  การวิเคราะหขอมูลโดย

การใชคาเฉล่ีย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียน 
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และหลังเรียนดวยการใชสูตร t-test แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test  Dependent )  และการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

  

จากวิจยัเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6   โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  มีผลการวิจัยเปนไปตามวัตถปุระสงคที่ตั้งไว  ดังนี้  

 1.  ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6  ที่เรียนดวยชดุการเรียนรู  เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกบั

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เรียงลําดับไดดังนี้  ดานส่ือการเรียนรู ดานจุดประสงคการเรียนรู  
ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู   ดานกจิกรรมการเรียนรู    และดานเนื้อหาตามลําดบั 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการวิจยั  พบวา  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดย

ใชชุดการเรียนรู  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย  สามารถ

อภิปรายผลได  ดังตอไปนี ้

1.  ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6  ที่เรียนดวยชดุการเรียนรู  เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังเรียนโดยใช

ชุดการเรียนรู มีคะแนนเฉล่ียเทากับ (Χ  = 25.70 , S.D. = 2.04)  สูงกวากอนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

เทากับ  (Χ  = 14.63 , S.D. = 2.10)  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 เนื่องจากการ

เรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูที่มีกระบวนการสราง  และพัฒนาอยางเปนระบบชวยใหผูเรียนจดจาํ  

และเขาใจเนื้อหาไดเปนอยางดีเนื่องจากในชุดการเรียนรูแตละชุด ประกอบดวยสาระการเรียนรูซึ่ง

ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาแตละเร่ือง  รวมทัง้เกิดความเขาใจที่ถาวร  นอกจากนีชุ้ด

การเรียนรูที่สรางข้ึนยงัมีส่ือประกอบการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนจดจําเนื้อหาไดดยีิ่งข้ึน  นอกจากนี้

การจัดลําดับเนื้อหาในชุดการเรียนรูมีการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยที่มีความสอดคลองกัน

เพ่ืองายตอการเรียนรู  โดยมีส่ิงเราและแรงจูงใจในแตละกิจกรรมเพ่ือเพิ่มแรงจูงใจใหนกัเรียนมี
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ความกระตือรือรนที่จะเรียนรู  ตลอดจนการที่นักเรียนไดมีการวัดและประเมินความกาวหนาในการ

เรียนรูดวยตนเอง ยังเปนการเสริมแรงใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูอีกดวย  ซึ่ง

สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด (Thorndike 1965 : 37)  ที่กลาววาในการเรียนรูของ

นักเรียนตองคํานึงถึงกฎแหงผล (Law of Effect) การเรียนรูจะเกดิข้ึนกบัผูเรียนไดถาส่ิงเราและการ

สนองตอบที่เกิดปฏิสัมพนัธแลวสรางความพอใจ  กฎแหงการฝกหดัหรือการทําซ้ํา (Law of 

Exercise or Repetition) กลาววายิ่งมีการตอบสนองตอบตอส่ิงเรามากคร้ังหรือบอยคร้ังเทาใด 

การเรียนรูนั้นกจ็ะอยูไดนานคงทน   ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดโดยการฝกในชดุการเรียนรูนัน้ หรือ

ทําซ้ํา ๆ ในชุดการเรียนรู  และกฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาววา ในสภาวะของ

การจัดการเรียนการสอนนั้น ถาสามารถจงูใจใหผูเรียนเกดิความพรอมที่จะเรียนแลว การจัดการ

เรียนการสอนจะบงัเกดิผลดีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราให

ผูเรียนเกิดความพึงพอใจทีจ่ะเรียน หรือติดตามบทเรียนโดยตลอด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

กาญจนา เกยีรติประวัติ  (2524 : 175) สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ ภิบาลสุข  (2525 : 199)  

ชัยยงค พรหมวงศ (2526 : 13)  และปริญดา ชัยชนะ (2538 : 3)  มีแนวคิดสอดคลองกันวาชุดการ

เรียนรูมีประโยชนดังนี้ คือ  1) ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงทีก่ําลังศึกษาอยู เพราะชุดการ

เรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากทีสุ่ด 2) ผูเรียนเปนผูกระทํา

กิจกรรมดวยตนเอง และเรียนไดตามความสามารถความสนใจ และมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม  3) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคดิเหน็ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4)  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกนั  5) ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระ

จากอารมณครู ชุดการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือคับของ

ทางอารมณมากนอยเพียงใด      6) ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครู เนื่องจากชุด

การเรียนรูชวยถายทอดเนื้อหาได ดังนั้นครูที่พูดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได  7)  ชวย

ใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 8) ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความ

ม่ันใจใหแกครูเพราะชุดการเรียนรูผลิตไวเปนหมวดหมูสามารถนําไปใชไดทันที 9) ชวยขจดัปญหา

การขาดแคลนครูผูชํานาญ เพราะชุดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเองหรือตองการความ

ชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ชวยสรางเสริมการเรียนอยางตอเนื่อง 10) แกปญหาความแตกตาง

ระหวางบุคคล เพราะชุดการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความ

สนใจ และโอกาสเอ้ืออํานวยแกผูเรียนซึ่งแตกตางกัน  นอกจากนี้จากการวิจัยยังสอดคลองกบั

ผลงานการวิจัยของกหุลาบ หงสทอง (2546 : 43) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง

กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                          94 
 

ทางการเรียน เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนกอนและหลังการใชชดุการเรียนรู แตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีคะแนนหลังใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนการใช นักเรียน

มีพฤติกรรมการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีการปรับปรุง

แกไขผลงานจนอยูในระดบัที่สมบรูณ มีความสนใจ และกระตือรือรน   นอกจากนี้ปญญา  รุงเรือง  

(2551 : 61)  ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง  ภูมิศาสตรประเทศไทย  โดยใชวิธีสอนที่

ใชชุดการเรียนรูกบัวิธีสอนแบบปกติ  สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  พบวาผลการเรียนรู

หลังเรียนทีเ่รียนโดยใชชดุการเรียนรูมีคารอยละ 80.26 นักเรียนทีเ่รียนดวยวิธีสอนทีใ่ชชุดการ

เรียนรูกอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  นักเรียนมีความคิดเห็นตอ

วิธีสอนโดยใชชุดการเรียนรูทุกดานอยูในระดับมาก ชดุการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจ

บทเรียนไดงายข้ึน เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู ตลอดจนมีบรรยากาศในการเรียนที่ดี

กอใหเกิดความตืน่ตัว และกระตือรือรนในการเรียนอยูตลอดเวลา 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะ

ภูมิศาสตร  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ ดังนี้  ดานส่ือการเรียนรู  
ดานจุดประสงคการเรียนรู  ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู   ดานกจิกรรมการเรียนรู    และดาน
เนื้อหาตามลําดับ  โดยพบวานกัเรียนมีความคิดเหน็อยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน  ทั้งนี้เปนเพราะวา  

นักเรียนมีความสนใจ  สนกุสนาน  และมีความสุขในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันที่ไดกําหนดไว

ในชดุการเรียนรู  เนื่องจากการเรียนเร่ือง ทักษะภูมิศาสตรเปนเนื้อหาที่ไมไกลตัวนักเรียนมากนกั  

ทําใหนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหา และยังสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได  นอกจากนีชุ้ดการเรียนรู เร่ืองทกัษะภูมิศาสตร  ยังชวยทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงข้ึน  มี

ความกาวหนา และมีพัฒนาการทางการเรียนสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

เพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม  จากแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอ

การสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก อันดับ 1 ดานส่ือ
การเรียนรู  อันดับ 2 ดานจุดประสงคการเรียนรู  และอันดับ 3 ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู  

ทั้งนี้เปนเพราะวาการสอนโดยใชชุดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีส่ือการเรียนรูที่มีความหลากหลาย  

และนาสนใจเพราะใจชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึน้จะประกอบดวยส่ือชนดิตาง ๆ  เชน  แผนที่  ลูกโลก

จําลอง  ภาพถายทางอากาศ  สลากคําถาม  รูปภาพ  ใบความรู  เปนตน  ซึ่งส่ือการเรียนการสอน

เหลานีน้ักเรียนเปนผูใชดวยตนเองรวมกนักับเพ่ือนในกลุม ทําใหเกิดความสนุกสนานและ

เพลิดเพลินจึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดเหน็ดานส่ือการเรียนรู อยูในระดับมาก สวนในดาน
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จุดประสงคการเรียนรู   เนื่องจากในการเรียนโดยใชชดุการเรียนรูนกัเรียนไดทราบจุดประสงคการ

เรียนรูที่ชัดเจนในทุกชุดการเรียนรู  จึงทําใหสามารถกระตุนใหนักเรียนเกดิความสนใจและความ

อยากเรียนรู  จึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นดานจดุประสงคการเรียนรู  อยูในระดบัมากเชนกัน  

และในดานประโยชนจากชุดการเรียนรู  ทั้งนีเ้ปนเพราะวาชุดการเรียนรูชวยทําใหนกัเรียนมีผลการ

เรียนอยูในระดบัดี  นักเรียนมีความรูความเขาใจมากข้ึนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูรวมกัน

เปนกลุม  และยังสามารถนําชุดการเรียนรูไปทบทวนนอกเวลาเรียนไดอีกดวย  จึงสงผลใหนกัเรียน

มีความคิดเหน็ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู  อยูในระดับมากเชนกัน  ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิด

ของกาญจนา เกียรติประวัติ  (2524 : 175) ชม ภูมิภาค (2524 : 99) สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ 

ภิบาลสุข (2525 :199)  วาสนา  ชาวหา  (2525 : 139)   ชัยยงค  พรหมวงศ  (2526 :13)  ภพ 

เลาหไพบูลย  (2537 : 225)  และปริญดา ชยัชนะ (2538 : 3)  ที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัประโยชน

ของชุดการเรียนรูวา  ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาอยู เพราะชุดการเรียนรูจะ

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากที่สุด เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น

ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดการ

เรียนรูสามารถทําใหผูเรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสเอ้ืออํานวย

แกผูเรียนซึ่งแตกตางกนั ชวยใหนักเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจน    ตลอดจนรูวิธีการทีจ่ะ

บรรลุจุดมุงหมายนัน้  เปนการเพ่ิมพูนการจูงใจในการเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา 

นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยไมตองอาศัยครูผูสอนและเปนไป

ตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกงัวลวาจะตามเพื่อนไม

ทัน หรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน  เปนการฝกใหผูเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจกัทํางาน

รวมกัน  มีการวัดผลตนเองบอย ๆ    ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนเอง   และเปนการสราง

แรงจูงใจใหเกดิข้ึน ชดุการเรียนรูชวยถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซบัซอน ชวยเรา

ความสนใจของผูเรียนเพราะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ

ในการเรียนมากที่สุด  รวมทัง้ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอน  นอกจากนี้สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของอัมพร  เต็มดี (2545 : 136) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชดุการเรียนรู เร่ืองการ

อนุรักษแหลงทองเทีย่วในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี  การ

วิจัยคร้ังนี ้ มีวัตถุประสงคสวนหนึ่งเพื่อประเมินความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู  

ผลการวิจัยพบวานกัเรียนมีความคิดเห็นทีด่ีตอชุดการเรียนรู  เร่ือง การอนุรักษแหลงทองเที่ยวใน

ชุมชน  รวมทั้งรูสึกรักและภูมิใจในทองถิน่ของตนมากข้ึน  และนักเรียนมีความสามารถในการทํา

ชิ้นงาน  ไดแก  ปริศนาอักษรไขว  หนังสือเลมเล็ก  ภาพวาดประกอบคําบรรยาย  ปายนเิทศ  และ
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แผนพับอยูในระดับดี ทั้งนีเ้ปนเพราะวากจิกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิริง  

สรางองคความรูดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนไดประสบการณตรง  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของมาลัย  จงเจริญม่ันคง (2546 : 54)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย

สวนหนึ่งเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู ซึ่งผล

ของการวิจัยพบวา ความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู นักเรียนทุก

คนสวนใหญมีความคิดเห็นในทางบวก ตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู   

ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการแสดงความคดิเห็น  ใหผูเรียนใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่  สามารถสราง

บรรยากาศในการเรียนใหเปนที่พึงพอใจของผูเรียน  เปนการฝกใหผูเรียน มีความรับผิดชอบในการ

เรียนรู รูจกัทํางานรวมกัน  รวมทั้งสาระการเรียนรูเปนเร่ืองใกลตัวทีเ่กี่ยวของกบันักเรียนโดยตรง

สามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนเหน็ความสําคัญของเนื้อหาอีก

ดวย  นอกจากนีก้ารที่นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองทนัททีําใหนักเรียนเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเองและผลงานของกลุม  จึงสงผลใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูโดยใชชุด

การเรียนรูในเร่ืองตอไปอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

  

จากการวิจยัเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุด

การเรียนรู  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  พบวา ผลการเรียนรู

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนดวยชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน รวมทั้งนักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทกัษะ

ภูมิศาสตร  ที่ผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดบัมาก  ดังนั้นผูวิจยัจึงสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประเด็นตอไปนี้คือ  ขอเสนอแนะทั่วไปในการนําชุดการเรียนรูไปใช  และขอเสนอแนะเพื่อการทํา

วิจัยคร้ังตอไป  ดังตอไปนี ้

 

ขอเสนอแนะท่ัวไปในการนําชุดการเรียนรูไปใช 

 1.  จากการวิจัย  พบวา  ชุดการเรียนรูเปนส่ือการสอนทีน่ักเรียนมีประสบการณในการใช

นอย  ซึ่งผูวิจัยไดเขียนคําแนะนําในการใชชุดการเรียนรูแลว แตนักเรียนก็ยังเกิดความสงสัย  ดังนั้น

ครูจึงควรใหคําแนะนํา  อธิบายข้ันตอนในการใชชุดการเรียนรูกอนการเร่ิมใชชดุการเรียนรู  เพราะ

   ส
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สมุดกลาง
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จะทําใหนกัเรียนสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมที่บรรจุอยูในชุดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  ถูกตอง  

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 

 2.  จากการวิจัย  พบวา  เนื้อหาในชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  โดยในชดุการ

เรียนรูที่ 4  รูจกัดีประเทศไทยเปนชดุการเรียนรูที่มีเนื้อหามาก  ดังนัน้ในชุดการเรียนรูควรใชส่ือการ

เรียนรูอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหามาประกอบ  เชน  วีดทีศัน  ส่ือประสม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนรู  และเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจในบทเรียนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 3.  จากการวิจยั  พบวา  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูหากครูผูสอน

จัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบกระบวนการกลุม  ครูจะตองเตรียมชดุการเรียนรู  และส่ือการ

เรียนการสอนที่อยูในชดุการเรียนรูใหเหมาะสมกับจํานวนของนักเรียน  เพ่ือความสะดวกในการทํา

กิจกรรมรวมกนั  และใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป  

 1.  ควรมีการวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ   หรือใน

สาระการเรียนรูอ่ืน  ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เชน  สาระการ

เรียนรูเศรษฐศาสตร  พระพุทธศาสนา  หนาที่พลเมือง  ประวัติศาสตร เพ่ือใหมีชุดการเรียนรู

หลากหลายเน้ือหา  สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนได 

 2.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทยีบผลการเรียนรูระหวางผลการเรียนรูที่ไดจากการเรียนโดยใช

ชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล  กับผลการเรียนรูที่ไดจากการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูแบบกจิกรรม

กลุม 

 3.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทยีบผลการเรียนรูระหวางผลการเรียนรูที่ไดจากการเรียนโดยใช

ชุดการเรียนรู  กับผลการเรียนรูที่ไดจากการเรียนที่ไดจากการสอนดวยวิธีตาง ๆ เชน  วิธีสอนแบบ

ศูนยการเรียน  การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป  การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน  เปนตน 

 4.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทยีบความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน ทีเ่รียนโดยใชชุดการ

เรียนรูกับการเรียนการสอนแบบปกติ   
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผุสดี  มีระหงส.  “การสรางชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดแบบอริยสัจ  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว”.  วิทยานิพนธปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2545. 

พรทิพย  แกวใจดี.  “การพัฒนาชุดกจิกรรมที่ใชในหองปฏิบัติการคณติศาสตรสําหรับนักเรียน  ชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 3”.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 

2545. 

พวงรัตน ทวีรัตน. วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 7. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540. 

พิมพา  นวลสวรรค. “การสรางแผนกิจกรรมเสริมความรูและทักษะทางภูมิศาสตร โดยเนนผูเรียน 

เปนสําคัญสําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 3”.   วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม , 2547. 

พิมพันธ  เดชะคุปต.  การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : แนวคิด วิธีและเทคนิค

การสอน 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั เดอะมาสเตอรกรุปแมเนจเมนท จํากัด , 2544. 

ภพ เลาหไพบูลย. แนวการสอนวิทยาศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช , 2537. 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดกจิกรรมการสอนคณติศาสตร หนวยท่ี  

8-15.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช , 2533. 

มะลิวรรณ ผองราศ.ี  “ผลของการจัดการเรียนรูดวยวิธีการส่ือสารแนวความคิดที่มีตอ  

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3”. 

ปริญญานพินธการศึกษามหาบัณฑติ  สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา  บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , 2549. 

มาลัย  จงเจริญม่ันคง.  “การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองอําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2”.  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยบูรพา , 2546. 

มาเรียม นิลพนัธุ. วิธีวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที่  2.  นครปฐม :  

โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2549. 

ยุพิน  พพิิธกุล และอรพรรณ  ตนับรรจง. สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร :  

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2531. 

รุงทิวา จักรกร. วิธสีอนท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527. 
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โรม  วงคประเสริฐ. เทคนิคการจัดการเรียนรู และพฒันาผูเรียนดวยกิจกรรม. 

กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุคส , 2545. 

ลัดดา สุขปรีด.ี เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน. ชลบรีุ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน , 2523. 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.พิมพคร้ังที่ 4.

กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสนการพิมพ , 2538. 

วสันต อติศัพท. วิธีสอนท่ัวไป. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน,ี 2524. 

วัชรพงศ  สุราราษฎร.  “การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง การอนุรักษโบราณสถาน  วัดเบญจมบพิตร 

ดุสิตวนาราม  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5”.  วิทยานิพนธศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2548. 

วาสนา ชาวหา. เทคโนโลยีทางการศกึษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกราฟฟคอารต , 2525. 

_______.  สื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร , 2533. 

วิชัย  วงษใหญ. การพัฒนาหลกัสตูรและการสอนมติิใหม.  พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพธเนศวรการพิมพ , 2525. 

วีระ ไทยพานิช. 57 วิธีสอน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529. 

วัฒนาพร  ระงับทุกข.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. 

กรุงเทพมหานคร  : เลิฟแอนดลิพเพรส , 2541. 

_______. แผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

แอล ที เพรสจํากัด , 2542. 

_______.  เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญตามหลักสูตรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544.  กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค , 2545. 

วันทนีย  จันทรเอ่ียม.  เทคนิคการจัดกิจกรรมประกอบการบรรยายเพ่ือปองกันยาเสพติด.  

เชียงใหม : สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2541. 

วันเพ็ญ  วรรณโกมล. การสอนสังคมศึกษา ในระดับมธัยมศึกษา. พิมพคร้ังที่ 2.   

กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร สถาบนัราชภัฎ

ธนบุรี, 2542. 
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ศิริ  คูอาริยะกุล. ภูมิศาสตรกายภาพ. เชยีงใหม : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2540. 

ศุภวรรณ  เล็กวิไล.  “การเรียนแบบรวมมือ  การเรียนการสอนภาษาไทย : อยางไรจึงมีคุณภาพ”.  

เอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ  4 – 9  ก.ย. 45  ณ โรงแรมเอเชีย ชลบุรี. 

(เอกสารอัดสําเนา) 

สมนึก   ภัททิยธน.ี  การวัดผลการศึกษา.  กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ , 2549.   

สมนึก  ปฏิปทานนท. “การเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติแนวทางใหมสําหรับครู 

สังคมศึกษา เทคนิคการสอนและการจัดกจิกรรมในกลุมวิชาสังคมศึกษาตาม 

หลักสูตรใหม”. วารสารครุศาสตร. 30 ,3 (2545) : 97-99 

สมพิศ  กอบจิตติ.  “การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูล

ทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  บณัฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร , 2548. 

สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน.  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง. 

เชียงใหม : โรงพิมพแสงศิลป , 2544. 

สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท  สํานักพิมพวัฒนา

พานิช จํากัด , 2544. 

สรรคใจ  กล่ินดาว. ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร : หลักการเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร :  

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542. 

สามารถ จุยทอง. รายงานการศึกษาสภาพและปญหาในการใชหลกัสูตรประถมศกึษา   

พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา  จังหวัดอางทอง.  อางทอง : โรงพิมพวรศิลปการพิมพ , 2540. 

สิริวรรณ  ศรีพหล. เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 1 (Social Studies 1) หนวยท่ี 15. 

พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2535. 

สุพล  วังสินธ.  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม.”  วารสารวิชาการ.  

(เมษายน , 2543) : 9 - 13. 

สุมนทิพย  บญุสมบัติ. เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 1 (Social Studies 1) หนวยท่ี1. 

พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2535. 
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สุวิทย มูลคํา  และอรทัย มูลคํา.  19 วิธีการจัดการเรียนรู : เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ , 2545. 

สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ ภิบาลสุข.  การใชสื่อการสอน.  พิมพคร้ังที่  2  กรุงเทพมหานคร  :   

โรงพิมพพีระพัธนา , 2525.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  ปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญท่ีสดุ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2543. 

_______. พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟก , 2545. 

เสาวนีย  สิกขาบณัฑิต. เทคโนโลยีทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ , 2528. 

หทัยรัตน  อันดี.  “การพัฒนาชุดการเรียนรูเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิน่สําหรับนักเรียนประถม 

ศึกษา”.   วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ 

นิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 

อธิวดี  สืบญาต.ิ  “การพัฒนาชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4     เร่ือง    

ศาสนพิธ”ี.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2543. 

อารี  พันธมณ.ี  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร : เลิฟแอนดลิฟเพรส , 2540. 

อุษา คําประกอบ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตทิางวิทยาศาสตรดาน 

ความมีเหตุผลของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใช 

ชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนตามคูมือครู”.   ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑติ   

สาขาวิชาการประถมศึกษา   บัณฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน

มิตร , 2530. 

อุไร  ทองกลาง. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  เจตคตทิางวิทยาศาสตร 

ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และความคงทนในการเรียนรูในกลุมสรางเสริม 

ประสบการณชีวิต เร่ืองสารเคมี จักรวาล และอวกาศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่สอนโดยการใชชุดการสอนกบัการสอนตามปกติ”.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2539. 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

รายช่ือผูเช่ียวชาญดานการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนการสอน  และความสอดคลอง
ของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

อาจารยเพ็ญพนอ   พวงแพ อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

     ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

 อาจารย ดร. น้ํามนต  เรืองฤทธิ ์ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู 
 

 อาจารยสาธิต   จันทรวินิจ อาจารยประจําภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

- แผนการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดการเรียนรู 
- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน  และหลังเรียน 
- แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู 
- แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 : เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ                                                       จํานวน  1  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

ความเขาใจท่ีคงทน 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรที่มนุษยสรางข้ึนเปนอุปกรณที่มีความสําคัญตอการศึกษา  ซึง่บอก

ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลก   เพ่ือใชในการหาขอมูลทางภูมิศาสตร  และคนควาทางดาน

ภูมิศาสตรเพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ   
 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   อธิบายลักษณะสําคัญของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรได 

 2.   บอกประโยชนของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรแตละชนิดได 

 3.   เลือกเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานได 

 

สาระการเรียนรู 

 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดตาง ๆ ไดแก   

-   ลูกโลกจําลอง   -   เข็มทิศ   

-   รูปถายทางอากาศ  -   ภาพจากดาวเทยีม  
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 1 

เร่ืองเรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  

-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ืองเคร่ืองมือ

ทางภูมิศาสตร 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  30  ขอ  (นอกเวลา) 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร    เชน  ลูกโลก   แผนที่  เข็มทศิ  รูปถายทาง

อากาศ   ภาพถายจากดาวเทียม  เปนตน 

   ส
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3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

  -   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรทีน่ักเรียนรูจักมีอะไรบาง 

  -   นักเรียนเคยนําเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรมาในชีวิตประจาํวันบางหรือไม 

  -   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใชประโยชนในการศกึษาเร่ืองใดบาง 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ใหกับนกัเรียนทกุคนในกลุมคน

ละ 1 ชุดเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

 4.   นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  และทํา

กิจกรรมรวมกนัในใบงานที่ 1  และใบงานที่ 2 เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ระหวางทีน่ักเรียนศึกษา

ชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละกลุม   

นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชกิเขาใจดีทุกคน 

5.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรูจากใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 

และเตรียมตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 1  และใบงานที่ 2 เร่ือง  เรียนรู

เร่ืองเคร่ืองมือหนาชั้นเรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพิ่มเติม  

ครูกลาวชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชดัเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 

เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ใหเกดิความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน 

2   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชุดการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 3.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

5.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกนั 

 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

 1.   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร   เชน  ลูกโลก   แผนที่  เข็มทศิ  รูปถายทางอากาศ   

ภาพถายจากดาวเทียม  เปนตน 

 2.   ชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

 3.   แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  จํานวน  10  ขอ 

 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพิ่มเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=714 

  http://www.kru-aoy.com/map1.html 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินแผนผังความคิด   

ชุดการเรียนรูท่ี ............. 

เร่ือง ................................................ 

 

ความถูกตอง  

และครบถวน

ของเนื้อหา 

ความนาสนใจ  

และความ

สวยงาม 

ความเช่ือมโยง

กันของเนื้อหา 

การแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 
ที่ ชื่อนักเรียน / กลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

รวม 

               

               

               

               

               

                                                                         

                                                                                ลงชื่อ....................................ผูประเมิน 

                  (....................................) 

                           .........../......................../............. 

 

                           

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

 ดี            =     3 

 พอใช      =     2 

 ปรับปรุง  =     1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุม 

ชุดการเรียนรูท่ี ............. 

เร่ือง ................................................ 

 

การแบงหนาที่ 

การทํางาน 

การรับฟง 

ความคิดเห็น 

การตัดสินใจ 

รวมกัน 

บรรยากาศ 

ในการทํางาน ที่ ชื่อนักเรียน / กลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

รวม 

               

               

               

               

               

 

                                                                                ลงชื่อ....................................ผูประเมิน 

                  (....................................) 

                           .........../......................../............. 

 

                           

 

 

 

 

หมายเหตุ   ครูอาจมอบหมายใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินไดตามความเหมาะสม 

เกณฑการประเมิน 

 มีพฤติกรรมระดับสูง             =    3 

 มีพฤติกรรมระดับปานกลาง  =    2 

 มีพฤติกรรมระดับต่ํา             =    1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 2 : รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่                                           จํานวน  3  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือช่ือแผนท่ี 

ความเขาใจท่ีคงทน 

แผนที่เปนส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน   แสดงบนวัสดุแบนราบโดยการยอขนาดใหเล็กลงตาม

มาตราสวนที่ตองการ และใชสัญลักษณแทนของจริงที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลกเพ่ือสะดวกแกการ

บันทึก 

 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   อธิบายความหมาย ประเภท และองคประกอบของแผนที่ได 

 2.   อานขอมูลที่ปรากฎบนแผนที่ได 

 3.   เลือกใชแผนทีใ่หเหมาะสมกับลักษณะการใชงานได 

 

สาระการเรียนรู 

ชนิดของแผนที่  องคประกอบของแผนที ่ และการอานแผนที ่

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 2 

เร่ือง รูจักเคร่ืองมือชื่อแผน

ที่-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

ชนิดของแผนที่  และ

องคประกอบของแผนที ่

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ืองชนดิของ

แผนที่  และองคประกอบ

ของแผนที ่

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  ชนิดของแผนที่  และองคประกอบของแผนที ่

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  ชนิดของแผนที่  และองคประกอบของแผนที ่

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูแผนทีช่นิดตาง ๆ  เชน  แผนที่โลก  แผนที่กายภาพของประเทศไทย  

แผนที่เสนทางการคมนาคม  เปนตน   

3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   แผนที่แตละชนิดมีความแตกตางกนัอยางไร 

  -   นักเรียนรูไดอยางไรวาดานบนของแผนที่คือทศิใด 

  -   แผนที่นําไปใชประโยชนในการศึกษาเร่ืองใดไดบาง 

  -   นักเรียนรูไดอยางไรวาสีที่แตกตางกันบนแผนที่หมายถงึส่ิงใด 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่ใหกับนักเรียนทุกคนในกลุมคน

ละ 1 ชุดเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่

 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  และทํา

กิจกรรมรวมกนัในใบงานที่ 1  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่ ระหวางที่นกัเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  

ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละกลุม   นกัเรียนทีเ่กง

หรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทกุคน 

5.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรูจากใบงานที่ 1  และเตรียม

ตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 1  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่

หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาว

ชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมที่ยังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  ใหเกิดความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกนั 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

 -   หากจะตองเดินทางไปทองเที่ยว  นกัเรียนควรใชแผนทีช่นิดใด 

-   แผนที่ลักษณะกายภาพมีประโยชนตอผูที่ศกึษาอยางไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   ถานักเรียนอยากรูวาประเทศไทยแบงเปนกี่ภูมิภาคตองใชแผนที่ชนิดใด 

  -   สีที่แตกตางกนับนแผนที่มีความหมายวาอยางไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่นักเรียนทกุคนในกลุมศึกษา

ชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่   และทํากจิกรรมรวมกันลงในกระดาษที่ครูแจกให  

ระหวางที่นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนาํ  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของ

นักเรียนในแตละกลุม   นกัเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม   จนสมาชิก

เขาใจดีทุกคน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากจิกรรมลงบนกระดาษทีค่รูแจกให 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอม

ทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพิ่มเติม  ครูกลาวชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะ

สําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนนําผลงานมาติดบนปายนิเทศทีเ่ตรียมไว  เพื่อโชวผลงานที่รวมกนัทําข้ึน 

2.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันใหเกิดความรู

ความเขาใจที่ถูกตองตรงกนั 

 

ช่ัวโมงท่ี 3 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

 -   หากจะตองเดินทางไปทองเที่ยว  นกัเรียนควรใชแผนทีช่นิดใด 

-   แผนที่ลักษณะกายภาพมีประโยชนตอผูที่ศกึษาอยางไร 

  -   ถานักเรียนอยากรูวาประเทศไทยแบงเปนกี่ภูมิภาคตองใชแผนที่ชนิดใด 

  -   สีที่แตกตางกนับนแผนที่มีความหมายวาอยางไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่นักเรียนทกุคนในกลุมศึกษา

ชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่ และทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 2  ระหวางที่

นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียน

ในแตละกลุม   นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทกุ

คน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2  และเตรียมตวัแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่ 

หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาว

ชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมที่ยังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชดุการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 2.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

 3.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

4.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่ ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 

 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

1.   แผนที่ชนิดตาง ๆ  เชน  แผนทีโ่ลก  แผนทีก่ายภาพของประเทศไทย  แผนทีเ่สนทาง

การคมนาคม  เปนตน   

 2.   ชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

 3.   แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่ จํานวน  10  ขอ 

 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

 5.  กระดาษ สี และอุปกรณตกแตง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพ่ิมเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://www.gisthai.org/about-gis/vactor-gis.html 

  http://www.rmutphysics.com/sciencefac/artic/map/map.htm 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

 

 

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 3 : เร่ืองเทีย่วทั่วไปไทยไปกบัแผนที่                                      จํานวน  2  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  เท่ียวท่ัวไปไทยไปกบัแผนท่ี 

ความเขาใจท่ีคงทน 

ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดนิแดนตอนบนของประเทศอยูติด

กับภาคพ้ืนทวีปของเอเชีย  สวนดินแดนทางตอนลาง  มีลักษณะเปนคาบสมุทรที่ยาวยื่นออกไปใน

ทะเลระหวางอาวไทยกับทะเลอันดามัน 

 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   บอกทําเลที่ตั้ง ขนาด และรูปรางของประเทศไทยได 

 2.   ระบุจังหวัดในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยได 

 3.   เลือกใชแผนทีใ่นการศึกษาภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยได 

 

สาระการเรียนรู 

-   ที่ตั้ง ขนาด รูปราง  และอาณาเขตติดตอของประเทศไทย 

-   ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่  3 

เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับ

แผนที ่

-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

ภูมิภาคในประเทศไทย 

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ืองภูมิภาคใน

ประเทศไทย 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  ภูมิภาคในประเทศไทย 

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่  3  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที ่

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  ภูมิภาคในประเทศไทย 

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  เร่ือง  เทีย่วทั่วไปไทยไปกับแผนที ่

จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูรูปแผนที่โลก  แผนที่ทวีปเอเชีย  และแผนที่ประเทศไทย 

3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        128 

 

  -   ใครรูบางวาประเทศไทยต้ังอยูในทวีปอะไร 

-   นักเรียนคิดวารูปรางของประเทศไทยคลายกับอะไร 

  -   ใครรูบางวาประเทศเพื่อนบานของเรา  มีประเทศอะไรบาง 

  -   ใครรูบางวาจังหวัดทีเ่ราอาศัยอยู  อยูในภาคไหนของประเทศไทย 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่  3  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที่  ใหกับนกัเรียนทกุคนใน

กลุมคนละ 1 ชุดเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที ่

 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่  3  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที่  และ

ทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกบัแผนที่ โดยใหสมาชิกในแตละกลุมผลัด

กันถาม – ตอบ  โดยสลับกนัจับสลากคําถามเกี่ยวกับที่ตั้ง   ขนาด   รูปราง   อาณาเขตติดตอ  และ

ภูมิภาคในประเทศไทย  โดยใชสลากคําถามที่ครูเตรียมไวให  ระหวางทีน่ักเรียนกําลังศึกษาครูคอย

ใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนกัเรียนในแตละกลุม  นกัเรียนทีเ่กงหรือ

เขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

5.   ครูสุมใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเพื่อตอบคําถามจากใบงานที่ 1  เร่ือง

เที่ยวทั่วไทยไปกับแผนทีเ่ปนรายบุคคล  ครูกลาวชมเชยนกัเรียนที่ตอบไดถกูตอง   และกลาว

ปลอบใจพรอมใหคําแนะนํา  สําหรับนกัเรียนทีต่อบผิด 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1  

เร่ืองเทีย่วทั่วไทยไปกับแผนที่  ใหเกิดความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกนั 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูใหนักเรียนดูรูปสถานที่ทองเที่ยว  และสถานที่สําคัญของจังหวัดตาง ๆ ทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย   

2.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   ใครเคยไปทองเที่ยวสถานทีใ่นรูปนี้บาง 

  -   ใครรูบางวาที่นีค่ือที่ไหน  และอยูในภูมิภาคใดของประเทศไทย 

  -   ถาอยากไปเทีย่วทะเลควรไปเที่ยวทีจ่ังหวัดอะไร  ภาคไหนของประเทศไทย 

  -   ถานักเรียนอยากไปเทีย่วไรชาจะตองไปเทีย่วภาคไหนของประเทศไทย 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที่   นักเรียนทุกคนในกลุม

ศึกษาชุดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที ่ และทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 2  

ระหวางที่นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนาํ  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของ

นักเรียนในแตละกลุม   นกัเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม  จนสมาชิกเขาใจ

ดีทุกคน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2  และเตรียมตวัแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 2  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับ

แผนที่หนาชั้นเรียน   ครูสังเกตการนําเสนอ   พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ   และอธิบายเพ่ิมเติม   ครู

กลาวชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชดัเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมที่ยงัไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชดุการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 2.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

 3.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

4.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 3  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที่  ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกนั 

5.   ครูมอบหมายใหนกัเรียนทําแผนผังความคิด  เร่ือง  ภูมิภาคในประเทศไทย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

1.   แผนที่โลก  แผนที่ทวีปเอเชยี  และแผนทีป่ระเทศไทย 

 2.   ชุดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที ่

 3.  แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน เร่ือง เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที่  จํานวน 10 ขอ 

 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

 

แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพิ่มเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://www.panyathai.or.th/ 

  http://www1.mod.go.th/heritage/nation/geography/geo.htm 

  http://satit.pn.psu.ac.th/satit3/vc/s30202/content/site.html 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

 

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 4 : รูจักดีประเทศไทย                                                       จํานวน  2  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  รูจักดปีระเทศไทย 

ความเขาใจท่ีคงทน 

ลักษณะทางกายภาพ  คือ  ส่ิงที่ปรากฏใหเห็นบนพ้ืนผิวโลก   ลักษณะทางกายภาพของ

ประเทศไทยที่สําคัญ  ไดแก  ลักษณะภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ  ซึ่งมีอิทธิพลตอการ

ดําเนินชีวิตของประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ 

 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   อธิบายลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยได 

2.   อธิบายลักษณะภูมิอากาศ  และฤดูกาลของประเทศไทยได 

 3.   เลือกใชแผนทีใ่นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยได 

 

สาระการเรียนรู 

ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิอากาศ  และฤดกูาลของประเทศไทย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 4 

เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย 

-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

ลักษณะภูมิประเทศของ

ประเทศไทย 

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ืองลักษณะภูมิ

ประเทศของประเทศไทย 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง  รูจักดปีระเทศไทย 

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  รูจักดีประเทศไทย  จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูแผนที่กายภาพของประเทศไทย   

3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

  -   สีที่แตกตางกนัของภูมิภาคตาง ๆ บนแผนที่นักเรียนมีความคิดเหน็อยางไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   ภาคใดของประเทศไทยที่มีลักษณะเปนที่ราบลุม  เหมาะแกการเพาะปลูก 

  -   ประชากรในภาคใต  นาจะประกอบอาชีพอะไร  เพราะเหตุใด 

  -   ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดทีน่ักเรียนอาศัยอยูเปนอยางไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย  ใหกับนักเรียนทุกคนในกลุมคนละ 

1 ชุดเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย   

 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง รูจักดีประเทศไทย  และทํากิจกรรม

รวมกันในใบงานที่ 1  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย  ระหวางทีน่ักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยให

คําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนกัเรียนในแตละกลุม   นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดี

จะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชกิเขาใจดีทุกคน 

5.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรูจากใบงานที่ 1  และเตรียม

ตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 1  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย หนา

ชั้นเรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาวชมเชย

กลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 

เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย  ใหเกดิความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

 -   นักเรียนคิดวาประเทศไทยของเรามกีี่ฤดูกาล 

-   นักเรียนเคยไดยนิคําวา “ฝนแปดแดดส่ี”  วาหมายถึงอากาศของภูมิภาคใด 

  -   นักเรียนคิดวาทําไมสตรอเบอร่ีถึงปลูกไดที่ภาคเหนือของประเทศไทยเทานัน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   ทําไมยางพาราถึงเปนพชืเศรษฐกิจของภาคใต 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการ

เรียนรูที่ 4  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย และทํากจิกรรมรวมกนัในใบงานที่ 2  ระหวางที่นกัเรียนศึกษา

ชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละกลุม   

นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชกิเขาใจดีทุกคน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2  และเตรียมตวัแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 2  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย หนา

ชั้นเรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาวชมเชย

กลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชดุการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 2.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

 3.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

4.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 4  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย  ใหเกิดความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน 

 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

1.   แผนที่กายภาพของประเทศไทย   

 2.   ชุดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย   

 3.   แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง  รูจักดปีระเทศไทย    จํานวน  10  ขอ 

 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        136 

 

แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพ่ิมเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://satit.pn.psu.ac.th/satit3/vc/s30202/content/climate.html 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social03/12/thpu

miaakad.html 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

 

 

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 5 : รูรักษาทรัพยากร                                                       จํานวน  2  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร 

ความเขาใจท่ีคงทน 

ทรัพยากรธรรมชาติ    ถือวาเปนลักษณะทางกายภาพที่สําคัญอยางหนึง่ของประเทศไทย

เพราะมนุษยสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน    ซึ่งสงผลตอการดําเนนิชีวิต และมีอิทธิพลตอการ

สรางสรรควัฒนธรรมของประชากรในภูมิภาคนัน้ดวย 

 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   อธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยได 

2.   บอกลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกนัของแตละภูมิภาคได 

 

สาระการเรียนรู 

-   ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

 -   แนวทางการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 -   ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 5 

เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร 

-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทย 

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ือง

ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทย 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร 

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูรูปทรัพยากรตาง ๆ  ดิน  น้ํา  ปาไม  และแรธาตุ   

3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   นักเรียนคิดวาปาไมในประเทศไทยเปนปาไมชนิดใด 

  -   ดีบุกเปนแรธาตุที่สําคัญของภูมิภาคใดของไทย 

  -   นักเรียนเคยไดยนิคําวา Reuse หรือ Recycle  มันเกี่ยวของกับเร่ืองอะไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 5  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  ใหกบันักเรียนทุกคนในกลุมคนละ 1 

ชุดเพ่ือใหนกัเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 5  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร   

 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง รูรักษาทรัพยากร  และทํากิจกรรม

รวมกันในใบงานที่ 1  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  ระหวางทีน่กัเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยให

คําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนกัเรียนในแตละกลุม   นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดี

จะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชกิเขาใจดีทุกคน 

5.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรูจากใบงานที่ 1  และเตรียม

ตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 1  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  หนา

ชั้นเรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาวชมเชย

กลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 

เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถกูตองตรงกัน 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูใหนักเรียนดูรูปประเพณีที่สําคัญตาง ๆ ของแตละภูมิภาค  เชน  ประเพณยีี่เปง   

ประเพณีแหบั้งไฟ   ประเพณีสงกรานต  ประเพณีว่ิงควาย   เปนตน  

2.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

 -   นักเรียนคิดวาทําไมแตละภูมิภาคถึงมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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-   คนภาคใต  คนภาคเหนือ  คนภาคอีสานคุยกนัจะเขาใจตรงกันหรือเปลา 

  -   นักเรียนรูจกัประเพณทีองถิ่นของภูมิภาคใดบาง 

  -   นักเรียนเคยเขารวมในประเพณีทองถิน่ของภูมิภาคของตนเองหรือไม 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 5  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  นกัเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการ

เรียนรูที่ 5  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  และทํากิจกรรมรวมกนัในใบงานที่ 2  ระหวางที่นกัเรียนศึกษา

ชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละกลุม   

นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชกิเขาใจดีทุกคน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2  และเตรียมตวัแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 2  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  หนา

ชั้นเรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาวชมเชย

กลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชดุการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 2.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

 3.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

4.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 5  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  ใหเกิดความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน 

 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

1.   รูปทรัพยากรตาง ๆ  ดิน  น้ํา  ปาไม  และแรธาตุ   

 2.   รูปประเพณีที่สําคัญตาง ๆ ของแตละภูมิภาค   

 3.   แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง  รูรักษาทรัพยากร  จํานวน  10  ขอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

 

แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพ่ิมเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subwater/sub.htm 

http://www.panyathai.or.th/ 

http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/subwater/sub.htm 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

 

 

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 

 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 

เร่ือง   ทักษะภูมิศาสตร                           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                                     จํานวน  30  ขอ    คะแนน  30  คะแนน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 

1.  การบอกคาพิกัดภูมิศาสตรที่ถกูตองมีลักษณะอยางไร   

 ก.  คาละติจูดลบกับคาลองจจิูด    

ข.  คาละติจูดตัดกบัคาลองจจิูด 

 ค.  คาละติจูดหกักับคาลองจิจูด    

ง.  คาละติจูดรวมกับคาลองจิจดู 

2.  สาเหตุที่ทําใหประเทศไทยมีอากาศรอนเพราะมีที่ตั้งใกลแนวเสนละตจิูดใด   

 ก.  ศูนยสูตร – อารคติคเซอรเคิล   

ข.  ศูนยสูตร – แอนตารคติคเซอรเคิล 

 ค.  ศูนยสูตร – ทรอปกออฟแคนเซอร  

ง.  ศูนยสูตร – ทรอปกออฟแคปปคอรน 

3.  หากจะมีการวางผังเมือง  เพ่ือความเปนระเบยีบเรียบรอย  นักเรียนจะเลือกใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรชนิดใด   

 ก.  เข็มทิศ     ข.  ลูกโลกจําลอง  

 ค.  รูปถายทางอากาศ    ง.  ภาพถายจากดาวเทียม 

4.   ภาพถายดาวเทียมเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรจะนํามาใชประโยชนเพ่ือกจิกรรมใดสําคัญ

ที่สุด   

 ก.  บอกตําแหนงพกิัดบนพื้นโลก  

 ข.  ใชสํารวจลักษณะทางธรณีวิทยา 

 ค.  บอกการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

 ง.  กําหนดเสนทางการโคจรของดาวเทียม 

5.  ระยะทาง  1  สวน  ในแผนที่เทากับ  100,000  สวนในระยะทางจริงเขียนเปนมาตราสวนได

อยางไร   

 ก.  1  กม.  ตอ  1  ซม.    ข.  1  กม.  ตอ  100,000  ซม. 

 ค.  1  ซม.  ตอ  100,000  กม.   ง.  1  ซม.  ตอ   100,000  ซม. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.  แผนทีใ่นขอใด ไมจัดเปน แผนที่ทางสังคม   

 ก.  แผนที่แสดงแหลงทองเที่ยว 

 ข.  แผนที่แสดงจังหวัด  และภาค 

 ค.  แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

 ง.  แผนที่แสดงแหลงแรภายในประเทศ 

7.   หากกลาวถึงการกําหนดทิศทางของแผนที่ลงบนกระดาษในขอใดถือวาถูกตอง   

ก.  ดานลาง  ของกระดาษเปน  ทิศใต 

ข.  ดานบน  ของกระดาษเปน  ทศิตะวันตก 

ค.  ดานขวามือ  ของกระดาษเปน  ทศิเหนือ 

ง.  ดานซายมือ  ของกระดาษเปน  ทศิตะวันออก 

8.   วิธีการดูแลรักษาแผนที่ในขอใด ไมถูกตอง   

 ก.  ไมขีดเขียนลงบนแผนที ่

 ข.  มวนเก็บแผนที่ใหเรียบรอยหลังการใช 

 ค.  นําแผนที่ไปผ่ึงแดดหลังการใชกนัเหม็นอับ 

 ง.  แผนที่ที่ทําดวยกระดาษควรผนึกแผนที่ดวยผาดิบ 

9.   ถาตองการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  การแตงกาย  ประเพณี  แผนทีจ่ะนํามาประกอบใน

การศึกษาขอมูลไดแกแผนที่ชนิดใด   

 ก.  แผนที่ธุรกจิ     ข.  แผนที่เศรษฐกจิ  

 ค.  แผนที่ทางสังคม    ง.  แผนที่ธรณีวิทยา 

10.   แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศเหมาะกับการใชศกึษาขอมูลเกี่ยวกับส่ิงใดมากที่สุด   

 ก.  ภูมิอากาศในแตละอําเภอ   ข.  ภูมิอากาศเขตชายฝงทะเล  

 ค.  ภูมิอากาศในแตละจังหวัด   ง.  ภูมิอากาศในแตละภูมิภาค 

11.   หากกลาวถึง “ดินแดนที่ราบสูง” หมายถึงภูมิภาคใดของประเทศไทย   

 ก.  ภาคเหนือ     ข.  ภาคตะวันตก 

 ค.  ภาคตะวันออก    ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12.   ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย   

 ก.  เอเชยีใต     ข.  เอเชียกลาง 

 ค.  เอเชียตะวันตกเฉียงใต   ง.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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13.   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของภาคกลางเปนอยางไร   

 ก.  เปนที่ราบสูง     ข.  เปนที่ราบลุมแมน้ํา 

 ค.  เปนที่ราบชายฝงทะเล   ง.  เปนภูเขา  และเทือกเขาสูง 

14.   ที่กลาววา “เมืองไทยเปนอูขาวอูน้ํา”  หมายความวาอยางไร  

 ก.  มีแมน้ําหลายสาย    ข.  มีการเพาะปลูกขาวมาก 

 ค.  พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ   ง.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 

15.   หากบริเวณที่นกัเรียนอาศัยอยูมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณหรืออยูติดทะเล  นกัเรียนควรประกอบ

อาชีพใด  

 ก.  ทํานา     ข.  เล้ียงสัตว 

 ค.  ทําสวน ทําไร     ง.  ทําการประมง 

16.   การประกอบอาชีพที่แตกตางกนัของแตละภูมิภาคเกีย่วเนื่องกบัเร่ืองใด  

 ก.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 

 ข.  ความสะดวกของการคมนาคมที่เตกตางกนั 

 ค.  ความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกจิแตกตางกัน 

 ง.  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรแตกตางกนั 

17.   ถาจังหวัดที่เราอาศัยอยูมีสภาพอากาศรอน  และแหงแลง  พืชพรรณธรรมชาติเปนทุงหญา  

เราจะเลือกประกอบอาชีพใด  

 ก.  ทําไร     ข.  ทํานา  

 ค.  ทําสวน     ง.  เล้ียงสัตว 

18.   ถานักเรียนตองการทราบวาภาคใตประกอบดวยจังหวัดใดบาง นกัเรียนควรเลือกใชแผนที่

ชนิดใด   

 ก.  แผนที่รัฐกจิ     ข.  แผนที่กายภาพ  

 ค.  แผนที่ประวัติศาสตร    ง.  แผนที่แหลงทองเทีย่ว 

19.   หากในชุมชนของนกัเรียนมีแรยิปซัมอยูมาก  นกัเรียนคิดวาควรประกอบอุตสาหกรรมใด  

 ก.  ปูนซเีมนต     ข.  ยางรถยนต 

 ค.  เคร่ืองประดับ    ง.  ไสหลอดไฟฟา 
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20.   ปจจยัสําคัญขอใดที่ทําใหภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นมากกวาภาคอ่ืน ๆ ใน

ฤดูหนาว 

  ก.  อยูหางไกลจากทะเล 

  ข.  มีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ 

 ค.  มีพื้นที่สวนใหญเปนเทือกเขาสูง 

 ง.  ไมไดอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุม 

21.   สาเหตุในขอใดที่ทําใหคนสวนใหญในภาคกลางประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด   

 ก.  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง 

  ข.  เปนสินคาออกที่สําคัญของประเทศ 

  ค.  ชํานาญ  และสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

 ง.  ทรัพยากรดินและแหลงน้ําอุดมสมบูรณ 

22.   “ วัดจาก  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี   ถึง อ.พิบูลมังสาหาร  จ อุบลราชธานี  ไดระยะทาง

ประมาณ 780  กิโลเมตร ”  จากขอความนี้สัมพันธกับขอใด 

 ก.  สวนที่ลึกที่สุด    ข.  สวนที่ยาวที่สุด 

  ค.  สวนที่แคบที่สุด    ง.  สวนที่กวางที่สุด 

23.   ถาแรลิกไนต – ภาคเหนือ  แรรัตนชาติ – ภาคตะวันออก  แรดีบุกควรจะสัมพนัธกับขอใด  

  ก.  ภาคใต     ข.  ภาคกลาง 

  ค.  ภาคตะวันตก    ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

24.   หากบานของนกัเรียนต้ังอยูเขตภูเขาสูงในภาคเหนือ  นักเรียนคิดวาการประกอบอาชีพปลูก

ผลไมเมืองหนาวเหมาะสมหรือไม  

 ก.  เหมาะสม  เพราะ  สภาพภูมิอากาศเหมาะสม 

 ข.  เหมาะสม  เพราะ  นโยบายของภาครัฐสงเสริม 

 ค.  ไมเหมาะสม  เพราะ  ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูง 

 ง.  ไมเหมาะสม  เพราะ  อากาศไมไดหนาวเย็นตลอดทั้งป 

25.   กวานพะเยา  เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของภาคใด 

 ก.  ภาคเหนือ     ข.  ภาคกลาง 

 ค.  ภาคตะวันตก    ง.  ภาคตะวันออก 
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26  การชวยกนัอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในขอใด เปนการชวยอนุรักษตนน้ําลําธาร  

 ก.  ดิน      ข.  ปาไม  

 ค.  แรธาต ุ     ง.  สัตวปา 

27.   วิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไมในขอใดเหมาะสมกบันกัเรียนมากที่สุด 

 ก.  ทําแนวปองกันไฟปา 

 ข.  เขารวมโครงการปลูกปาของโรงเรียน 

 ค.  ใชโลหะและปนูซเีมนตในการกอสรางแทนไม 

 ง.  รวมผลักดันพระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิ

28.   สาเหตุใดที่ทําใหภาคเหนือของประเทศไทยมีปาไมอุดมสมบูรณที่สุด 

 ก.  มีฝนตกชกุตลอดป   ข.  มีดินเปนดินเหนยีวอุมน้ํา 

 ค.  มีพื้นที่สวนใหญเปนทีเ่ทือกเขาสูง ง.  มีแหลงกักเก็บน้ําธรรมชาติเปนจํานวนมาก 

29.   หากนักเรียนจัดทํากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  นักเรียนคิดวาในฐานะที่เปน

นักเรียนวิธีการใดถือวาเหมาะสมที่สุด 

 ก.  เขารวมประทวงเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือ 

 ข.  เขาจับกุมโรงงานที่ปลอยน้ําเสียลงแมน้ําลําคลอง 

 ค.  เขารวมกับเจาหนาที่ออกสํารวจเสนทางหากินของสัตวปา 

 ง.  รวมรณรงคภายในโรงเรียน  และชุมชนใหชวยกนัรักษาแมน้ําลําคลอง 

30.   หากกลาววาภาคกลางเปนอูขาว  อูน้ําของประเทศไทย  นักเรียนคิดวาขอความนี้  เหมาะสม

หรือไม  

 ก.  เหมาะสม  เพราะ  เปนที่ตั้งเมืองหลวง  และศูนยกลางทางเศรษฐกจิ 

 ข.  เหมาะสม  เพราะ  เปนที่ราบลุมแมน้ําทีเ่กิดจากการทบัถมของแมน้ําสายตาง ๆ  

 ค.  ไมเหมาะสม  เพราะ  ในปจจุบนัความเจริญกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 ง.  ไมเหมาะสม  เพราะ  ปจจุบนัมีแตโรงงานอุตสาหกรรม  มากกวาการทําเกษตรกรรม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอชุดการเรียนรู 
เร่ืองทักษะภูมศิาสตร  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 

 
คําช้ีแจง 

  แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 ที่
มีตอการจัดการเรียนรูโดยใหชุดการเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยแบบสอบถามนี้มีขอคําถามทั้งส้ิน 2 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกีย่วกับความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช 
ชุดการเรียนรู 

  ตอนท่ี 2  เปนคําถามแบบปลายเปดเพื่อแสดงขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
  ดังนั้น ขอใหนกัเรียนประเมินความคดิเห็นของแตละรายการประเมิน โดยทําเคร่ืองหมาย 

( ) ลงในชองระดับความคิดเห็นทีต่รงกับความคิดเห็นมากที่สุดเพียงขอเดยีว ซึ่งความหมายของ
ระดับความคิดเห็นมีดังนี ้

 
  ระดับ  3 หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับมาก 
  ระดับ  2 หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ  1 หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับนอย 
 
 
 
 
         ผูวิจัย 
        นางสาวเลิศศิริ เต็มเปยม 
             นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
มาก ปานกลาง นอย 

ดานจุดประสงคการเรียนรู 
   1.  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 
   2.  จุดประสงคการเรียนรูกระตุนใหเกิดความสนใจ และกระตุนให
อยากเรียนรู 
ดานเน้ือหา 
   3.  เนื้อหามีความชัดเจน  งายตอความเขาใจ 
   4.  เนื้อหานาสนใจ  และแบงเปนหัวขอชดัเจน 
ดานกจิกรรมการเรียนรู 
   5.  กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน 
   6.  กิจกรรมการเรียนรูชวยสรุปความคิดรวบยอดของเนือ้หา 
   7.  กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายตรงกบัความตองการ 
   8.  กิจกรรมการเรียนรูชวยฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง 
ดานสื่อการเรียนรู 
   9.  ส่ือการเรียนรู  มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
   10.  ส่ือการเรียนรูชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 
   11.  ส่ือการเรียนรูมีความสวยงาม  และนาสนใจ 
ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 
   12.  ชุดการเรียนรูเอ้ือตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 
   13.  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน 
   14.  นักเรียนมีความกระตือรือรนเม่ือเรียนดวยชดุการเรียนรู 
   15.  ชุดการเรียนรูชวยพัฒนาคณุธรรมของนักเรียนดานความ
รับผิดชอบ  และความซื่อสัตย 
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ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิม่เติม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 
                   ขอขอบคุณในความรวมมือ 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมนิของชุดการเรียนรู  
เร่ืองทักษะภูมศิาสตร   สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    

สําหรับผูเช่ียวชาญ 
 
คําช้ีแจง 
 แบบประเมินนีใ้ชสําหรับประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู   เร่ือง   ทักษะภูมิศาสตร    
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1     รายการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู   โดยพิจารณาจาก
รายการประเมินตาง ๆ ดังนี ้
 1.  เนื้อหา 
 2.  การใชภาษา 
 3.  องคประกอบของชุดการเรียนรู 
 4.  กิจกรรมประกอบการเรียนรู 
 5.  การวัดและประเมินผล 
  

โดยในตอนที่ 1 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูเชีย่วชาญในการประเมินความสอดคลอง
ของชุดการเรียนรู เร่ืองทกัษะภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โดยทําเคร่ืองหมาย 
( ) ลงในชองระดับความคิดเห็นในแตละรายการ โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

+1 เม่ือแนใจวาชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
0 เม่ือไมแนใจวาชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
-1 เม่ือแนใจวาชุดการเรียนรูไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

  
ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะเพิม่เติม   โดยในตอนที่ 2 นี้  ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจาก

ผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาชุด
การเรียนรูใหมีคณุภาพตอไป 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

ดานเน้ือหา 
   1.  เนื้อหาสอดคลองกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
จุดประสงคของบทเรียน 

 
 

   

   2.  เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา     
   3.  การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ัน     
   4.  ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน     
การใชภาษา 
   1.  ภาษาที่ใชสามารถส่ือความหมาย  อานเขาใจงาย
ถูกตองชดัเจน 

    

   2.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน     
องคประกอบของชุดการเรียนรู 
   1.  องคประกอบของชุดการเรียนรูมีความเหมาะสม 

    

   2.  ขนาด สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม     
   3.  ส่ือที่ใชมีความเหมาะสมสอดคลองกบัเนื้อหา     
   4.  มีรูปแบบการนําเสนอทีน่าสนใจ     
กิจกรรมประกอบการเรียนรู 
   1.  กิจกรรมประกอบการเรียนรูสอดคลองกบัจุดประสงค
ของชุดการเรียนรู 

    

   2.  กิจกรรมประกอบการเรียนรูสงเสริมความรูความ
เขาใจในเนื้อหา 

 
 

   

   3.  ลําดับข้ันของกิจกรรมการเรียนรูมีความตอเนื่อง
เหมาะสม 

    

   4.  กิจกรรมประกอบการเรียนรูสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

    

   5.  มีการใหขอมูลยอนกลับทนัทเีพ่ือใหทราบวาส่ิงที่ตอบ
ไปนั้นถูกหรือผิด 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 1  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

การวดัและประเมินผล 
   1.  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

    

   2.  มีคําถาม   คําตอบที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบดวย
ตนเองได 

    

 
ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิม่เติม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 
 
                 ลงชื่อ..................................... 
                 (............................................) 
                                                   ผูประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมนิของแผนการจัดการเรียนรู  
โดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6  สําหรับผูเช่ียวชาญ 
 
คําช้ีแจง 

  แบบประเมินนีใ้ชสําหรับการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาชุดการ
เรียนรู  เร่ืองทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6   มีความเหมาะสมตามหัวขอ
ที่กําหนดไวหรือไม 

  โดยผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูเชีย่วชาญในการประเมินความสอดคลอง  โดยทํา
เคร่ืองหมาย ( )  ลงในชองระดับความคดิเห็นในแตรายการ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

 
 +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
-1 เม่ือแนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

สาระสาํคัญ 
   1.  มีความชัดเจนเขาใจงาย 

    

   2.  มีความถูกตองตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นป  และ
สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 

    

   3.  มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน     
   4.  มีประโยชนตอผูเรียน     
มาตรฐานสาระชั้นป 
   1.  สามารถประเมินจุดประสงคเชิงพฤติกรรมได 
   2.  ขอความชัดเจนเขาใจงาย 

    

   3.  สอดคลองกับเนื้อหาวิชา     
   4. สอดคลองกับส่ือการเรียนรู     
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

สาระการเรียนรู 
   1.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    

   2.  เหมาะสมกับระดับชั้น     
สื่อการเรียนรู 
   1. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  และสาระ 
การเรียนรู 

    

   2.  สอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู     
   3.  เหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผูเรียน     
   4.  เราความสนใจของผูเรียน     
การจัดกระบวนการเรียนรู 
   1.  สอดคลองกับเนื้อหา 

    

   2.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     
   3.  สอดคลองกับส่ือการเรียนรู     
   4.  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู     
การวดัและประเมินผล    
   1.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    

   2.  สอดคลองกับเนื้อหา     
   3.  สอดคลองกับส่ือการเรียนรู     
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ......................................... 
                                                                             (................................................) 
                                                                                                           ผูประเมิน 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

สําหรับผูเช่ียวชาญ 
 
คําช้ีแจง 

  แบบประเมินนีใ้ชสําหรับการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน 
และหลังเรียน เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6   มีความเหมาะสม
ตามหัวขอที่กําหนดไวหรือไม 

  โดยผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูเชีย่วชาญในการประเมินความสอดคลอง  โดยทํา
เคร่ืองหมาย ( )  ลงในชองระดับความคดิเห็นในแตรายการ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

 
 +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

1  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
-1 เม่ือแนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
 

ระดับความคิดเห็น ขอที ่ ขอคําถาม 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1. “แผนที่รัฐกิจ”  คือแผนที่ชนดิใด       
2. ระยะทาง  1  สวน  ในแผนที่เทากับ  100,000  

สวนในระยะทางจริงเขียนเปนมาตราสวนได

อยางไร   

    

3. 
 สัญลักษณนี้ในแผนที่ใชแทนส่ิงใด 

    

4. แผนที่ในขอใด ไมจัดเปน แผนทีท่างสังคม       
5. การบอกทิศทางโดยการยอสวนลงบนกระดาษ  

ดานซายมือของขอบกระดาษจะเปนทิศอะไร   

    

6. หากกลาวถึงการกําหนดทิศทางของแผนที่ลงบน

กระดาษในขอใดถือวาถกูตอง   

    

7. ถาตองการทราบวาจังหวัดของตนเองมีอาณาเขต

ติดตอกับจงัหวัดใดบาง  ควรดจูากแผนที่ชนดิใด   

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        158 

 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น ขอที ่ ขอคําถาม 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

8. วิธีการดูแลรักษาแผนทีใ่นขอใด ไมถูกตอง       
9. ถานักเรียนตองการศึกษาอาณาเขตของอาณาจักร

ในสมัยโบราณ  จะตองศึกษาจากแผนทีช่นิดใด   

    

10. ถาตองการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  การแตงกาย  

ประเพณี  แผนที่จะนํามาประกอบในการศึกษา

ขอมูลไดแกแผนที่ชนิดใด   

    

11. แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศเหมาะกับการใชศกึษา

ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงใดมากที่สุด   

    

12. ถานักเรียนตองการทราบแหลงทองเที่ยวตาง ๆ   

ควรคนหาจากแผนท่ีในขอใด   

    

13. การบอกคาพิกัดภูมิศาสตรที่ถูกตองมีลักษณะ

อยางไร   

    

14. สาเหตุทีท่ําใหประเทศไทยมีอากาศรอนเพราะมี

ที่ตั้งใกลแนวเสนละตจิูดใด   

    

15. เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในขอใด  ที่มีลักษณะ

รูปรางคลายกับโลกมากที่สุด 

    

16. ลูกโลกตางจากแผนที่อยางไร       
17. หากนักเรียนตองเดนิทางไปในปา  นกัเรียนจะ

เลือกใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนดิใดเพ่ือไมให

หลงทาง   

    

18. หากจะมกีารวางผังเมือง  เพื่อความเปนระเบยีบ

เรียบรอย  นกัเรียนจะเลือกใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรชนิดใด   

    

19. ภาพถายดาวเทยีมเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรจะ

นํามาใชประโยชนเพื่อกจิกรรมใดสําคัญที่สุด 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น ขอที ่ ขอคําถาม 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

20. ขอใดเปนขอเสียของการนํารูปถายทางอากาศมา

ใชงาน   
    

21. หากกลาวถึง “ดินแดนที่ราบสูง” หมายถงึภูมิภาค

ใดของประเทศไทย   

    

22. ภูมิภาคในขอใด ไมได อยูในการแบงภูมิภาคของ

ประเทศไทย   

    

23. ลักษณะภูมิประเทศแบบใด  ที่คนมักต้ังบานเรือน

อาศัยอยูอยางหนาแนน   

    

24. ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย       
25. เกณฑในขอใดที่ ไมใช เกณฑที่นํามาใชในการ

แบงภูมิภาคของประเทศไทย 

    

26. ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของภาคกลางเปน

อยางไร   

    

27. คําวา “ฝนแปดแดดส่ี” เกีย่วของภูมิภาคใดของ

ประเทศไทย   

    

28. ที่กลาววา “เมืองไทยเปนอูขาวอูน้ํา”  หมายความ

วาอยางไร   

    

29. ถาประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะ  

จะมีอิทธิพลตอการประกอบอาชีพของประชากรที่

อาศัยอยูริมทะเลตามขอใด   

    

30. ประชากรทีต่ั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบลุมแมน้ําภาค

กลางมักจะประกอบอาชีพใด 

    

31. หากบริเวณทีน่ักเรียนอาศัยอยูมีแหลงน้ําอุดม

สมบูรณหรืออยูติดทะเล  นกัเรียนควรประกอบ

อาชีพใด   

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น ขอที ่ ขอคําถาม 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

32. การประกอบอาชีพที่แตกตางกันของแตละภูมิภาค

เกี่ยวเนื่องกบัเร่ืองใด   
    

33. ถาจังหวัดที่เราอาศัยอยูมีสภาพอากาศรอน  และ

แหงแลง  พืชพรรณธรรมชาตเิปนทุงหญา  เราจะ

เลือกประกอบอาชพีใด   

    

34. ถานักเรียนตองการทราบเกี่ยวกบัลักษณะภูมิ

ประเทศ  นักเรียนควรเลือกใชแผนที่ชนดิใด   

    

35. ถานักเรียนตองการทราบวาภาคใตประกอบดวย

จังหวัดใดบาง นกัเรียนควรเลือกใชแผนทีช่นิดใด   

    

36. หากในชุมชนของนกัเรียนมีแรยิปซัมอยูมาก  

นักเรียนคิดวาควรประกอบอุตสาหกรรมใด   

    

37. สาเหตุในขอใดที่ทําใหคนสวนใหญเลือกตั้งถิน่ฐาน

บริเวณที่ดอนมากที่สุด   

    

38. ปจจยัสําคัญขอใดท่ีทําใหภาคเหนือของประเทศ

ไทยมีอากาศหนาวเย็นมากกวาภาคอ่ืน ๆ ในฤดู

หนาว   

    

39. สาเหตุในขอใดที่ทําใหคนสวนใหญในภาคกลาง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด        

    

40. ปจจยัสําคัญขอใดท่ีทําใหภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือของประเทศไทยมีฝนตกนอยกวาภาคอ่ืนใน

ประเทศไทย   

    

41. มิสเตอรริชารดตองการปลูกพืชที่ตองการปริมาณ

น้ําฝนสูง  นักเรียนจะแนะนําใหเขาไปลงทุนที่

จังหวัดใด   

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น ขอที ่ ขอคําถาม 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

42. “ วัดจาก  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี   ถึง อ.

พิบูลมังสาหาร  จ อุบลราชธานี  ไดระยะทาง

ประมาณ 780  กิโลเมตร ”  จากขอความนี้สัมพันธ

กับขอใด 

    

43. มิสเตอรรูนียตองการมาลงทุนทําธุรกิจดอกไมเมือง

หนาวในประเทศไทย  นกัเรียนจะแนะนําใหเขาไป

ลงทุนทีจ่ังหวัดใด   

    

44. ถาแรลิกไนต – ภาคเหนือ  แรรัตนชาติ – ภาค

ตะวันออก  แรดีบุกควรจะสัมพันธกบัขอใด   

    

45. หากบานของนกัเรียนต้ังอยูเขตภูเขาสูงใน

ภาคเหนือ  นักเรียนคิดวาการประกอบอาชีพปลูก

ผลไมเมืองหนาวเหมาะสมหรือไม   

    

46. หากบานของนกัเรียนต้ังอยูในจังหวัดเชยีงราย  

นักเรียนคิดวาการประกอบอาชีพทําไรชา  

เหมาะสมหรือไม 

    

47. ภาคใดมีความอุดมสมบูรณของปาไมรองจาก

ภาคเหนือ 

    

48. ภาคใตเปนแหลงผลิตแรธาตุชนดิใด  ทีใ่หญที่สุด

ในประเทศไทย   

    

49. กวานพะเยา  เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของ

ภาคใด   

    

50. ปาไมชนิดใดที่มีไมมีคาทางเศรษฐกจิมากที่สุดใน

ประเทศไทย   

    

51. ขอใดนาจะเปนผลจากการที่พื้นที่ปาไมในประเทศ

ไทยถูกทําลายลง   

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น ขอที ่ ขอคําถาม 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

52. การชวยกนัอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในขอใด  

เปนการชวยอนุรักษตนน้ําลําธาร              
    

53. วิธีการใดเปนการแกปญหาดินเค็มในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   

    

54. วิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไมในขอใดเหมาะสม

กับนักเรียนมากที่สุด   

    

55. บุคคลใดเปนแบบอยางที่ดีในการชวยอนุรักษ

ภูมิภาคที่เปนชายฝงทะเล   

    

56. สาเหตุใดทีท่ําใหภาคเหนือของประเทศไทยมีปาไม

อุดมสมบูรณที่สุด   

    

57. นักเรียนคิดวาการไปทัศนศึกษาเพ่ือสํารวจสภาพ

ภูมิศาสตรของจังหวัดชายฝงทะเลภาคใต  ควรมี

วิธีการเตรียมตัวอยางไรเพื่อใหการทัศนศึกษา

ประสบผลสําเร็จ   

    

58. หากนักเรียนจัดทํากจิกรรมเพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  นักเรียนคิดวาในฐานะที่เปน

นักเรียนวิธีการใดถือวาเหมาะสมที่สุด 

    

59. บุคคลใดท่ี ไมได ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ       
60. หากกลาววาภาคกลางเปนอูขาว  อูน้ําของประเทศ

ไทย  นักเรียนคิดวาขอความนี้  เหมาะสมหรือไม 

    

   
 
        ลงชื่อ..................................... 
        (.............................................) 
                                          ผูประเมิน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู  เร่ืองทักษะภูมิศาสตร  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6  
สําหรับผูเช่ียวชาญ 

 
คําช้ีแจง 
 แบบประเมินนีใ้ชสําหรับคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ืองทักษะภูมิศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  มี
ความเหมาะสมตามหัวขอที่กําหนดไวหรือไม 
 โดยผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคลองของ
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรู   โดยใชชุดการเรียนรู   โดยทํา
เคร่ืองหมาย  ( ) ลงในชองระดับความคดิเห็นในแตละรายการ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 
 +1 เม่ือแนใจแบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
               จุดประสงค 
 0 เม่ือไมแนใจวาแบบสอบถามความคิดเหน็มีความเหมาะสมและสอดคลองกบั 

จุดประสงค 
 -1 เม่ือแนใจวาแบบสอบถามความคดิเห็นไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 

จุดประสงค 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

ดานจุดประสงคการเรียนรู 
1.  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 
2.  จุดประสงคการเรียนรูกระตุนใหเกิดความสนใจ   
และความอยากเรียนรู 

    

ดานเน้ือหา 
   3.  เนื้อหามีความชัดเจน  งายตอความเขาใจ 
   4.  เนื้อหานาสนใจ  และแบงหัวขอชัดเจน 

    

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

ดานกจิกรรมการเรียนรู 
   5.  กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนสนใจการเรียน 
มากข้ึน 

    

   6.  กิจกรรมการเรียนรูชวยสรุปความคิดรวบยอดของ
เนื้อหา 

    

   7.  กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายตรงกบัความ
ตองการ 

    

   8.  กิจกรรมการเรียนรู  ชวยฝกใหผูเรียนรูจกัศึกษาหา
ความรูดวยตนเอง 

    

ดานสื่อการเรียนรู 
   9.  ส่ือการเรียนรูมีความเหมาะสมกบัเนื้อหา 

    

   10.  ส่ือการเรียนรูชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน     
   11.  ส่ือการเรียนรูมีความสวยงามนาสนใจ     
ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 
   12.  ชุดการเรียนรูเอ้ือตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

    

   13.  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา
มากข้ึน 

    

   14.  นักเรียนมีความกระตือรือรน  เม่ือเรียนดวยชุดการ
เรียนรู 

    

   15.  ชุดการเรียนรูชวยพัฒนาคณุธรรมของนักเรียนดาน
ความรับผิดชอบ  และความซื้อสัตย 

    

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

   
 
        ลงชื่อ..................................... 
        (.............................................) 
                                          ผูประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวเิคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินของชุดการเรียนรู  
เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

คะแนนผูเช่ียวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

ดานเน้ือหา 
   1.  เนื้อหาสอดคลองกับ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดประสงคของ
บทเรียน 

 
+1 

 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา +1 +1 +1 1.00 
   3.  การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้น +1 +1 +1 1.00 
   4.  ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
การใชภาษา 
   1.  ภาษาที่ใชสามารถส่ือความหมาย  อานเขาใจงายถูกตอง
ชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
องคประกอบของชุดการเรียนรู 
   1.  องคประกอบของชุดการเรียนรูมีความเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  ขนาด สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   3.  ส่ือที่ใชมีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
   4.  มีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ +1 +1 +1 1.00 
กิจกรรมประกอบการเรียนรู 
   1.  กิจกรรมประกอบการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคของชุด
การเรียนรู 

 
+1 

 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  กิจกรรมประกอบการเรียนรูสงเสริมความรูความเขาใจใน
เนื้อหา 

+1 
 

+1 +1 1.00 

   3.  ลําดับขั้นของกิจกรรมการเรียนรูมีความตอเนื่องเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   4.  กิจกรรมประกอบการเรียนรูสนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคล 

+1 
 

+1 +1 1.00 

   5.  มีการใหขอมูลยอนกลับทันทีเพื่อใหทราบวาส่ิงที่ตอบไปนั้น
ถูกหรือผิด 

+1 
 

0 +1 0.67 

การวัดและประเมินผล 
   1.  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  มีคําถาม   คําตอบที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบดวยตนเองได +1 +1 +1 1.00 
คาเฉลี่ยรวม 0.98 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินของแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชชดุ
การเรียนรู เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

คะแนนผูเช่ียวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

สาระสําคัญ 
   1.  มีความชัดเจนเขาใจงาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  มีความถูกตองตามมาตรฐานตัวช้ีวัดช้ันป  และสาระสําคัญ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

+1 +1 +1 1.00 

   3.  มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
   4.  มีประโยชนตอผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
มาตรฐานสาระช้ันป 
   1.  สามารถประเมินจุดประสงคเชิงพฤติกรรมได 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  ขอความชัดเจนเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 
   3.  สอดคลองกับเนื้อหาวิชา +1 +1 +1 1.00 
   4. สอดคลองกับส่ือการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
สาระการเรียนรู 
   1.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  เหมาะสมกับระดับช้ัน +1 +1 +1 1.00 
สื่อการเรียนรู 
   1. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  และสาระการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  สอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
   3.  เหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
   4.  เราความสนใจของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
   1.  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

   2.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
   3.  สอดคลองกับส่ือการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
   4.  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
การวัดและประเมินผล    
   1.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
   3.  สอดคลองกับส่ือการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 0.98 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        169 

 

ตารางที่ 9   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ขอ ขอคําถาม 
พฤติกรรม 

การเรียนรู 
1 2 3 

IOC 

1. การบอกคาพิกัดภูมิศาสตรท่ีถูกตองมีลักษณะอยางไร   ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

2. สาเหตุท่ีทําใหประเทศไทยมีอากาศรอนเพราะมีท่ีตั้งใกลแนวเสน

ละติจูดใด   
ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

3. เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในขอใด  ท่ีมีลักษณะรูปรางคลายกับโลก

มากท่ีสุด 

ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

4. ลูกโลกตางจากแผนท่ีอยางไร   ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

5. หากนักเรียนตองเดินทางไปในปา  นักเรียนจะเลือกใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรชนิดใดเพ่ือไมใหหลงทาง   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

6. หากจะมีการวางผังเมือง  เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  นักเรียน

จะเลือกใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

7. ภาพถายดาวเทียมเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรจะนํามาใช

ประโยชนเพ่ือกิจกรรมใดสําคัญท่ีสุด 

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

8. ขอใดเปนขอเสียของการนํารูปถายทางอากาศมาใชงาน   การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

9. “แผนท่ีรัฐกิจ”  คือแผนท่ีชนิดใด ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

10. ระยะทาง  1  สวน  ในแผนท่ีเทากับ  100,000  สวนในระยะทางจริง

เขียนเปนมาตราสวนไดอยางไร 

ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

11. 

 สัญลักษณน้ีในแผนท่ีใชแทนส่ิงใด 

ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

12. แผนท่ีในขอใด ไมจัดเปน แผนท่ีทางสังคม ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

13. การบอกทิศทางโดยการยอสวนลงบนกระดาษ  ดานซายมือของ

ขอบกระดาษจะเปนทิศอะไร 

ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

14. หากกลาวถึงการกําหนดทิศทางของแผนท่ีลงบนกระดาษในขอใด

ถือวาถูกตอง 

ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

15. ถาตองการทราบวาจังหวัดของตนเองมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด

ใดบาง  ควรดูจากแผนท่ีชนิดใด 

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

16. วิธีการดูแลรักษาแผนท่ีในขอใด ไมถูกตอง   การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

17.. ถานักเรียนตองการศึกษาอาณาเขตของอาณาจักรในสมัยโบราณ  

จะตองศึกษาจากแผนท่ีชนิดใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

18. ถาตองการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  การแตงกาย  ประเพณี  แผนท่ีจะ

นํามาประกอบในการศึกษาขอมูลไดแกแผนท่ีชนิดใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

19. แผนท่ีแสดงเขตภูมิอากาศเหมาะกับการใชศึกษาขอมูลเก่ียวกับส่ิง

ใดมากท่ีสุด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

คะแนน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ขอ ขอคําถาม 
พฤติกรรม 

การเรียนรู 
1 2 3 

IOC 

20. ถานักเรียนตองการทราบแหลงทองเท่ียวตาง ๆ   ควรคนหาจากแผน

ท่ีในขอใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

21. หากกลาวถึง “ดินแดนท่ีราบสูง” หมายถึงภูมิภาคใดของประเทศ

ไทย   
ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

22. ภูมิภาคในขอใด ไมได อยูในการแบงภูมิภาคของประเทศไทย   ความรูความจํา 0 +1 +1 0.67 

23. ลักษณะภูมิประเทศแบบใด  ท่ีคนมักตั้งบานเรือนอาศัยอยูอยาง

หนาแนน   
ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

24. ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย   ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

25. เกณฑในขอใดท่ี ไมใช เกณฑท่ีนํามาใชในการแบงภูมิภาคของ

ประเทศไทย 

ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

26. ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของภาคกลางเปนอยางไร   ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

27. คําวา “ฝนแปดแดดส่ี” เก่ียวของภูมิภาคใดของประเทศไทย   ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

28. ท่ีกลาววา “เมืองไทยเปนอูขาวอูนํ้า”  หมายความวาอยางไร   ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

29. ถาประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะ  จะมีอิทธิพลตอ

การประกอบอาชีพของประชากรท่ีอาศัยอยูริมทะเลตามขอใด   
ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

30. ประชากรท่ีตั้งถิ่นฐานในเขตท่ีราบลุมแมนํ้าภาคกลางมักจะ

ประกอบอาชีพใด 

ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

31. หากบริเวณท่ีนักเรียนอาศัยอยูมีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณหรืออยูติด

ทะเล  นักเรียนควรประกอบอาชีพใด   

ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

32. การประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันของแตละภูมิภาคเก่ียวเน่ืองกับ

เร่ืองใด   
ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 

33. ถาจังหวัดท่ีเราอาศัยอยูมีสภาพอากาศรอน  และแหงแลง  พืช

พรรณธรรมชาติเปนทุงหญา  เราจะเลือกประกอบอาชีพใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

34. ถานักเรียนตองการทราบเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ  นักเรียนควร

เลือกใชแผนท่ีชนิดใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

35. ถานักเรียนตองการทราบวาภาคใตประกอบดวยจังหวัดใดบาง 

นักเรียนควรเลือกใชแผนท่ีชนิดใด   

การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

36. หากในชุมชนของนักเรียนมีแรยิปซัมอยูมาก  นักเรียนคิดวาควร

ประกอบอุตสาหกรรมใด   
การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

37. สาเหตุในขอใดท่ีทําใหคนสวนใหญเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณท่ีดอน

มากท่ีสุด   
การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 

38. ปจจัยสําคัญขอใดท่ีทําใหภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาว

เย็นมากกวาภาคอื่น ๆ ในฤดูหนาว   
การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

คะแนน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ขอ ขอคําถาม 
พฤติกรรม 

การเรียนรู 
1 2 3 

IOC 

39. สาเหตุในขอใดท่ีทําใหคนสวนใหญในภาคกลางประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมากท่ีสุด        
การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 

40. ปจจัยสําคัญขอใดท่ีทําใหภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศ

ไทยมีฝนตกนอยกวาภาคอื่นในประเทศไทย   
การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 

41. มิสเตอรริชารดตองการปลูกพืชท่ีตองการปริมาณนํ้าฝนสูง  นักเรียน

จะแนะนําใหเขาไปลงทุนท่ีจังหวัดใด   
การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 

42. “ วัดจาก  อ.สังขละบุร ี จ.กาญจนบุรี   ถึง อ.พิบูลมังสาหาร  จ 

อุบลราชธานี  ไดระยะทางประมาณ 780  กิโลเมตร ”  จาก

ขอความน้ีสัมพันธกับขอใด 

การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 

43. มิสเตอรรูนียตองการมาลงทุนทําธุรกิจดอกไมเมืองหนาวในประเทศ

ไทย  นักเรียนจะแนะนําใหเขาไปลงทุนท่ีจังหวัดใด   
การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 

44. ถาแรลิกไนต – ภาคเหนือ  แรรัตนชาติ – ภาคตะวันออก  แรดีบุก

ควรจะสัมพันธกับขอใด   
การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 

45. หากบานของนักเรียนตั้งอยูเขตภูเขาสูงในภาคเหนือ  นักเรียนคิดวา

การประกอบอาชีพปลูกผลไมเมืองหนาวเหมาะสมหรือไม   
การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

46. หากบานของนักเรียนตั้งอยูในจังหวัดเชียงราย  นักเรียนคิดวาการ

ประกอบอาชีพทําไรชา  เหมาะสมหรือไม 

การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

47. ภาคใดมีความอุดมสมบูรณของปาไมรองจากภาคเหนือ การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

48. ภาคใตเปนแหลงผลิตแรธาตุชนิดใด  ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย   การประเมินคา 0 +1 +1 0.67 

49. กวานพะเยา  เปนแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญของภาคใด   ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

50. ปาไมชนิดใดท่ีมีไมมีคาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในประเทศไทย   ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 

51. ขอใดนาจะเปนผลจากการท่ีพ้ืนท่ีปาไมในประเทศไทยถูกทําลายลง   การนําไปใช 0 +1 +1 0.67 

52. การชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในขอใด  เปนการชวย

อนุรักษตนนํ้าลําธาร              
การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

53. วิธีการใดเปนการแกปญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 

54. วิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไมในขอใดเหมาะสมกับนักเรียนมาก

ท่ีสุด   

การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 

55. บุคคลใดเปนแบบอยางท่ีดีในการชวยอนุรักษภูมิภาคท่ีเปนชายฝง

ทะเล   
การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 

56. สาเหตุใดท่ีทําใหภาคเหนือของประเทศไทยมีปาไมอุดมสมบูรณ

ท่ีสุด   
การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

คะแนน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ขอ ขอคําถาม 
พฤติกรรม 

การเรียนรู 
1 2 3 

IOC 

57. นักเรียนคิดวาการไปทัศนศึกษาเพ่ือสํารวจสภาพภูมิศาสตรของ

จังหวัดชายฝงทะเลภาคใต  ควรมีวิธีการเตรียมตัวอยางไรเพ่ือให

การทัศนศึกษาประสบผลสําเร็จ   

การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

58. หากนักเรียนจัดทํากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

นักเรียนคิดวาในฐานะท่ีเปนนักเรียนวิธีการใดถือวาเหมาะสมท่ีสุด 

การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

59. บุคคลใดท่ี ไมได ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ  การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

60. หากกลาววาภาคกลางเปนอูขาว  อูนํ้าของประเทศไทย  นักเรียนคิด

วาขอความน้ี  เหมาะสมหรือไม 

การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 

คาเฉล่ียรวม 0.98 

 
ตารางที่ 10   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน  ที่มีตอการ
สอนโดยใชชุดการเรียนรู  สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่รายการประเมิน 
1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
ดานจุดประสงคการเรียนรู 
1.  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรูกระตุนใหเกิดความสนใจ    
และความอยากเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

ดานเน้ือหา 
3.  เนื้อหามีความชัดเจน  งายตอความเขาใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

4.  เนื้อหานาสนใจ  และแบงหัวขอชัดเจน +1 +1 +1 1.00 
ดานกจิกรรมการเรียนรู 
5.  กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

6.  กิจกรรมการเรียนรูชวยสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
7.  กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายตรงกับความ
ตองการ 

+1 +1 +1 1.00 

   ส
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
คะแนน 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่รายการประเมิน 
1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
8.  กิจกรรมการเรียนรู  ชวยฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 

ดานสื่อการเรียนรู 
9.  ส่ือการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

10.  ส่ือการเรียนรูชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน +1 +1 +1 1.00 
11.  ส่ือการเรียนรูมีความสวยงามนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 
ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 
12.  ชุดการเรียนรูเอ้ือตอการศึกษาคนควาดวยกจิกรรมกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

13.  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหามากข้ึน +1 +1 +1 1.00 
14.  นักเรียนมีความกระตือรือรน  เม่ือเรียนดวยชุดการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
15.  ชุดการเรียนรูชวยพัฒนาคณุธรรมของนักเรียนดานความ
รับผิดชอบ  และความซื่อสัตย 

+1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
 

ตารางที่  11  สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  เร่ือง  ทักษะภูมิศาสตร  ที่ใชกบันักเรียน
แบบรายบุคคล  (Individual Tryout) 
 

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน 

คนที่ ชุดการเรียนรู
ท่ี 1 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 2 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 3 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 4 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 5 

(10 คะแนน) 

รวม  
50 

คะแนน 

คะแนน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 
1 9 10 8 8 8 43 26 
2 8 9 7 6 7 37 22 
3 6 7 5 4 5 27 16 

รวม 107 64 
 

E1  =  71.33  / E2  =  71.11 
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ตารางที่ 12  สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู  เร่ือง  ทักษะภูมิศาสตร  ทีใ่ชกบันักเรียน
กลุมตัวอยาง 
   

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน 

คนที่ ชุดการเรียนรู
ท่ี 1 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 2 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 3 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 4 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 5 

(10 คะแนน) 

รวม 

50 
คะแนน 

คะแนน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 
1 8 10 8 7 7 40 25 
2 9 9 8 9 8 43 27 
3 7 8 8 7 9 39 24 
4 8 10 9 8 9 44 26 
5 7 8 7 8 8 38 24 
6 8 10 9 8 9 44 28 
7 8 9 8 8 7 40 25 
8 8 8 9 9 9 43 26 
9 9 10 8 8 7 42 26 

10 8 9 7 8 8 40 25 
11 7 9 9 8 8 41 24 
12 8 9 8 7 8 40 22 
13 8 10 8 9 10 45 25 
14 7 8 9 10 9 43 23 
15 6 8 7 6 9 36 21 
16 7 8 9 9 8 41 25 
17 8 9 8 8 10 43 25 
18 8 9 8 7 8 40 26 
19 9 8 9 9 9 44 27 
20 9 10 8 9 7 43 27 
21 10 8 8 7 9 42 25 
22 9 9 9 8 9 44 28 
23 9 8 8 9 9 43 27 
24 9 8 8 10 9 44 26 
25 8 7 7 8 8 38 24 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน 

คนที่ ชุดการเรียนรู
ท่ี 1 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 2 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 3 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 4 

(10 คะแนน) 

ชุดการเรียนรู
ท่ี 5 

(10 คะแนน) 

รวม 

50 
คะแนน 

คะแนน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 
26 9 10 8 8 9 44 28 
27 9 10 9 9 10 47 30 
28 10 9 9 9 10 47 29 
29 7 8 8 7 7 37 24 
30 7 9 9 9 8 42 26 
31 6 7 8 7 7 35 23 
32 8 8 8 7 9 40 24 
33 7 8 8 8 8 39 25 
34 8 9 9 8 10 44 28 
35 8 9 8 7 8 40 26 
36 9 10 8 9 8 44 29 
37 10 9 9 8 10 46 30 
38 6 7 8 7 8 36 25 
39 8 9 8 9 9 43 26 
40 7 8 7 9 8 39 24 

รวม 1663 1028 
 

E1  =  83.15  / E2  =  85.66 
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ  
เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร  จํานวน  60  ขอ 

                                                                                                                                    (N = 40) 
ขอ Ru Re p q pq r สรุปผล 
1 13 8 0.53 0.48 0.25 0.25 ใชได 
2 16 9 0.63 0.38 0.23 0.36 ใชได 
3 20 15 0.88* 0.13 0.11 0.25 ตัดท้ิง* 
4 5 1 0.15* 0.85 0.13 0.20 ตัดท้ิง* 
5 16 7 0.58 0.43 0.24 0.45 ใชได 
6 15 8 0.58 0.43 0.24 0.35 ใชได 
7 13 8 0.53 0.48 0.25 0.25 ใชได 
8 10 8 0.45 0.55 0.25 0.10* ตัดท้ิง* 
9 20 16 0.90* 0.10 0.09 0.20 ตัดท้ิง* 
10 14 9 0.58 0.43 0.24 0.25 ใชได 
11 12 9 0.53 0.48 0.25 0.15* ตัดท้ิง* 
12 17 11 0.70 0.30 0.21 0.30 ใชได 
13 15 13 0.70 0.30 0.21 0.10* ตัดท้ิง* 
14 15 10 0.63 0.38 0.23 0.25 ใชได 
15 20 15 0.88* 0.13 0.11 0.25 ตัดท้ิง* 
16 14 7 0.53 0.48 0.25 0.35 ใชได 
17 20 16 0.90* 0.10 0.09 0.20 ตัดท้ิง* 
18 12 6 0.45 0.55 0.25 0.30 ใชได 
19 14 9 0.58 0.43 0.24 0.25 ใชได 
20 9 6 0.38 0.63 0.23 0.15* ตัดท้ิง* 
21 17 12 0.73 0.28 0.20 0.25 ใชได 
22 15 11 0.65 0.35 0.23 0.20 ใชได 
23 15 12 0.68 0.33 0.22 0.15* ตัดท้ิง* 
24 18 12 0.75 0.25 0.19 0.30 ใชได 
25 5 1 0.15* 0.85 0.13 0.20 ตัดท้ิง* 
26 17 11 0.70 0.30 0.21 0.30 ใชได 
27 11 8 0.48 0.53 0.25 0.15* ตัดท้ิง* 
28 16 12 0.70 0.30 0.21 0.20 ใชได 
29 20 16 0.90* 0.10 0.09 0.20 ตัดท้ิง* 
30 16 10 0.65 0.35 0.23 0.30 ใชได 
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 ตารางที่ 13  (ตอ) 
 

ขอ Ru Re p q pq r สรุปผล 
31 13 6 0.48 0.53 0.25 0.35 ใชได 
32 13 8 0.53 0.48 0.25 0.25 ใชได 
33 18 11 0.73 0.28 0.20 0.35 ใชได 
34 14 11 0.63 0.38 0.23 0.15* ตัดท้ิง* 
35 15 9 0.60 0.40 0.24 0.30 ใชได 
36 17 11 0.70 0.30 0.21 0.30 ใชได 
37 9 6 0.38 0.63 0.23 0.15* ตัดท้ิง* 
38 15 11 0.65 0.35 0.23 0.20 ใชได 
39 14 9 0.58 0.43 0.24 0.25 ใชได 
40 5 1 0.15* 0.85 0.13 0.20 ตัดท้ิง* 
41 13 11 0.60 0.40 0.24 0.10* ตัดท้ิง* 
42 15 11 0.65 0.35 0.23 0.20 ใชได 
43 18 12 0.75 0.25 0.19 0.30 ใชได 
44 16 12 0.70 0.30 0.21 0.20 ใชได 
45 14 9 0.58 0.43 0.24 0.25 ใชได 
46 11 6 0.43 0.58 0.24 0.25 ใชได 
47 15 10 0.63 0.38 0.23 0.25 ใชได 
48 11 9 0.50 0.50 0.25 0.10* ตัดท้ิง* 
49 13 8 0.53 0.48 0.25 0.25 ใชได 
50 15 10 0.63 0.38 0.23 0.25 ใชได 
51 11 7 0.45 0.55 0.25 0.20 ใชได 
52 16 12 0.70 0.30 0.21 0.20 ใชได 
53 9 7 0.40 0.60 0.24 0.10* ตัดท้ิง* 
54 14 10 0.60 0.40 0.24 0.20 ใชได 
55 15 12 0.68 0.33 0.22 0.15* ตัดท้ิง* 
56 17 12 0.73 0.28 0.20 0.25 ใชได 
57 12 7 0.48 0.53 0.25 0.25 ใชได 
58 14 8 0.55 0.45 0.25 0.30 ใชได 
59 20 16 0.90* 0.10 0.09 0.20 ตัดท้ิง* 
60 15 10 0.63 0.38 0.23 0.25 ใชได 

     
∑ pq  = 

12.79 
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หมายเหต ุ

1.  ขอสอบขอที่ 3,9,15,17,29 และ 59  มีคา  p  สูงกวา 0.80  จัดเปนขอสอบที่งาย 

 2.  ขอสอบขอที่ 4,25 และ 40  มีคา  p  ต่ํากวา  0.20  จัดเปนขอสอบทีย่าก 

 3.  ขอสอบขอที่ 8,11,13,20,23,27,34,37,41,48,53 และ 55  มีคา  r  ต่ํากวา  0.20  
จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ 
 4.  เนื่องจากขอสอบมีมากเกินจํานวนที่ตองการจงึตัดออกแบบเฉพาะเจาะจง  ไดแก
ขอสอบขอที่ 5,22,30,33,43,46,47,51 และ 57 

 

จากตารางที่ 22  สามารถคิดคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  เร่ือง ทกัษะภูมิศาสตร 
∑ pq  = 12.79  ,  ∑ X  = 1453 , 2∑ X  = 55161 , N = 40  (จํานวนนกัเรียน) 

ดังนั้น  St

2  = 
( )

)1(

22

−

− ∑∑
NN

XXN  

     = 
)140(40

)1453()55161(40 2

−
−  

     = 

1560
21112092206440 −  

     = 

1560
95231  

     = 05.61  

การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชวิธีการตามแบบของคูเดอร  ริชารดสัน KR 20 (Kuder-Richardson 20)   

∑ pq  = 12.79  ,  St

2  = 05.61  , N = 60  (จํานวนขอของแบบทดสอบ) 

ดังนั้น  rtt  = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

−
∑

21
1 ts

pq
n

n  

    = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

05.61
79.121

59
60  

    = )21.01(02.1 −  
    = )79.0(02.1  
    = 81.0  
 ดังนั้นคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบชุดนี้  คือ  0.81  โดยเกณฑพจิารณาแบบทดสอบที่
มีคาความเชื่อม่ันตั้งแต  0.80 ข้ึนไป  ถือวาแบบทดสอบชุดนั้นมีคาความเชื่อม่ันสามารถนําไปใชได  
(มาเรียม นิลพันธุ   2549 : 182) 
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ตารางที่ 14  แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบความรูความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุด
การเรียนรู  เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร 
 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 

1 14 25 11 121 

2 16 27 11 121 

3 15 24 9 81 

4 13 26 13 169 

5 12 24 12 144 

6 16 28 12 144 

7 11 25 14 196 

8 15 26 11 121 

9 16 26 10 100 

10 14 25 11 121 

11 14 24 10 100 

12 12 22 10 100 

13 11 25 14 196 

14 12 23 11 121 

15 14 21 7 49 

16 15 25 10 100 

17 16 25 9 81 

18 14 26 12 144 

19 18 27 9 81 

20 15 27 12 144 

21 15 25 10 100 

22 17 28 11 121 

23 14 27 13 169 

24 14 26 12 144 

25 15 24 9 81 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 

26 16 28 12 144 

27 18 30 12 144 

28 17 29 12 144 

29 12 24 12 144 

30 13 26 13 169 

31 12 23 11 121 

32 15 24 9 81 

33 12 25 13 169 

34 16 28 12 144 

35 17 26 9 81 

36 19 29 10 100 

37 19 30 11 121 

38 15 25 10 100 

39 14 26 12 144 

40 12 24 12 144 

รวม 585 1028 ∑D  = 443 ∑ 2D  = 4999 

 X  = 14.63 X  = 25.70   

 S.D. = 2.10 S.D. = 2.04   

  

จากตารางที่ 14  ไดนําคาตาง ๆ มาคํานวณเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของผลการเรียนรู
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู    โดยการใชสถิติ t – test   เนื่องจากการ
วิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเปนการวิเคราะหคะแนนของนักเรียน
เพียงกลุมเดยีว  ดังนั้นคะแนนที่ไดถือวาไมเปนอิสระตอกนัจึงใชการวิเคราะห  t – test  แบบไมเปน
อิสระตอกัน  (Dependent)  การทดสอบคา t – test  มีคาปรากฏดังนี ้
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  t = 

1
)( 22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D
 

แทนคา  t = 

140
)443()499940(

443
2

−
−×

 

t = 

39
196249199960

443
−

 

t = 

39
3711
443  

t = 
3815.95

443  

t = 
7546.9
443  

t = 41.45  

 

อานคา t  จากตาราง  df = N-1  เทากับ 39  คา t (.05)  = 1.684 

 ดังนั้น  คา t คํานวณ  มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  จงึอาจกลาวไดวา  การทดสอบความ

แตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนคร้ังนี้  พบความแตกตางของคะแนนดังกลาวเปน

ความแตกตางทีเ่ชื่อม่ันไดถึง 95%   
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ตารางที่ 15  แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยชดุการเรียนรู  

เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร    

N = 40 

ความคิดเหน็ Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

ดานจุดประสงคการเรียนรู 
   1.  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 
   2.  จุดประสงคการเรียนรูกระตุนใหเกิดความ
สนใจ และกระตุนใหอยากเรียนรู 

 

2.63 

2.97 

 

0.49 

0.17 

 

มาก 

มาก 

 

2 

1 

รวมดานจุดประสงคการเรียนรู 2.80 0.33 มาก 2 

ดานเน้ือหา 
   3.  เนื้อหามีความชัดเจน  งายตอความเขาใจ 
   4.  เนื้อหานาสนใจ  และแบงเปนหัวขอชดัเจน 

 

2.55 

2.70 

 

0.50 

0.47 

 

มาก 

มาก 

 

2 

1 

รวมดานเน้ือหา 2.63 0.49 มาก 5 

ดานกจิกรรมการเรียนรู 
   5.  กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนสนใจการ
เรียนมากข้ึน 
   6.  กิจกรรมการเรียนรูชวยสรุปความคิดรวมยอด
ของเนื้อหา 
   7.  กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายตรงกบั
ความตองการ 
   8.  กิจกรรมการเรียนรูชวยฝกใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรูดวยตนเอง 

 

2.65 

 

2.70 

 

2.58 

 

2.63 

 

 

0.48 

 

0.47 

 

0.50 

 

0.49 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 2.64 0.49 มาก 4 

ดานสื่อการเรียนรู 
    9.   ส่ือการเรียนรู  มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
   10.  ส่ือการเรียนรูชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 

   11.  ส่ือการเรียนรูมีความสวยงาม  และนาสนใจ 

 

2.83 

2.85 

2.88 

 

0.39 

0.36 

0.33 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

3 

2 

1 

รวมดานสื่อการเรียนรู 2.85 0.36 มาก 1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 (ตอ) 

 

ความคิดเหน็ Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

ดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 
   12.  ชุดการเรียนรูเอ้ือตอการศึกษาแบบ
กระบวนการกลุม 

   13.  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหามากข้ึน 

   14.  นักเรียนมีความกระตือรือรนเม่ือเรียนดวยชดุ
การเรียนรู 
   15.  ชุดการเรียนรูชวยพัฒนาคณุธรรมของ
นักเรียนดานความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตย 

 

2.43 

 

2.85 

 

2.78 

 

2.65 

 

0.50 

 

0.36 

 

0.42 

 

0.48 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

รวมดานประโยชนจากชุดการเรียนรู 2.68 0.44 มาก 3 

รวมท้ัง 5 ดาน 2.72 0.42 มาก - 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางชุดการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เรื่อง   ทักษะภูมิศาสตร 
 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คํานํา 

 
ชุดการเรียนรู เรื่องทักษะภูมิศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรยีน 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวจิัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ี
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนชุดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนกัเรียนไดแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 และไดทํางานรวมกันเปนกลุม กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา
 สาระตาง ๆ ดวยตนเอง ดวยความรวมมือ และความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ อีกท้ังยังไดพัฒนา
 ทักษะ ทางสังคมดานตาง ๆ ในการทํางานเปนกลุมอีกดวย 

 ดวยเหตุดังกลาวผูวจิัยจึงไดพัฒนาชุดการเรียนรู   เรื่องทักษะภูมิศาสตร    ดวยการจัดการ
 เรียนรู แบบรวมมือ     สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6     ซ่ึงประกอบดวยชุดการเรียนรู
 ท้ังหมด  5 ชุด  คือ 
  ชุดการเรียนรูท่ี 1               เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 
  ชุดการเรียนรูท่ี 2               รูจกัเครื่องมือช่ือแผนท่ี  
  ชุดการเรียนรูท่ี 3               เท่ียวท่ัวไทยไปกบัแผนท่ี 
  ชุดการเรียนรูท่ี 4               รูจกัดีประเทศไทย 
  ชุดการเรียนรูท่ี 5            รูรักษาทรัพยากร 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา เนื้อหา ส่ือตลอดจนขอมูลตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดรวบรวมไวใน 
       ชุดการเรียนรูนี้ จะเปนประโยชนตอนกัเรียนและครู ในการพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนให  
       บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางด ี
 
 
                                                                                                                        เลิศศิริ   เต็มเปยม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงค 

 
1.   เพ่ือใหนกัเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองทักษะ  

  ภูมิศาสตร 
2.   เพ่ือใหนกัเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   และไดทํางานรวมกันเปนกลุม   จากการเรียนรูดวยชุด 
  การเรียนรู  เร่ืองทกัษะภูมิศาสตร  ดวยการจัดการเรียนรู 
  แบบรวมมือ 

3. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถงึความสําคัญของการนําทักษะ   
           ภูมิศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1 คํานํา 
2.2 วัตถุประสงค 
2.3 คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู 
2.4 ใบความรู 
2.5 ใบงาน 
2.6 ใบเฉลย/ แนวการตอบใบงาน 
2.7 แบบทดสอบหลังเรียน 
2.8 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 

1.1 คํานํา 
1.2 วัตถุประสงค 
1.3 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนรู 
1.4 แผนการจัดการเรียนรู 
1.5 ใบความรูสําหรับครู 

2. คูมือนักเรียน ประกอบดวย 

 
 
 
 
 

1. คูมือครู  ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สวนประกอบของชุดการเรียนรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประกอบการใชชุดการเรียนรู 
เร่ือง ทักษะภูมิศาสตร 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู 

 

1.   ครูผูสอนเตรียมเอกสารกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูที่ 1  ดังนี้ 
 1.1   แผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองเรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ จํานวน 1     ชุด 
 1.2   ชุดการเรียนรู     จํานวน 40   ชุด 
 1.3   แบบทดสอบ     จํานวน  40   ชุด 
 1.4   กระดาษคําตอบ     จํานวน 40   ชุด 
 1.5   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  เชน  ลูกโลก  แผนที่  เข็มทิศ  รูปถายทางอากาศ  
                      ภาพถายจากดาวเทียม  เปนตน 

 

2.   บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 
 2.1   ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูที่ 1  โดยศึกษาจากคูมือสําหรับครู   
         คูมือสําหรับนักเรียน 
 2.2   สําหรับการสอนคร้ังแรกครูจําเปนตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 
         นักเรียนดวยการเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 2.3   จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุดการเรียนรูที่กําหนดไว 
 2.4   ครูเปนผูแบงกลุมใหนักเรียนแบบคละความสามารถ  ประกอบดวยเกง 1 คน   
         ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมา 
 2.5   ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา  และเปนท่ีปรึกษาของนักเรียนขณะท่ีดําเนินกิจกรรม 
 2.6   หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุด 
                      การเรียนรูประจําแตละชุด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 : เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ                                                       จํานวน  2  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

ความเขาใจท่ีคงทน 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรที่มนุษยสรางข้ึนเปนอุปกรณที่มีความสําคัญตอการศึกษา  ซึง่บอก

ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลก   เพ่ือใชในการหาขอมูลทางภูมิศาสตร  และคนควาทางดาน

ภูมิศาสตรเพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ   
 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   อธิบายลักษณะสําคัญของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรได 

 2.   บอกประโยชนของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรแตละชนิดได 

 3.   เลือกเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานได 

 

สาระการเรียนรู 

 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดตาง ๆ ไดแก   

-   ลูกโลกจําลอง   -   เข็มทิศ   

-   รูปถายทางอากาศ  -   ภาพจากดาวเทยีม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 1 

เร่ืองเรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  

-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ืองเคร่ืองมือ

ทางภูมิศาสตร 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  30  ขอ  (นอกเวลา) 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร    เชน  ลูกโลก   แผนที่  เข็มทศิ  รูปถายทาง

อากาศ   ภาพถายจากดาวเทียม  เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

  -   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรทีน่ักเรียนรูจักมีอะไรบาง 

  -   นักเรียนเคยนําเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรมาในชีวิตประจาํวันบางหรือไม 

  -   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใชประโยชนในการศกึษาเร่ืองใดบาง 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ใหกับนกัเรียนทกุคนในกลุมคน

ละ 1 ชุดเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

 4.   นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  และทํา

กิจกรรมรวมกนัในใบงานที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ระหวางที่นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  

ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละกลุม   นกัเรียนทีเ่กง

หรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทกุคน 

5.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรูจากใบงานที่ 1  และเตรียม

ตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ

หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธบิายเพ่ิมเติม  ครูกลาว

ชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชดัเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมที่ยังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 

เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ใหเกดิความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 -   หากจะตองเดินทางไปทองเที่ยว  นกัเรียนควรนําเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิด

ใดติดตัวไปบาง 

-   รูปถายทางอากาศใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนตอผูที่ศกึษาอยางไร 

  -   ภาพถายดาวเทยีมสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง 

  -   ลูกโลกจําลอง  มีความแตกตางจากแผนที่อยางไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  นักเรียนทกุคนในกลุมศึกษาชุด

การเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  และทํากจิกรรมรวมกันในใบงานที่ 2  ระหวางทีน่ักเรียน

ศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุม   นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2  และเตรียมตวัแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 2  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ

หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาว

ชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมที่ยังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (15 นาที) 

1.   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชดุการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 2.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

 3.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมทีไ่ดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

4.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกนั 

 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร   เชน  ลูกโลก   แผนที่  เข็มทศิ  รูปถายทางอากาศ   

ภาพถายจากดาวเทียม  เปนตน 

 2.   ชุดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

 3.   แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ  จํานวน  10  ขอ 

 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

 

แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพ่ิมเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=714 

  http://www.kru-aoy.com/map1.html 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

1. ผลการจัดการเรียนรู 
..................................................................................................................................

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

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

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

2. ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

 

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินแผนผังความคิด   

ชุดการเรียนรูท่ี ............. 

เร่ือง ................................................ 

 

ความถูกตอง  

และครบถวน

ของเนื้อหา 

ความนาสนใจ  

และความ

สวยงาม 

ความเช่ือมโยง

กันของเนื้อหา 

การแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 
ที่ ชื่อนักเรียน / กลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

รวม 

               

               

               

               

               

                                                                         

                                                                                ลงชื่อ....................................ผูประเมิน 

                  (....................................) 

                           .........../......................../............. 

 

                           

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

 ดี            =     3 

 พอใช      =     2 

 ปรับปรุง  =     1 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

       9 – 12   =    ดี                

       5 – 8     =   พอใช    

       1 – 4     =   ปรับปรุง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุม 

ชุดการเรียนรูท่ี ............. 

เร่ือง ................................................ 

 

การแบงหนาที่ 

การทํางาน 

การรับฟง 

ความคิดเห็น 

การตัดสินใจ 

รวมกัน 

บรรยากาศ 

ในการทํางาน ที่ ชื่อนักเรียน / กลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

รวม 

               

               

               

               

               

 

                                                                                ลงชื่อ....................................ผูประเมิน 

                  (....................................) 

                           .........../......................../............. 

 

                           

 

 

 

 

หมายเหตุ   ครูอาจมอบหมายใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินไดตามความเหมาะสม 

เกณฑการประเมิน 

 มีพฤติกรรมระดับสูง             =    3 

 มีพฤติกรรมระดับปานกลาง  =    2 

 มีพฤติกรรมระดับต่ํา             =    1 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

       9 – 12   =    ดี                

       5 – 8     =   พอใช    

       1 – 4     =   ปรับปรุง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ใบความรูสําหรับคร ู
ชุดการเรียนรูท่ี 1    เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

 
เพ่ือน ๆ ทราบไหมครับวาเคร่ืองทางภูมิศาสตรพื้นฐานที่นักเรียนควรศึกษาที่

สําคัญ ไดแก 
1.   ลูกโลก  
2.   แผนที ่
3.   เข็มทิศ 
4.   รูปถายทางอากาศ 
5.   ภาพจากดาวเทียม 

 

ลูกโลก (globe) 
           ลักษณะและประโยชนของลูกโลก  ลูกโลกเปนหุนจําลองของโลกท่ีมีรูปรางลักษณะสัณฐาน
ท่ีเปนทรงกลม แสดงตําแหนงและการกระจายของพ้ืนท่ีประเทศ ทวีป ทะเล และมหาสมุทรตาง ๆ 
ไดตรงตามท่ีปรากฏที่ผิวโลก ลูกโลกสรางขึ้นจากวัสดุตางๆ เชน กระดาษดัด พลาสติก ยาง หรือส่ิง
อ่ืน ๆ ก็ได 
 

ทิศทางการหมุนของโลก   คือ    หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  
สวนโลกหันเขาหาดวงอาทิตย   จะเปนเวลากลางวนั 
 

ขอดีและขอเสยีของลูกโลกเมื่อเปรียบเทยีบกับแผนที ่
ขอดี ขอเสีย 

     1.  ลูกโลกเปนแบบจําลองท่ีคลายโลกมาก
ท่ีสุดสามารถเห็นตําแหนงท่ีตั้งของทุกประเทศ
ได 
     2.  สามารถใชศึกษาขนาด ระยะ ลักษณะ
กายภาพของส่ิงตาง ๆ บนผิวโลกไดใกลเคียง
ความเปนจริง 

     1.  ลูกโลกไมสามารถแสดงรายละเอียดทุก
สวนบนพ้ืนผิวโลกได 
     2.  แผนท่ีสามารถศึกษาเฉพาะ สวนท่ี
ตองการจะศึกษาไดมากกวา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                         ลูกโลก คือ แผนท่ีโลกท่ีอยูในวสัดุทรงกลมชวยใหเราเรียนรู  
                                         เกี่ยวกับรูปรางลักษณะตําแหนงท่ีตั้งของส่ิงตางๆ บนพ้ืนโลก 

 
แผนที่  (map) 

แผนท่ีเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีมนษุยสรางขึน้ เพ่ือแสดงลักษณะและท่ีตั้งของส่ิง
ตางๆ โดยทําลงในวัสดุพ้ืนท่ีแบนราบ หรือแผนกระดาษ   

อยากรูจกัแผนท่ีใหมากกวานี้โปรดตดิตามไดท่ีชุดการเรยีนรูท่ี 2   นะจะ 
 
เข็มทิศ (Compass) 

เข็มทิศเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีมนษุยสรางขึ้น เพ่ือใชในการหาทิศของตําแหนงพ้ืนท่ี
โดยมีหนวยวัดเปนองศา เข็มทิศใชในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขัว้โลก 
กับเข็มแมเหล็ก โดยเข็มแมเหล็กจะช้ีอยูในแนวทิศเหนือ-ใตตลอดเวลา หนาปดของเข็มทิศจะแบง
โดยรอบเปน 360 องศา 
  
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

เข็มทิศเปนเคร่ืองมือจําเปนสําหรับนกัเดินทาง 
ในการหาทิศทางคะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        201 

 

รูปถายทางอากาศ  (Aerial  Photograph) 
รูปถายทางอากาศ  คือ ภาพท่ีถายจากท่ีสูงเหนือพ้ืนโลก  โดยนํากลองไปตดิกับยานพาหนะ  

เชน เครื่องบิน  บอลลูน   เชนกน 
รูปถายทางอากาศ   สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ  เชน  การวางผังเมือง  การ

ทําแผนท่ี  การกอสรางถนน  งานพัฒนาท่ีดิน  เชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจากดาวเทียม  (Satellite  Image) 

ภาพจากดาวเทียม คือ ภาพซ่ึงเกดิจากการบันทึกขอมูลระยะไกลจากดาวเทียมตดิตั้งอุปกรณ
บันทึกพลังงานท่ีสะทอนหรือสงผานทางวัตถุ  แลวประมวลขอมูลมายังสถานีภาคพ้ืนดิน ซ่ึงวัตถุแต
ละชนิดมีการสะทอนและแผพลังงานแตกตางกนั  จึงทําใหภาพท่ีไดมีสีแตกตางกนั 

การนําภาพจากดาวเทียมไปใชประโยชนจะตองมีการวิเคราะหขอมูล  และแปลความหมาย
กอน โดยอาศัยผูเชียวชาญ  เพราะภาพท่ีปรากฏไมสามารถแปลความหมายไดงายเหมือนภาพถาย
ทางอากาศ 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง   รูจักเครื่องมือชื่อแผนท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู 

 

1.   ครูผูสอนเตรียมเอกสารกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรูที่ 2  ดังนี ้
 1.1   แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนท่ี จํานวน 1  ชุด 
 1.2   ชุดการเรียนรู     จํานวน 40   ชุด 
 1.3   แบบทดสอบ     จํานวน  40   ชุด 
 1.4   กระดาษคําตอบ     จํานวน 40   ชุด 
 1.5   แผนที่ชนิดตาง ๆ  เชน  แผนที่โลก  แผนท่ีกายภาพของประเทศไทย  แผนท่ี
เสนทางการคมนาคม 

 

2.   บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 
 2.1   ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูที่ 2  โดยศึกษาจากคูมือสําหรับครู   
         คูมือสําหรับนักเรียน 
 2.2   สําหรับการสอนคร้ังแรกครูจําเปนตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 
         นักเรียนดวยการเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 2.3   จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของชุดการเรียนรูที่กําหนดไว 
 2.4   ครูเปนผูแบงกลุมใหนักเรียนแบบคละความสามารถ  ประกอบดวยเกง 1 คน   
         ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมา 
 2.5   ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา  และเปนท่ีปรึกษาของนักเรียนขณะท่ีดําเนินกิจกรรม 
 2.6   หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังใชชุด 
                      การเรียนรูประจําแตละชุด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม                      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รายวิชา ส16101                                                                                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 2 : รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่                                           จํานวน  3  ชั่วโมง 

ชื่อผูสอน  นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปยม                                                    รหัสนักศึกษา  50262303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือช่ือแผนท่ี 

ความเขาใจท่ีคงทน 

แผนที่เปนส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน   แสดงบนวัสดุแบนราบโดยการยอขนาดใหเล็กลงตาม

มาตราสวนที่ตองการ และใชสัญลักษณแทนของจริงที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลกเพ่ือสะดวกแกการ

บันทึก 

 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 5   สาระภูมศิาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพ

ส่ิงที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 5.1 ป.6/1   ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   อธิบายความหมาย ประเภท และองคประกอบของแผนที่ได 

 2.   อานขอมูลที่ปรากฎบนแผนที่ได 

 3.   เลือกใชแผนทีใ่หเหมาะสมกับลักษณะการใชงานได 

 

สาระการเรียนรู 

ชนิดของแผนที่  องคประกอบของแผนที ่ และการอานแผนที ่
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สมรรถนะสําคัญ 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.  ความใฝรู  ใฝเรียน 

 2.  ความมุงม่ันในการทํางาน 

 

การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

1. ดานความรู (K) -  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

-  การทดสอบ 

-  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 2 

เร่ือง รูจักเคร่ืองมือชื่อแผน

ที่-  แบบทดสอบ 

-  ครู 

2.  ดานทักษะ / 

กระบวนการ  (P) 

-  แผนผังความคิด  เร่ือง

ชนิดของแผนที่  และ

องคประกอบของแผนที ่

-  การสังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

 

-  แบบประเมินแผนผัง

ความคิด  เร่ืองชนดิของ

แผนที่  และองคประกอบ

ของแผนที ่

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม 

-  ครู 

3.  ดานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  (A) 

-  การสังเกตพฤตกิรรม -  แบบประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-  ครู 

 

ภาระงาน 

 -  แผนผังความคิด  เร่ือง  ชนิดของแผนที่  และองคประกอบของแผนที ่

 -  ใบงานชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

เกณฑการประเมิน  แผนผังความคิด  เร่ือง  ชนิดของแผนที่  และองคประกอบของแผนที ่

โดยพิจารณา  4  ประเด็น  ดังนี ้

 1.   ความถูกตอง  และครบถวนของเนื้อหา 

 2.   ความนาสนใจ  และความสวยงาม 

 3.   ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 
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ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1.   ความถูกตอง  และ

ครบถวนของเนื้อหา 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  และครบถวน 

เนื้อหามีความถกูตอง  

ชัดเจน  แตมีประเด็น

ไมครบถวน 

เนื้อหาไมชัดเจน  และ

มีประเด็นไมครบถวน 

2.   ความนาสนใจ  และ

ความสวยงาม 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามครบถวนดี 

ผลงานมีรูปแบบสีสัน  

มีความเรียบรอย และ

สวยงามแคพอใช 

ผลงานขาดสีสัน  ไมมี

ความเรียบรอย และ

ไมสวยงาม 

3.  ความเชื่อมโยงกัน

ของเนื้อหา 

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาไดสอดคลองด ี

มีการเชื่อมโยงกันของ

เนื้อหาแตไม

สอดคลองกันทั้งหมด 

ไมมีการเชื่อมโยงกนั

ของเนื้อหา 

4.   การแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหมแสดงออก

ถึงความคิด

สรางสรรค 

ผลงานมีการนํารูป

แบบเดิมมาดดัแปลง

แสดงถึงความคิด

สรางสรรคเล็กนอย 

ผลงานขาดแนวคิด

แปลกใหมมีการ

ลอกเลียนแบบมาจาก

ผูอ่ืน 

 

เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช 

1 – 4 ปรับปรุง 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

 1.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  จํานวน  10  ขอ 

2.   ครูใหนักเรียนดูแผนทีช่นิดตาง ๆ  เชน  แผนที่โลก  แผนที่กายภาพของประเทศไทย  

แผนที่เสนทางการคมนาคม  เปนตน   

3.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 
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  -   แผนที่แตละชนิดมีความแตกตางกนัอยางไร 

  -   นักเรียนรูไดอยางไรวาดานบนของแผนทีค่ือทศิใด 

  -   แผนที่นําไปใชประโยชนในการศึกษาเร่ืองใดไดบาง 

  -   นักเรียนรูไดอยางไรวาสีที่แตกตางกันบนแผนที่หมายถงึส่ิงใด 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่ใหกับนักเรียนทุกคนในกลุมคน

ละ 1 ชุดเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 

 3.   นักเรียนอานคําชี้แจงการเรียนดวยชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่

 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  และทํา

กิจกรรมรวมกนัในใบงานที่ 1  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่ ระหวางที่นกัเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  

ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละกลุม   นกัเรียนทีเ่กง

หรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทกุคน 

5.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรูจากใบงานที่ 1  และเตรียม

ตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 1  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่

หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาว

ชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทัง้ชี้แนะสําหรับกลุมที่ยังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 1 

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่  ใหเกิดความรูความเขาใจทีถู่กตองตรงกนั 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

 -   หากจะตองเดินทางไปทองเที่ยว  นกัเรียนควรใชแผนทีช่นิดใด 

-   แผนที่ลักษณะกายภาพมีประโยชนตอผูที่ศกึษาอยางไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  -   ถานักเรียนอยากรูวาประเทศไทยแบงเปนกี่ภูมิภาคตองใชแผนที่ชนิดใด 

  -   สีที่แตกตางกนับนแผนที่มีความหมายวาอยางไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 

 ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่นักเรียนทกุคนในกลุมศึกษา

ชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่   และทํากจิกรรมรวมกันลงในกระดาษที่ครูแจกให  

ระหวางที่นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนาํ  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของ

นักเรียนในแตละกลุม   นกัเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชกิในกลุม   จนสมาชิก

เขาใจดีทุกคน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากจิกรรมลงบนกระดาษทีค่รูแจกให 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอม

ทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพิ่มเติม  ครูกลาวชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะ

สําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนนําผลงานมาติดบนปายนิเทศทีเ่ตรียมไว  เพื่อโชวผลงานที่รวมกนัทําข้ึน 

2.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันใหเกิดความรู

ความเขาใจที่ถูกตองตรงกนั 

 

ช่ัวโมงท่ี 3 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (5 นาที) 

1.   ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  เพื่อเปนการกระตุนให

นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เชน 

 -   หากจะตองเดินทางไปทองเที่ยว  นกัเรียนควรใชแผนทีช่นิดใด 

-   แผนที่ลักษณะกายภาพมีประโยชนตอผูที่ศกึษาอยางไร 

  -   ถานักเรียนอยากรูวาประเทศไทยแบงเปนกี่ภูมิภาคตองใชแผนที่ชนิดใด 

  -   สีที่แตกตางกนับนแผนที่มีความหมายวาอยางไร 

 ใหนกัเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น  จากนัน้ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาทีจ่ะเรียน 
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ขั้นสอน  (40 นาที) 

1.   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย

เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  โดยใชผลการเรียนที่ผานมาเปนเกณฑ 

 2.   ครูแจกชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที ่นักเรียนทกุคนในกลุมศึกษา

ชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่ และทํากิจกรรมรวมกันในใบงานที่ 2  ระหวางที่

นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู  ครูคอยใหคําแนะนํา  อธิบาย  และตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียน

ในแตละกลุม   นักเรียนทีเ่กงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุม   จนสมาชิกเขาใจดีทกุ

คน 

3.   นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2  และเตรียมตวัแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากใบงานที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่  

หนาชัน้เรียน  ครูสังเกตการนําเสนอ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และอธิบายเพ่ิมเติม  ครูกลาว

ชมเชยกลุมที่นําเสนอไดชัดเจน  พรอมทั้งชี้แนะสําหรับกลุมทีย่ังไมสมบูรณ 

 ขั้นสรุป  (10 นาที) 

1.   นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีอยูในชดุการเรียนรูเปนรายบุคคลไม

อนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือ  และปรึกษากัน    

 2.   นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนเพ่ือประเมินความกาวหนาใน

การเรียน   จากนัน้นําคะแนนทําแบบทดสอบ  ใบงาน  ของแตละคนภายในกลุมมารวมเปนคะแนน

กลุม เพ่ือประเมินความกาวหนาในการเรียนระดับกลุม 

 3.   ครูจัดลําดับคะแนนของแตละกลุม ยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ทุกกลุม

สะสมคะแนนเพ่ือรับรางวัลเม่ือจบบทเรียน 

4.   นักเรียน  และครูรวมกนัสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันในชดุการ

เรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนที่ ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 

 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

1.   แผนที่ชนิดตาง ๆ  เชน  แผนที่โลก  แผนทีก่ายภาพของประเทศไทย  แผนทีเ่สนทาง

การคมนาคม  เปนตน   

 2.   ชุดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

 3.   แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที่ จํานวน  10  ขอ 

 4.   แบบเรียนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นป.6  จากสํานักพิมพตาง ๆ  

 5.  กระดาษ สี และอุปกรณตกแตง 

   ส
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แหลงการเรียนรู 

1.   คนควาเพ่ิมเติมจากหองสมุดของโรงเรียน 

2.   อินเทอรเน็ต  เว็บไซดตาง ๆ  เชน 

  http://www.gisthai.org/about-gis/vactor-gis.html 

  http://www.rmutphysics.com/sciencefac/artic/map/map.htm 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

ปญหาอุปสรรค / ส่ิงที่ตองพฒันา 

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

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

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

 

 

ลงชื่อ ..................................... 

   (นางสาวเลิศศิริ    เต็มเปยม) 

      ผูสอน 
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 ใบความรูสําหรับคร ู
ชุดการเรียนรูท่ี 2    เรื่อง  รูจักเครื่องมือชื่อแผนท่ี 

 
แผนที ่

แผนท่ี คือ ส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือแสดงลักษณะและท่ีตั้งของส่ิงตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูบนผิว
โลก ดวยการยอใหเล็กลงตามตองการ โดยใชสัญลักษณและเครื่องหมายท่ีกําหนดขึ้นแทนส่ิงตาง ๆ 
ลงในวัสดุพ้ืนแบนราบ 
 
ชนิดของแผนท่ี  

1.  แผนที่ทางกายภาพ เปนแผนท่ีท่ีแสดงถึงสภาพภูมิประเทศ เชนท่ีราบ ท่ีราบสูง  เนินเขา  
เทือกเขา  ทะเล  แมน้ํา เกาะ 
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2.  แผนที่รัฐกิจ เปนแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดในการปกครอง โดยแสดงอาณาเขตของ
ประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.  แผนทีเ่ศรษฐกิจ เปนแผนท่ี ท่ีแสดงขอมูลเกี่ยวกับแหลงเศรษฐกิจและการประกอบ

อาชีพในแตละภูมิภาค เชนเขตเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม 
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4.  แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง หรือ แผนท่ีเฉพาะกิจ เปนแผนท่ีท่ีจดัทําขึ้นโดยแสดงเฉพาะ
รายละเอียดท่ีตองการเทานัน้ เชน 

-  แผนท่ีแสดงเสนทางรถยนต รถไฟ เครื่องบิน 
-  แผนท่ีประวตัิศาสตร เปนแผนท่ีท่ีแสดงเสนทางการอพยพ การเดินทัพ และ

ความเปนมาทางประวัติศาสตร 
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องคประกอบของแผนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  ชื่อแผนที่ ระบุวาเปนแผนท่ี เรื่องอะไร เพ่ือนําไปใชไดอยางถูกตองและตรงกับความ

ตองการ 
2.  มาตราสวน คือ อัตราสวนของระยะทางบนแผนท่ี กับระยะทางจริงบนภูมิประเทศ 

มาตราสวนท่ีนิยมใช ไดแกมาตราสวนแบบเศษสวน มาตราสวนคําพูด และมาตราสวนบรรทัด 
3.  ขอบระวางแผนท่ี คือ ความกวาง ความยาวของแผนที่ 1 แผน โดยบอกคาละติจูด และ

ลองจิจูดไวดวย 
4. สัญลกัษณแผนท่ี คือ เครื่องหมายท่ีใชแทนส่ิงตาง ๆ บนผิวโลก ซ่ึงมีรูปรางคลายของจริง

และรูปลักษณท่ีประดษิฐขึ้น บางครั้งใชสีชวยทําใหชัดเจนขึ้น 
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การอานแผนท่ี  

เม่ือรูจักแผนท่ีแตละประเภทแลว นักเรียนตองสามารถอานแผนท่ีไดจึงจะสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลท่ีแสดงในแผนท่ีได และนักเรียนจะอานขอมูลในแผนท่ีไดถูกตอง รวดเร็ว ก็
จะตองมีความรูความเขาใจในองคประกอบหลักของแผนท่ี ดังนี ้

 
1.  ทิศทาง (360 องศา) โดยกําหนดการยอสวนหรือแสดงส่ิงตาง ๆ ลงบนกระดาษไว ดังนี ้
- ดานบน  ของกระดาษเปน  ทิศเหนือ 
- ดานลาง  ของกระดาษเปน  ทิศใต 
- ดานขวามือ  ของกระดาษเปน  ทิศตะวันออก 
- ดานซายมือ  ของกระดาษเปน  ทิศตะวันตก 
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2.   ระยะ (มาตราสวน)  เปนอัตราสวนระหวางระยะทางในแผนท่ีตอระยะทางจริงมี 3 
ลักษณะ คือ 

 

 
 
 
 
 
 

3.   พิกัดภูมิศาสตร (ตําแหนง) เปนระบบท่ีบงบอกตําแหนงท่ีตั้งของจุด ตําแหนงของส่ิง
ตาง ๆ บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยโครงขายของเสนโครงแผนท่ี  ซ่ึงไดแกเสนขนานละติจูดตัดกับเสน
เมอริเดียน (คาละตจิูดตดักับคาลองจิจูด) 

1.  เสนขนานละติจดู คือ เสนท่ีลากตอจดุท่ีวดัจากจุดศูนยกลางของโลกออกมายัง
ผิวโลก โดยลากขนานกับเสนศูนยสูตร (ศูนยองศา) ไปทางเหนือ 90 องศา ไปทางใต 90 องศา 
  2.  เสนเมอริเดียน  คือเสนท่ีลากตอจุดท่ีวัดจากจดุศูนยกลางของโลกออกมายังผิว
โลก  โดยลากผานขัว้โลกเหนือ  และขั้วโลกใตของโลกไปทางตะวันออกของเมอริเดียนศูนยองศา
ไป  180  องศา  และนับไปทางตะวันตกของเมอริเดียนศูนยองศาไป  180  องศา 
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ชุดการเรียนรู 
วิชาภูมิศาสตร 

 
เรื่อง   ทักษะภูมิศาสตร 

ชุดการเรียนรูท่ี 1   เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวเลิศศิริ      เต็มเปยม 

 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คํานํา 

 
ชุดการเรียนรู เรื่องทักษะภูมิศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรยีน 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวจิัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ี
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนชุดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนกัเรียนไดแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 และไดทํางานรวมกันเปนกลุม กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา
 สาระตาง ๆ ดวยตนเอง ดวยความรวมมือ และความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ อีกท้ังยังไดพัฒนา
 ทักษะ ทางสังคมดานตาง ๆ ในการทํางานเปนกลุมอีกดวย 

 ดวยเหตุดังกลาวผูวจิัยจึงไดพัฒนาชุดการเรียนรู   เรื่องทักษะภูมิศาสตร    ดวยการจัดการ
 เรียนรู แบบรวมมือ     สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6     ซ่ึงประกอบดวยชุดการเรียนรู
 ท้ังหมด  5 ชุด  คือ 
  ชุดการเรียนรูท่ี 1               เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 
  ชุดการเรียนรูท่ี 2               รูจกัเครื่องมือช่ือแผนท่ี  
  ชุดการเรียนรูท่ี 3               เท่ียวท่ัวไทยไปกบัแผนท่ี 
  ชุดการเรียนรูท่ี 4               รูจกัดีประเทศไทย 
  ชุดการเรียนรูท่ี 5            รูรักษาทรัพยากร 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา เนื้อหา ส่ือตลอดจนขอมูลตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดรวบรวมไวใน 
       ชุดการเรียนรูนี้ จะเปนประโยชนตอนกัเรียนและครู ในการพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนให  
       บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางด ี
 
 
                                                                                                                        เลิศศิริ   เต็มเปยม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วัตถุประสงค 

 
1.   เพ่ือใหนกัเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองทักษะ  

  ภูมิศาสตร 
2.   เพ่ือใหนกัเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   และไดทํางานรวมกันเปนกลุม   จากการเรียนรูดวยชุด 
  การเรียนรู เร่ืองทักษะภูมิศาสตร  ดวยการจัดการเรียนรู 
  แบบรวมมือ 

3.   เพ่ือใหนกัเรียนตระหนักถงึความสําคัญของการนําทักษะ   
           ภูมิศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

   ส
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                                              คําช้ีแจงในการใชชุดการเรียนรู 
 

ชุดการเรียนรู  เรื่องทักษะภูมิศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นี้ ประกอบดวยชุดการเรียนรู ท้ัง 5 ชุด มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู ดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดการเรียนรูที่ 1 
เร่ือง   เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

ประกอบดวยเนื้อหา  เครื่องมือทาง ภูมิศาสตรชนดิตางๆ 

ชุดการเรียนรูที่ 2 
เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือช่ือแผนที ่

ประกอบดวยเนื้อหา ชนิดของแผนท่ี  องคประกอบตางๆ  ของแผนท่ี  
การอานแผนท่ี     ประโยชนของแผนท่ี 

ชุดการเรียนรูที่ 3 
เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที ่

ประกอบดวยเนื้อหา  การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  ศึกษาการแบงภูมิภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย 

ชุดการเรียนรูที่ 5 
เร่ือง รูรักษาทรัพยากร 

ประกอบดวยเนื้อหา   การใชเครือ่งมือทางภูมิศาสตร   ศึกษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

ชุดการเรียนรูที่  4 
เร่ือง  รูจักดีประเทศไทย 

ประกอบดวยเนื้อหา   การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
และลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้ันตอนการใชชุดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ชุดการเรียนรูนี้เปนชุดการเรยีนรูท่ี 1   เรื่องเรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

2.   ชุดการเรียนรูนี้ประกอบดวย   คํานํา   คําช้ีแจงในการใชชุดการเรียนรู ใบความรู
สําหรับนักเรียน  ใบกจิกรรม   แบบทดสอบหลังเรียน   และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ชุดการเรียนรูนี้ประกอบดวยเนื้อหา ไดแก  เครื่องทางภมิูศาสตรชนิดตาง ๆ  เชน 
ลูกโลกจําลอง  แผนท่ี เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ  และภาพถายจากดาวเทียม  

4.  การศึกษาชุดการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ตามท่ีระบุไว 

5.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม   กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย      
เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน 

6.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีมีอยูในชุดการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  เรียนรูเรื่อง
เครื่องมือท่ีแจกให 

7.  นักเรียนแตละคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครื่องมือ  และทํา
กิจกรรมรวมกนัในใบงาน   

8.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงท่ีไดรับจากการเรียนรูจากชุดการเรียนรู  และสง
ตัวแทนมาอภิปรายหนาช้ันเรียน    

9.  เม่ือนักเรียนศึกษา  และปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ครบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ประจําชุดการเรียนรู  และประเมินผลดวยตนเองทันทีจากใบเฉลยแบบทดสอบประจําชุด
การเรียนรู        

   ส
ำนกัหอ
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ชุดการเรียนรูที่ 1 
เรื่อง   เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

ความเขาใจท่ีคงทน 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญ

ตอการศึกษา   ซึ่งบอกขอมูลตาง ๆ ท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลก    เพื่อใชในการหา
ขอมูลทางภูมิศาสตร  และคนควาทางดานภูมิศาสตรเพื่อนําไปใชประโยชนใน
ดานตาง ๆ   

จุดประสงคการเรียนรู 
1.    อธิบายลักษณะสําคัญของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรได 
2.    บอกประโยชนของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรแตละชนิดได 
3.    เลือกเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลูกโลก (Globe) 
           ลักษณะและประโยชนของลูกโลก  ลูกโลกเปนหุนจําลองของโลกที่มี
รูปรางลักษณะสัณฐานที่เปนทรงกลม  แสดงตําแหนง  และการกระจายของ
พื้นที่ประเทศ ทวีป  ทะเล  และมหาสมุทรตาง ๆ ไดตรงตามที่ปรากฏที่ผิวโลก   
ลูกโลกสรางขึ้นจากวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษดัด พลาสติก ยาง หรือสิ่งอื่น ๆ ก็ได 
ประโยชน  คือ ใชศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรูปรางของโลก  ตําแหนงที่ตั้งของส่ิง
ตาง ๆ บนพื้นผิวโลก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบความรูสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 1 

เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครี่องมือ 

               เพื่ อ น ๆท ร าบ ไหมค รับว า เ ค ร่ื อ งท า ง
ภูมิศาสตรพื้นฐานที่นักเรียนควรศึกษาที่สํ าคัญ  
ไดแก 

1.   ลูกโลก  
2.   แผนที่ 
3.   เข็มทิศ 
4.   รูปถายทางอากาศ 

       5.   ภาพจากดาวเทียม 

   ส
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ขอดีและขอเสียของลูกโลกเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอดี 
1.  ลูกโลกเปนแบบจําลองท่ีคลาย    
   โลกมากท่ีสุดสามารถเห็น 
   ตําแหนงท่ีต้ังของทุกประเทศได 
2. สามารถใชศึกษาขนาด ระยะ  
   ลักษณะกายภาพของสิ่งตางๆ 
   บนผิวโลกไดใกลเคียง 
    ความเปนจริง 

ขอเสีย 
1. ลูกโลกไมสามารถแสดง

รายละเอียดทุกสวนบน
พื้นผิวโลกได 

2. แผนท่ีสามารถศึกษา
เฉพาะสวนท่ีตองการจะ
ศึกษาไดมากกวา 

 

ลูกโลก หรือแผนที่โลกที่อยูใน
วัสดุทรงกลมชวยใหเราเรียนรู
เกี่ยวกับรูปรางลักษณะตําแหนง
ที่ต้ังของสิ่งตาง ๆ บนพ้ืนโลก 

ทิศทางการหมุนของโลก   คือ    หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 

สวนโลกหันเขาหาดวงอาทิตย   จะเปนเวลากลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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         เข็มทิศเปนเครื่องมอืทางภูมิศาสตรทีม่นุษยสรางขึ้นเพือ่ใชในการหาทิศของ
ตําแหนงพื้นที่โดยมีหนวยวัดเปนองศา เข็มทิศใชในการหาทิศโดยอาศัยแรงดงึดูด
ระหวางสนามแมเหล็กขัว้โลก กับเขม็แมเหล็ก โดยเข็มแมเหล็กจะช้ีอยูในแนวทิศ
เหนือ-ใตตลอดเวลา หนาปดของเขม็ทิศจะแบงโดยรอบเปน 360 องศา 

           แผนที่เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อแสดงลักษณะ
และที่ตั้งของส่ิงตาง ๆ โดยทําลงในวัสดุพื้นที่แบนราบ หรือแผนกระดาษ 
 

   เข็มทิศเปนเคร่ืองมือ 
        จําเปนสําหรับ 
        นักเดินทางใน 
       การหาทิศทางคะ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่  (Map) 

อยากรูจักแผนท่ีใหมากกวา
น้ีโปรดติดตามไดท่ี..... 
ชุดการเรียนรูท่ี 2   นะจะ 

เข็มทิศ (Compass) 

   ส
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             รูปถายทางอากาศ  คือ ภาพที่ถายจากที่สูงเหนือพืน้โลก  โดยนํากลองไป
ติดกับยานพาหนะ  เชน เครื่องบิน  บอลลนู   เปนตน 
 

รูปถายทางอากาศ   สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ  เชน   
การวางผังเมือง  การทําแผนที่  การกอสรางถนน  งานพัฒนาที่ดนิ  เปนตน 

นักเรียนรูจักไหมคะวา... 
เครื่องมือทางภูมิศาสตรน้ีคืออะไร? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถายทางอากาศ  (Aerial  Photograph) 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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นักเรียนเคยเห็นภาพ 
จากดาวเทียมบางไหมคะ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากดาวเทียม  (Satellite  Image) 
ภาพจากดาวเทียม   คือ  ภาพซึ่ง เกิดจากการบันทึกขอมูลระยะไกลจาก

ดาวเทียมติดตั้งอุปกรณบันทึกพลังงานที่สะทอนหรือสงผานทางวัตถุ  แลวประมวล
ขอมูลมายังสถานีภาคพื้นดิน ซึ่งวัตถุแตละชนิดมีการสะทอน   และแผพลังงาน 
แตกตางกัน  จึงทําใหภาพที่ไดมีสีแตกตางกัน 

การนําภาพจากดาวเทียมไปใชประโยชนจะตองมีการวิเคราะหขอมูล และ
แปลความหมายกอน โดยอาศัยผูเชียวชาญ  เพราะภาพที่ปรากฏไมสามารถแปล
ความหมายไดงายเหมือนรูปถายทางอากาศ 

ประโยชน  คือ  ใชศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และใชในการ
วางผังเมืองเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําช้ีแจง     1.   ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 1   เร่ืองเรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 
                  2.   ใหสมาชิกในแตละกลุมรวมกนัระดมสมองเนือ้หาในชุดการเรียนรูที่ 1  
    เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
                   3.   นําขอสรุปที่ไดมารวมกนัจัดทําเปนแผนผังความคิดของกลุม    
                         บนกระดาษที่ครูแจกให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

“ถาเขาใจแลว... 
เร่ิมระดมสมอง 

เพื่อกลุมของเราเลยครับ” 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือสมาชิกกลุม ......................... 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 

ประธาน 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 
 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 
 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 

เลขานุการ 
 

 
 
 
 
        “พรอมแลว .... 
        เร่ิมลงมือทํากัน 
         ไดเลยนะจะ” 
 
 
 
 

แบบบันทึกใบงานท่ี  1 
เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        229 

 

แผนผังความคิดเรื่อง   เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง   เรียนรูเรือ่งเครื่องมือ 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนสังเกตภาพเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ี กําหนดให  
                และตอบคําถาม (ขอละ 1 คะแนน) 

เครื่องมอืภูมิศาสตรในภาพ  คือ………………………………… 
เครื่องมอืในภาพมีประโยชนอยางไร ? 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

เครื่องมอืภูมิศาสตรในภาพ  คือ………………………………… 
เครื่องมอืในภาพมีประโยชนอยางไร ? 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

เครื่องมอืภูมิศาสตรในภาพ  คือ………………………………… 
เครื่องมอืในภาพมีประโยชนอยางไร ?  
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

1 

2 

3 

   ส
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เครื่องมอืภูมิศาสตรในภาพ  คือ………………………………… 
เครื่องมอืในภาพมีประโยชนอยางไร ?  
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

เครื่องมอืภูมิศาสตรในภาพ  คือ………………………………… 
เครื่องมอืในภาพมีประโยชนอยางไร ?  
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

ลงมือทํากนัเลยนะคะ 
ไมยากเกนิความสามารถของนักเรียนแน ๆ 

นักเรียนทําได ......................... คะแนน 

5 

4 
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ใบเฉลยใบงานที่ 2 
เรื่อง   เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

คําช้ีแจง   เม่ือนักเรียนปฏิบัติตามใบกิจกรรมท่ี 1  แลวใหนักเรียนตรวจ 
               คําตอบจากใบเฉลยกิจกรรมน้ี  (ขอละ  1  คะแนน) 

- ลูกโลกจําลอง   
       -     ประโยชน  คือ ใชศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรูปรางของโลก  ตําแหนงท่ีตั้งของส่ิง

ตาง ๆ บนพ้ืนผิวโลก 

- แผนท่ี   
       -     ประโยชน  คือ แสดงอาณาเขต  ตําแหนงท่ีตั้งของประเทศตาง ๆ และตําแหนง
ท่ีตั้งของทวีปตาง  ๆ

- เข็มทิศ 
- ประโยชน  คือ  ใชในการหาทิศของตําแหนงท่ีตั้งของส่ิงตาง ๆ เพ่ือใหทราบวา

ตั้งอยูทิศใด 

- รูปถายทางอากาศ 
- ประโยชน  คือ  ใชในการวางผังเมือง ใชในการทําแผนท่ี  การกอสรางถนน  

งานพัฒนาท่ีดนิเพ่ือใหเกดิความเปนระเบียบเรียบรอย   

- ภาพจากดาวเทียม 
- ประโยชน  คือ  ใชศึกษาเกีย่วกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และใชในการ

วางผังเมืองเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย   

1 

2 

3 

4 

5 

คะแนน ระดับความสามารถ 
8-10 ระดับดีมาก 
6-7 ระดับด ี

ต่ํากวา  6 ลองทําอีกครั้ง 

ลองเอาคะแนนที่ทําได 
เทียบกับเกณฑดวยนะคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
               แลวเขียนเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคําตอบ 

1.    ขอใดบอกความหมายของเครือ่งมอืทางภมูิศาสตรไดถูกตองที่สุด 
ก.   อุปกรณที่มนุษยสรางขึน้เพือ่ใชนําทาง 
ข.   สิ่งที่ประดิษฐขึ้นเพื่อใชในการศึกษาลักษณะของพ้ืนผิวโลก 

                  ค.   เทคโนโลยีที่ทนัสมัยสําหรบัใชศึกษาขอมูลทางกายภาพของโลก 
                  ง.    อุปกรณที่มนุษยสรางขึน้เพือ่ใชศึกษาเกี่ยวกบัลักษณะทางกายภาพ   
                         และสังคมของโลก 

  2.   ขอใด   ไมใช  เครื่องมอืทางภมูิศาสตร 
ก.    แผนที่       ข.    แผนภูมิ 
ค.   ลูกโลก     ง.    ภาพถายทางอากาศ 

3.    เครื่องมือทางภมูิศาสตรในขอใด  ที่มีลักษณะคลายกับโลกมากที่สุด 
ก.   ลูกโลก    ข.    แผนภาพโลก 
ค.   แผนภูมิโลก   ง.    แผนที่โลก    

 4.    ขอใด  ไมใช  ประโยชนของแผนที ่
ก.    ใชคนหาเสนทาง     ข.    ใชคนหาระยะทาง 
ค.   ใชตรวจสอบอุณหภูม ิ  ง.    ใชวางแผนการทํางาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.    เมื่อเดนิทางไปในปาส่ิงจําเปนที่ตองนําไปดวยคอือะไร 
ก.   เข็มทิศ       ข.    กลองสองทางไกล 
ค.   ภาพถายทางอากาศ  ง.    เครื่องวัดทิศทางลม 

6.    ภาพถายทางอากาศมีประโยชนตอกจิกรรมประเภทใดมากที่สุด 
ก.   การทองเที่ยว       
ข.   การวางผังเมือง 
ค.   การพยากรณอากาศ   
ง.    การตรวจสอบช้ันบรรยากาศโลก 

 

7.    เครื่องมือทางภมูิศาสตรชนิดใดที่ตองใช คลื่นแมเหลก็ไฟฟา 
       เปนสื่อบนัทึกขอมลู 

ก.   รูปถายทางอากาศ       
ข.    ภาพจากดาวเทียม 
ค.   แผนที่แสดงภูมิอากาศ  
ง.    แผนที่แสดงภูมิประเทศ 

8.    ถาตองการเปรยีบเทียบลักษณะของชายฝงกอน และหลังการเกิดสนึามิ  
      ควรใชเครื่องมือทางภมูิศาสตรชนิดใด 

                  ก.    ลูกโลก       
                  ข.    แผนที่รัฐกิจ 

ค.   ภาพถายทางอากาศ   
ง.    แผนที่อุทกศาสตร 
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9.     การใชเครื่องมอืทางภูมิศาสตรในขอใดเหมาะสมที่สุด       
                  ก.  ใชลูกโลกเพือ่หาเสนทางในการเดินทาง       

ข. ใชแผนที่ทางการภาพสํารวจทรัพยากรปาไม 
ค.   ใชภาพจากดาวเทียมสํารวจลกัษณะภูมิประเทศ   
ง.    ใชภาพถายทางอากาศสํารวจทรัพยากรทางทะเล 

10.    เครื่องมอืทางภูมิศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยอยางไร 
                      ก.    เปนเครือ่งมือสรางรายไดใหแกมนุษยทุกคน      
                      ข.    เปนเครือ่งมอืที่ใชสําหรับการเดินทางทองเที่ยวเทานั้น 

    ค.   เปนเครือ่งมือที่ชวยใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรมาใชไดอยางยั่งยนื 
    ง.    เปนเครือ่งมอืที่ใชขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ 
            สังคมในที่ตาง ๆ 

ทําเสร็จแลว 
ไปตรวจคําตอบกัน 

นะครับ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 1   

เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว 
               แลวเขียนเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคําตอบ 

“ เร่ิมลงมือ 
ทําไดแลว 
คะ  สู ๆ ” 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 1   

เร่ือง  เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

ขอ คําตอบ 
1 ง 
2 ข 
3 ก 
4 ค 
5 ก 
6 ข 
7 ข 
8 ค 
9 ค 
10 ง 

นักเรียนเกงกันทุกคน
เลยนะคะ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        238 

 

เรื่อง   ทักษะภูมิศาสตร 

 
 

 
 

 
ชุดการเรียนรูท่ี  2  

เรื่อง  รูจักเครื่องมือช่ือแผนท่ี  
สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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คํานํา 

 
ชุดการเรียนรู เรื่องทักษะภูมิศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรบันักเรยีน 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวจิัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ี
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนชุดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนกัเรียนไดแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 และไดทํางานรวมกันเปนกลุม กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรยีนไดเรียนรูเนื้อหา
 สาระตาง ๆ ดวยตนเอง ดวยความรวมมือ และความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ อีกท้ังยังไดพัฒนา
 ทักษะ ทางสังคมดานตาง ๆ ในการทํางานเปนกลุมอีกดวย 

 ดวยเหตุดังกลาวผูวจิัยจึงไดพัฒนาชุดการเรียนรู   เรื่องทักษะภูมิศาสตร    ดวยการจัดการ
 เรียนรู แบบรวมมือ     สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6     ซ่ึงประกอบดวยชุดการเรียนรู
 ท้ังหมด  5 ชุด  คือ 
  ชุดการเรียนรูท่ี 1               เรียนรูเรื่องเครื่องมือ 
  ชุดการเรียนรูท่ี 2               รูจกัเครื่องมือช่ือแผนท่ี  
  ชุดการเรียนรูท่ี 3               เท่ียวท่ัวไทยไปกบัแผนท่ี 
  ชุดการเรียนรูท่ี 4               รูจกัดีประเทศไทย 
  ชุดการเรียนรูท่ี 5            รูรักษาทรัพยากร 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา เนื้อหา ส่ือตลอดจนขอมูลตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดรวบรวมไวใน 
       ชุดการเรียนรูนี้ จะเปนประโยชนตอนกัเรียนและครู ในการพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนให  
       บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางด ี
 
                                                                                                                        เลิศศิริ   เต็มเปยม 
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 วัตถุประสงค 

 
1.   เพ่ือใหนกัเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองทักษะ  

  ภูมิศาสตร 
2.   เพ่ือใหนกัเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   และไดทํางานรวมกันเปนกลุม   จากการเรียนรูดวยชุด 
  การเรียนรู เร่ืองทักษะภูมิศาสตร  ดวยการจัดการเรียนรู 
  แบบรวมมือ 

4.   เพ่ือใหนกัเรียนตระหนักถงึความสําคัญของการนําทักษะ   
           ภูมิศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                              คําช้ีแจงในการใชชุดการเรียนรู 
 

ชุดการเรียนรู  เรื่องทักษะภูมิศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นี้ ประกอบดวยชุดการเรียนรู ท้ัง 5 ชุด มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู ดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดการเรียนรูที่ 1 
เร่ือง   เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือ 

ประกอบดวยเนื้อหา  เครื่องมือทาง ภูมิศาสตรชนดิตางๆ 

ชุดการเรียนรูที่ 2 
เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือช่ือแผนที ่

ประกอบดวยเนื้อหา ชนิดของแผนท่ี  องคประกอบตางๆ  ของแผนท่ี  
การอานแผนท่ี     ประโยชนของแผนท่ี 

ชุดการเรียนรูที่ 3 
เร่ือง  เที่ยวทั่วไปไทยไปกับแผนที ่

ประกอบดวยเนื้อหา  การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  ศึกษาการแบงภูมิภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย 

ชุดการเรียนรูที่ 5 
เร่ือง รูรักษาทรัพยากร 

ประกอบดวยเนื้อหา   การใชเครือ่งมือทางภูมิศาสตร   ศึกษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

ชุดการเรียนรูที่  4 
เร่ือง  รูจักดปีระเทศไทย 

ประกอบดวยเนื้อหา   การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
และลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้ันตอนการใชชุดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ชุดการเรยีนรูนี้เปนชุดการเรยีนรูท่ี 2   เรื่อง  รูจกัเครื่องมือช่ือแผนท่ี 

2.   ชุดการเรียนรูนี้ประกอบดวย   คํานํา   คําช้ีแจงในการใชชุดการเรียนรู ใบความรู
สําหรับนักเรียน  ใบกจิกรรม   แบบทดสอบหลังเรียน   และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ชุดการเรียนรูนี้ประกอบดวยเนื้อหา ไดแก  ชนิดของแผนท่ี  องคประกอบตาง ๆ  ของ
แผนท่ีการอานแผนท่ี     ประโยชนของแผนท่ี 

4.  การศึกษาชุดการเรียนรูใหนักเรียนศึกษา  และปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ตามท่ีระบุไว 

5.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม   กลุมละ 4 คน  แบบคละความสามารถ  ประกอบดวย      
เกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน 

6.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีมีอยูในชุดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง  รูจักเคร่ืองมือช่ือ
แผนท่ี  ท่ีแจกให 

7.  นักเรียนแตละคนในกลุมศึกษาชุดการเรียนรูท่ี 2   เรื่อง  รูจักเครื่องมือช่ือแผนท่ี  และ
ทํากิจกรรมรวมกนัในใบงาน   

8.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปส่ิงท่ีไดรับจากการเรียนรูจากชุดการเรียนรู  และสง
ตัวแทนมาอภิปรายหนาช้ันเรียน    

9.  เม่ือนักเรียนศึกษา  และปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ครบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ประจําชุดการเรียนรู  และประเมินผลดวยตนเองทันทีจากใบเฉลยแบบทดสอบประจําชุด
การเรียนรู        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.   อธิบายความหมาย ประเภท และองคประกอบของแผนท่ีได 
2.   อานขอมูลท่ีปรากฏบนแผนท่ีได 
3.   เลือกใชแผนท่ีใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานได 

 
 
 

 

แผนท่ีเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน   แสดงบนวัสดุแบนราบโดยการยอ     
   ขนาดใหเล็กลงตามมาตราสวนท่ีตองการ   และใชสัญลักษณแทนของ    
   จริงท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลกเพื่อสะดวกแกการบันทึก 

        จุดประสงคการเรียนรู 

ความเขาใจที่คงทน 

 
 

ชุดการเรียนรูที่  2 
เร่ือง  รูจกัเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ใบความรูสําหรับนักเรียน 
ชดุการเรียนรูท่ี  2 

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“นักเรียนเคย 
ใชแผนที ่

กันบางไหมคะ” 

แผนที ่
   แผนที่ คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึน้เพือ่แสดงลกัษณะและที่ตั้งของสิง่ตาง ๆ 

ที่ปรากฏอยูบนผิวโลก   ดวยการยอใหเล็กลงตามตองการ โดยใชสัญลักษณและ
เครื่องหมายทีก่ําหนดขึน้แทนส่ิงตาง ๆ ลงในวัสดุพืน้แบนราบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชนิดของแผนที่  
1. แผนทีท่างกายภาพ เปนแผนที่ที่แสดงถงึสภาพภูมิประเทศ   เชน   

 ที่ราบ   ที่ราบสูง  เนินเขา  เทือกเขา  ทะเล  แมน้ํา เกาะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  แผนที่รัฐกิจ   เปนแผนที่ที่แสดงรายละเอยีดในการปกครอง โดยแสดง
อาณาเขตของประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.  แผนที่เศรษฐกิจ  เปนแผนที่ ที่แสดงขอมลูเกีย่วกบัแหลงเศรษฐกจิและ
การประกอบอาชีพในแตละภูมิภาค เชนเขตเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.  แผนที่เฉพาะเร่ือง หรือ แผนที่เฉพาะกิจ เปนแผนที่ที่จัดทําขึ้นโดยแสดง
เฉพาะรายละเอียดที่ตองการเทานัน้ เชน 

-  แผนที่แสดงเสนทางรถยนต รถไฟ เครื่องบนิ 
-  แผนที่ประวัติศาสตร เปนแผนที่ที่แสดงเสนทางการอพยพ การ

เดินทัพ และความเปนมาทางประวัติศาสตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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. 

องคประกอบของแผนที่ 

1.  ชื่อแผนที่ ระบุวาเปนแผนที่ เร่ืองอะไร เพื่อนําไปใชไดอยางถูกตองและตรง
กับความตองการ 

2.  มาตราสวน คือ อัตราสวนของระยะทางบนแผนท่ี กับระยะทางจริงบนภูมิ
ประเทศ มาตราสวนท่ีนิยมใช ไดแกมาตราสวนแบบเศษสวน มาตราสวนคําพูด และ
มาตราสวนบรรทัด

3.  ขอบระวางแผนที ่ คือ ความกวาง ความยาวของแผนท่ี 1 แผน โดยบอกคา
ละติจูด และลองจิจูดไวดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        250 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อรูจักแผนท่ีแตละประเภทแลว นักเรียนตองสามารถอานแผนท่ีไดจึงจะสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลที่แสดงในแผนท่ีได และนกัเรียนจะอานขอมูลในแผนที่ไดถูกตอง 
รวดเร็วก็จะตองมีความรูความเขาใจในองคประกอบหลักของแผนท่ี   ดังนี้ 

1.  ทิศทาง (360 องศา)  โดยกําหนดการยอสวนหรือแสดงส่ิงตาง ๆ ลงบนกระดาษไว 
ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

4. สัญลักษณแผนที่  คือ เคร่ืองหมายที่ใชแทนส่ิงตาง ๆ บนผิวโลก ซ่ึงมี
รูปรางคลายของจริงและรูปลักษณที่ประดิษฐข้ึน บางคร้ังใชสีชวยทําใหชัดเจนข้ึน 

การอานแผนท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.   ระยะ (มาตราสวน)  เปนอัตราสวนระหวางระยะทางในแผนท่ีตอระยะทางจริงมี 3 

ลักษณะ คือ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.   พิกัดภูมิศาสตร (ตําแหนง) เปนระบบท่ีบงบอกตําแหนงท่ีต้ังของจุด ตําแหนงของ
ส่ิงตาง ๆ บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยโครงขายของเสนโครงแผนที่  ซ่ึงไดแกเสนขนานละติจูด
ตัดกับเสนเมอริเดียน (คาละติจูดตัดกับคาลองจิจูด) 

1. เสนขนานละติจูด คือ เสนท่ีลากตอจุดท่ีวัดจากจุดศูนยกลางของโลก
ออกมายังผิวโลก โดยลากขนานกับเสนศูนยสูตร (ศนูยองศา) ไปทางเหนือ 90 องศา ไปทางใต 
90 องศา 
  2.  เสนเมอริเดียน  คือเสนท่ีลากตอจุดท่ีวัดจากจุดศูนยกลางของโลกออกมา
ยังผิวโลก  โดยลากผานข้ัวโลกเหนือ  และข้ัวโลกใตของโลกไปทางตะวันออกของเมอริเดียน
ศูนยองศาไป  180  องศา  และนบัไปทางตะวันตกของเมอริเดียนศูนยองศาไป  180  องศา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําช้ีแจง     1.   ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาชุดการเรียนรูที่ 2 เร่ืองรูจักเครื่องมือช่ือแผนที ่
                  2.   ใหสมาชิกในแตละกลุมรวมกนัระดมสมองเนือ้หาในชุดการเรียนรูที่ 2  
    เกี่ยวกับชนิดของแผนที่   และองคประกอบของแผนที ่
                   3.   นําขอสรุปที่ไดมารวมกนัจัดทําเปนแผนผังความคิดของกลุม    
                         บนกระดาษที่ครูแจกให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง  รูจักเครื่องมือช่ือแผนที่ 

“ถาเขาใจแลว... 
เร่ิมระดมสมอง 

เพื่อกลุมของเราเลยคะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือสมาชิกกลุม ......................... 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 

ประธาน 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 
 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 
 
 

ช่ือ........................................................................................... เลขท่ี ............. 
 

เลขานุการ 
 

 
 
 
 
        “พรอมแลว .... 
        เร่ิมลงมือทํากัน 
           ไดเลยนะจะ” 
 
 
 
 

แบบบันทึกใบงานท่ี  1 
เรื่อง  รูจักเครือ่งมือช่ือแผนที่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผังความคิดเร่ือง   ชนิดของแผนที่  และองคประกอบของแผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.   เมืองหลวง  

2.   เมือง ,จังหวัด  

3.   ทางรถไฟ  

4.   แมนํ้า  

5.   สนามบิน  

6.   ถนน  

7.   หนอง บึง ทะเลสาบ  

8.   ภูเขา  

9.   วัด  

10.  สะพาน  

 
    
 
นักเรียนทําได ....................... คะแนน 

ใบงานท่ี 2 
เรื่อง  รูจักเครื่องมือช่ือแผนท่ี 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนเขียนสัญลักษณใหตรงกับขอความตอไปนี้  (ขอละ 1 คะแนน) 

“พรอมแลว... 
ก็เริม่เลยคะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.   เมืองหลวง 
 

2.   เมือง ,จังหวัด 
 

3.   ทางรถไฟ 
 

4.   แมน้ํา 
 

5.   สนามบิน 
 

6.   ถนน 
 

7.   หนอง บึง ทะเลสาบ 
 

8.   ภูเขา 
 

 

9.   วัด 
 

10.  สะพาน 
 

 
คะแนน ระดับความสามารถ 

8-10 ระดับดีมาก 
6-7 ระดับดี 

ตํ่ากวา 6 ลองทําอีกครั้งนะ 

ใบเฉลยใบงานท่ี  2 
เรื่อง  รูจักเครื่องมือช่ือแผนท่ี 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนเขียนสัญลักษณใหตรงกับขอความตอไปนี้  (ขอละ 1 คะแนน) 

วัดเกณฑกัน 
เลยนะคะ... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  รูจักเครื่องมือช่ือแผนที ่

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
               แลวเขียนเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคําตอบ 

1.   การศึกษาแผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ  ทําใหเราทราบเรื่องใด 
 ก.   อุณหภูม ิ    ข.   เสนทางการคมนาคม 
 ค.   อาณาเขตการปกครอง  ง.   สภาพตาง ๆ ความสูงตํ่าของพื้นที ่

2.   ขอใด  ไมใช  ประโยชนของแผนที ่
 ก.   วัดอุณหภูมิ   ข.   ใชในการเดินทาง 
 ค.   คนหาระยะทาง   ง.   ตรวจสอบอาณาเขต 

3.       จากเครื่องหมายบอกทิศในแผนที่  ทิศเหนืออยูดานใดของเครือ่งหมาย 
 ก.   ดานลาง    ข.   ดานบน 
 ค.   ดานซาย    ง.   ดานขวา 

 4.   ขอใด  ไมใช  องคประกอบของแผนที ่
ก.   ช่ือผูเขียน    ข.   ช่ือแผนที่ 
ค.   สัญลักษณ    ง.   มาตราสวน 
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5.   แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง  เปนแผนที่ชนิดใด 
 ก.   แผนที่รัฐกิจ   ข.   แผนที่ทองเที่ยว 
 ค.   แผนที่ทางหลวง   ง.   แผนที่ภูมิประเทศ 

6.   ขอใดเปนการบอกคาพิกัดภมูิศาสตร 
 ก.  คาละติจูดหักกับคาลองจิจูด  

ข.   คาละติจูดตัดกับคาลองจจิูด 
 ค.   คาละติจูดลบกบัคาลองจิจูด  

ง.   คาละติจูดรวมกับคาลองจิจูด 

7.   ถาสีน้ําตาลแทนภูเขาสูงในแผนที่  สีฟาหรือน้ําเงนิจะแทนสิ่งใดในแผนที ่
 ก.   ทองฟา    ข.   ที่ราบลุม 
 ค.   ที่ราบสูง    ง.   แหลงน้ํา 

8.   ระยะทาง 1 สวนในแผนทีเ่ทากับ 100,000 สวน ในพื้นที่จรงิ  เขียนเปน 
      มาตราสวนไดอยางไร 
 ก.   1  กิโลเมตร     =    1  เซนติเมตร    

ข.   1  กิโลเมตร.    =    100,000  เซนติเมตร 
 ค.   1  เซนติเมตร   =    100,000  กิโลเมตร    

ง.   1  เซนติเมตร    =    100,000  เซนติเมตร    
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  9.   สัญลักษณในขอใด  ที่นิยมใชแทนเมืองหลวง 
 ก.                    

ข.       
 ค.          

ง.      

10.  ถาตองการทราบวาจงัหวัดของตนเองมอีาณาเขตติดตอกับจงัหวัดใดบาง  นักเรียน 
       ควรดูจากแผนที่ชนิดใด 
 ก.   แผนที่เลม    ข.   แผนที่รัฐกิจ 
 ค.   แผนที่เฉพาะเรื่อง   ง.   แผนที่ประวัติศาสตร 

ทําเสร็จแลว 
ไปตรวจคําตอบกัน 

นะคะ 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 2   

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว 
               แลวเขียนเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคําตอบ 

“ เร่ิมลงมือ 
ทําไดแลว 
คะ  สู ๆ ” 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 2   

เร่ือง  รูจักเคร่ืองมือชื่อแผนที ่

ขอ คําตอบ 
1 ง 
2 ก 
3 ข 
4 ก 
5 ก 
6 ข 
7 ง 
8 ค 
9 ก 
10 ข 

นักเรียนเกงกันทุกคนเลยนะคะ 
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