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MR. PEERAPONG JOYCHARAT : THE DEVELOPMENT OF GEOGRAPHIC ABILITIES 
USING LEARNING MANAGEMENT CASE STUDIES WITH GEOGRAPHIC PROCESSES OF 
GRADE 12 STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHANASITH 
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The objectives of this research were 1) to compare the learning achievement in social 
studies subjects. by providing teaching and learning in a case study in conjunction with the 
geography process before and after school 2) to study the development of geography 
competence by using case-study learning management combined with geography process 3) to 
study the satisfaction of students studying by using case-study learning management in 
conjunction with the geography process The sample group used in this research were 
Mathayomsuksa 6/1 students in the second semester of the academic year 2021 at Kasinthorn St. 
Peter School. The tools used for data collection were 4 case study learning management plans 
combined with geographic processes. achievement test Geographic competence assessment form 
and satisfaction assessment form. Analyze the data by averaging. standard deviation and t-test 
statistics 

                   The results of the study revealed as follows: 

                   1. Achievement in Social Studies of students in Grade 12 by organizing 
case studies together with geographic processes After learning management (M = 29.13, SD = 
3.46) was significantly higher than before learning management (M = 16.83, SD = 3.09) at the .05 
level. 

                   2. Geographic competence of Grade 12  students by learning case studies 
in conjunction with geographic processes have a higher development 

                   3. Satisfaction of Grade 12  students towards learning management of 
case studies in conjunction with geographic processes It was at the highest level (M = 4.51, SD = 
0.16). 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  ผ่าน

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนในแต่ละด้าน โดยที่ครูผู้สอนจะท้า

หน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้ค้าปรึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ และสื่อการสอนที่เหมาะสมแก่นักเรียน

ในการเรียนรู้ในการเรียนรู้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ว่า “ในการจัดการ

เรียนรู้มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  

ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ้าเป็น

ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญบน

พ้ื น ฐ าน ค วาม เชื่ อ ว่ าทุ ก ค น ส าม ารถ เรี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น าต น เอ งได้ เต็ ม ต าม ศั ก ย ภ าพ ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 มาตราที่  22 ซึ่งระบุไว้ว่า         

“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

นักเรียนมีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันครูผู้สอน

ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมตามศักยภาพ

ของนักเรียนและเกิดทักษะที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทั้งความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี    

โดยการที่จะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความสมดุลในกรเรียนรู้ต้องค้านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และ    

พหุปัญญา โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นได้ก้าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน            

8 กลุ่มสาระ อันได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

สุขศึกษาและ พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดเป็นสาระ

การเรียนรู้ที่ส้าคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมใน

การด้าเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
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 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีบทบาทที่ส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตของ

มนุษย์นับตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งเสียชีวิต เป็นวิชาที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์

ด้ารงชีวิตได้อย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และ การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม

สภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจ            

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุค สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท้าให้เกิดความเข้าใจใน

ตนเองและผู้อ่ืน มีความ อดทน อดกลั้น ยอมรับในความเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมสามราถน้า

ความรู้ไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก อีกทั้งสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความส้าคัญที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เกิด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี รวมถึงเป็นพลเมืองดี

ตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส้านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 7) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระ        

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่ก้าหนดจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการด้าเนินชีวิต

ของมนุษย์ทั้งในฐานะบุคคลและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในสังคม สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 

มีความอดทน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม ซึ่ งสามารถน้าความรู้ ไปปรับใช้ใน              

การด้ารงชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลเมืองที่ดีของโลก (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน, 2551: 142) อีกทั้งครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะต้องมี

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะทั้งการเป็นผู้น้าและผู้ตาม รวมไปถึงการเป็นสมาชิกท่ีดี 

ตลอดจนนักเรียนจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกที่จะกระท้า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันและค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้อื่น 

 ภูมิศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของพ้ืนผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปจนถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กนก จันทรา (2561) ได้กล่าวไว้

ว่า การจัดการเรียนรู้ในวิชาภูมิศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับที่ตั้ง  การเข้าใจระบบธรรมชาติและ   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในฐานะพลเมือง
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โลก สอดคล้องกับ Edelson (2011) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ภูมิศาสตร์มีส่วนส้าคัญในการเตรียม

พลเมืองในศตวรรษที่ 21  เพราะการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ในชีวิตประจ้าวันโดยค้านึงถึงบริบทโดยรอบ เกิดการวางแผนและการสร้างกลยุทธ์ที่ลดต้นทุน

สิ่งแวดล้อมและสังคม ส้าหรับการเป็นพลเมือง การรู้เรื่องภูมิศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน ลดความขัดแย้งและความ

รุนแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบโลก  อีกทั้ ง Jaszewski et al (2011) ได้กล่าวว่า            

วิชาภูมิศาสตร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับต้าแหน่งที่ตั้ง สถานที่ ลักษณะทางกายภาพของผิวโลก ร่วมไป

ถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไปจนถึงอิทธิพลที่เกิดจาก

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลถึงการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ของโลก 

นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้

กล่าวไว้ว่า ภูมิศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด้าเนินชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตาม การเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะน้าไปสู่การปรับใช้ในการ

ด้าเนินชีวิต  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้มี

การปรับสาระภูมิศาสตร์ที่ให้ความส้าคัญกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ซึ่งเน้น ความรู้    

ทางภูมิศาสตร์ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์และกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ซึ่ง

ถือสิ่งส้าคัญในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ดังที่ กนก จันทรา  (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

(Geo-literacy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ การให้เหตุผลทาง

ภูมิศาสตร์ และการมองอนาคตและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยการแสดงความสามารถเหล่านี้

จะต้องอาศัยความรู้ ทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ สอดคล้องกับ Jantra (2018) ได้กล่าวไว้

ว่า การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) เป็นแนวทางจัดการศึกษาสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาให้

เข้ าใจปรากฏการณ์ ที่ เกิดขึ้นบนโลกที่ มีความสัมพันธ์กับที่ ตั้ ง เข้าใจระบบธรรมชาติและ               

การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในฐานะพลเมือง

โลก การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่แสดงความสามารถในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ 

(ability to use geographic understanding) และการให้ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ (geographic 
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reasoning) เพ่ือการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ (systematic geographic decision)     

ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคต (problem solving and future planning) โดยอาศัย

ส่วนส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ความสามารถทางภูมิศาสตร์ เป็นความสามารถในการให้เหตุผล

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

2) การให้ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยง 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย               

2. กระบวนการทางภูมิศาสตร์เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์อันประกอบไปด้วย 

1) การตั้งค้าถามทางภูมิศาสตร์ 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การจัดการข้อมูล 4) การวิเคราะห์และแปล

ผลข้อมูล 5) การสรุปเพ่ือตอบค้าถาม และ 3. ทักษะทางภูมิศาสตร์ เป็นทักษะที่มีความจ้าเป็นที่

จะต้องใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ อันประกอบไปด้วย 1) การสังเกต 2) การแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

3) การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4) การคิดเชิงพ้ืนที่ 5) การคิดแบบองค์รวม 6) การใช้

เทคโนโลยี 7) การใช้สถิติพ้ืนฐาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง

พ.ศ. 2560) 

   จากที่กล่าวมาจะพบว่าการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ในปัจจุบันนั้นจะมีการมุ่งเน้นให้

นักเรียนได้เกิดการพัฒนาในด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์อันเป็นสิ่งส้าคัญ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ Geo-Literacy เป็นการเรียนการสอน

ภูมิศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ค้นคว้าและคิดระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในโลก 

เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนสามารถปรับตัวและเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อมโดยผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 

เริ่มจากการตั้งค้าถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และการ

สรุปเพ่ือตอบค้าถาม ซึ่งนักเรียนจะสามารถน้ากระบวนการเรียนรู้มาใช้ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน และช่วยให้เกิดความเข้าใจของเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในปัจจุบันครูผู้สอนจะมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามท่ีระบุ

ไว้ในตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง  สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สัง คม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      

(ฉบับปรับปรุง 2560) แต่จากแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ครูผู้สอนยังคงเน้นการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีบรรยาย ซึ่งไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ

หรือกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ เป็นเหตุให้ผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ต่้ากว่าเกณฑ์ ซึ่ง
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พบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2561 และ 2562 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 5 ภู มิศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัย

พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.41 และ 40.28 ตามล้าดับ 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561 -2562:ออนไลน์)    

เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวท้าให้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร์โดยเฉลี่ยของ

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับต่้า ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้นักเรียน

ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางการจัดการเรียนรู้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียน

มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ที่ดีข้ึน 

 นอกจากการส่งเสริมให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ที่สูงแล้ว     

การจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และกระบวนการที่

จ้าเป็นต่อการศึกษาภูมิศาสตร์ เช่น การตั้งค้าถามทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน การวางแผนในการค้นคว้า 

การรวบรวมการอ่าน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การตีความ การประเมิน และ

สังเคราะห์ข้อมูลจากการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ กราฟ ชุดข้อมูล และแหล่ง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตลอดจนการคิดและการเรียนรู้มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ (Danaher, 2012: 

7-13; อรรถพล อนันต์ วรสกุล , 2561: 10-12) คุณลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการรู้         

เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) และความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนพึงจะมี เนื่องจากจะช่วย

ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจลักษณะทางกายภาพและความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในโลกกับ      

การด้าเนินชีวิตประจ้าวันของมนุษย์อย่างมีเหตุผลด้วยมุมมองทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจทางภูมิศาสตร์ตามบริบทสถานการณ์ที่มนุษย์เผชิญ ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเป็นระบบและมี

ความเหมาะสมรวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชkติ 

อันจะน้าไปสู่ความเข้าใจตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนสามารถด้าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม         

(ESRI Schools and Libraries Program, 2003 : 1 ; National Geographic, 2012 ; กิ ต ติ คุณ 

รุ่งเรือง, 2556: 17-22) 

 ความสามารถทางภูมิศาสตร์เป็นความสามารถของนักเรียนในการอธิบายเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปัจจัยและผลของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาปัญหาและเสนอ     

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส้าคัญของ
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การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเข้าใจระบบ

ธรรมช้าติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ เป็นการเข้าใจความเป็นไปของโลกผ่านปฏิสัมพันธ์ของระบบ

ธรรมชาติและระบบมนุษย์ 2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นการ    

เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกันของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ    

ตามนัย เป็นความสามารถขั้นสูงที่ เกิดจากการบูรณาการความรู้ เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ และ           

การเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา

และวางแผนในอนาคตได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 4-5) จากความหมาย ความส้าคัญ และ

องค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็นที่ครูผู้สอน

ภูมิศาสตร์จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นที่ตัวนักเรียนเป็นส้าคัญซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อ

ที่ว่า การจัดการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายที่ส้าคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองได้สูงสุด ตามความสามารถและศักยภาพที่แต่ละ

บุคคล โดยบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญในการจัดการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอน โดยการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมีในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้           

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้มากที่สุด คือ การจัดการเรียนรู้

โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น 

แลกเปลี่ยนการเรียนรู่ในบทเรียน และสามารถช่วยอธิบายและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้ ซึ่งจัดได้

ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการจัดเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ ช่วยให้นักเรียนคิดได้อย่างเป็น

ระบบ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยทิศนา แขมมณี (2561: 362-364) ได้กล่าวไว้ว่า           

การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นรูปแบบที่ครูผู้สอนใช้ในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้     

ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องราวเหตุการณ์จริง หรือเหตุการณ์

สมมติ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ในการหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับสาคร สุขศรีวงศ์ (2554:7) กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา

สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้นๆ กับสถานการณ์

จริง ผู้เรียนจะได้รับบทบาทให้เป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นต่างๆ ในกรณีศึกษาในการเรียนการสอนยัง

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียน
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ด้วยกัน นักเรียนที่ได้อ่านและฝึกวิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษาจะเข้าใจความรู้ที่ตนได้เรียนมา และสามารถ

น้ามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้มากขึ้น  นอกจากนี้ Edge and Coleman (1982: 49-51)        

ได้กล่าวเอาไว้ว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา จะสามารถแยกแยะข้อมูลที่มี

ความส้าคัญ สารารถระบุวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ โดยในการค้นหา

ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ต้องการความสามารถในการจ้าแนกข้อมูลได้  โดย         

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษานั้น มีส่วนส้าคัญที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งในด้านความรู้และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น ร่วมไปถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆ 

ของนักเรียน ทั้งในความสามารถทางภูมิศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เรียนสามารถจะพัฒนาขึ้นได้ เมื่อ

ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษานั้นมีส่วนในการส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดการพัฒนาทักษะส้าคัญในหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถฝึกฝนได้จากการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม คือ การบรรยายเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่เปิดโอกาสที่

จะท้าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ เหล่านี้มากนัก อีกทั้งการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ที่       

มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางภูมิศาสตร์และสามารถใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ใน

การศึกษาภูมิศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน้าการจัดการเรียนรู้          

แบบกรณีศึกษามาช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยการจัดการ

เรียนรู้แบบกรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะ

ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

และน้าไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 

2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 แนวคิดการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 

 ในการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา พบว่า Easton (1992 : 12-14) กล่าวถึง 

ล้าดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้กรณี ศึกษา ประกอบไปด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดั งนี้                
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1) การแนะน้ากรณีศึกษา  2) การวินิจฉัยขอบเขตปัญหา  3) ร่วมกันในวิธีการแก้ ไขปัญหา               

4) ค้นหาทางแก้ปัญหา 5) ประเมินทางเลือก 6) วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน  7) สื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ 

ส่วนนักการศึกษาของไทย ชัยวัฒน์ สุทธิรักษ์ (2554:55-56) ได้ก้าหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาไว้ ดังนี้ 1) การน้าเข้าสู่บทเรียน 2) เสนอแนวทางการเรียน  3) ศึกษากรณีโดยแบ่งผู้เรียน

ออกเป็นกลุ่มย่อย 4 )น้าเสนอผลการศึกษา 5) สรุปองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน สาคร สุขศรีวงศ์ (2554:1-2) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่

ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การอ่านกรณีศึกษา 2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 3) การถกแถลง            

4) น้าเสนอ ทิศนา แขมมณี (2560 : 362-363) ได้ก้าหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาไว้   

6 ขั้นตอน ดังนี้  1) ผู้สอน หรือผู้เรียนน้าเสนอกรณีศึกษา 2) ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษา 3) ผู้เรียน

อภิปรายประเด็นค้าถามเพ่ือหาค้าตอบ 4) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค้าตอบ 5) ผู้สอนและผู้เรียน

อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ  6) ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน และชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2561:8-9) ได้ก้าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาเอาไว้ 6 ขั้น ดังนี้  1) ก้าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์   2) วิเคราะห์ปัญหาของ

สถานการณ์หรือเหตุการณ์  3)  ระบุทางเลือกแก้ปัญหา 4) การค้นหาผลลัพธ์  5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

6)  น้าผลลัพธ์ไปใช้   

จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้กรณีศึกษา ได้ดังนี้ 1) น้าเสนอกรณีศึกษา 2) ศึกษากรณีศึกษา 3) อภิปรายประเด็น

ค้าตอบ 4)อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 5) น้าเสนอ 

แนวคิดกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานอีกทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะการสังเกต การแปลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์     

เพ่ือน้ามาสู่ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีความส้าคัญกับนักเรียน โดยสามารถน้า

กระบวนการทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560) 1) การตั้ งค้าถาม            

เชิงภูมิศาสตร์ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 3) จัดการข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การสรุปข้อมูล

เพ่ือหาค้าตอบ   

 โดยจากที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้สอดแทรกกระบวนการทางภูมิศาสตร์เข้าไปในการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษา โดยสามารถก้าหนดขึ้นตอนการเรียนการสอนได้ดังนี้   1) น้าเสนอกรณีศึกษา        
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2) ศึกษากรณีศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1 การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2.2 การรวบรวม

ข้อมูล 3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ 3.1 การจัดการข้อมูล 4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุป

การเรียนรู้ที่ได้รับ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 4.2 การสรุปข้อมูลเพ่ือหา

ค้าตอบ 5) น้าเสนอ 

 จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวมาในข้างต้น 

ผู้วิจัยได้น้าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่ ว ม กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง

ภูมิศาสตร์ 

1. น้าเสนอกรณีศึกษา 

2. ศึกษากรณีศึกษา 

    - การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 

    - การรวบรวมข้อมูล 

3. อภิปรายประเด็นค้าตอบ 

    - การจัดการข้อมลู 

4. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา

และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

    - การวิเคราะห์ข้อมูล 

    - ก า รส รุ ป ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ห า

ค้าตอบ   

5. น้าเสนอ 

1. ผลสัมฤทธิ์ 

2. ความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ 

3. ความพึงพอใจ 

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็น

การจัดการเรียนรู้ที่ มุ่ ง เน้ น ให้

นักเรียนได้ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความ คิ ด เห็ น  แก้ ปั ญ ห าจาก

สถานการณ์ที่ก้าหนดขึ้น ได้ด้วย

ตนเอง 

1. Easton (1992) 

2. ชัยวัฒน์ สุทธิรักษ์ (2554) 

3. สาคร สุขศรีวงศ์ (2554) 

4. ทิศนา แขมมณี (2560) 

5. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2561) 
 

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 

1. การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 

2. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

3. การจัดการข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. การสรุปข้อมูลเพื่อหาค้าตอบ   
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3. ค าถามการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ     

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

 2. พัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ได้รับ       

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมสูงขึ้นหรือไม ่

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับใด 

 

4. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน 

 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 

5. สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ     

การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. พัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ได้รับ        

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมสูงขึ้น 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 
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6. ขอบเขตของการวิจัย 

 6.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       6.1.1  กลุ่มประชากร 

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกสิณธร

เซนต์ปีเตอร์ จ้านวน 3 ห้องเรียน 110 คน 

  6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกสิณธร

เซนต์ปี เตอร์  จ้านวน 24 คน ที่ ได้มาโดยการคัด เลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 125) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของ     

การสุ่ม 

 6.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

  6.2.1 ตัวแปรต้น 

   การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  6.2.2 ตัวแปรตาม 

   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

   2) ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

   3) ความพึงพอใจของนักเรียน  

 6.3 ระยะเวลาการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้ ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เวลา

ในการทดลอง จ้านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง โดยการวิจัยในครั้งไม่ได้รวม

การทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  

 6.4 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

  เนื้อหาที่ ใช้ ในการทดลอง ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ          

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      

(ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก้าหนดไว้ ได้แก่ 
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   6.4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์

ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล

ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

   มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด้าเนินชีวิต มีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   6.4.2 ตัวชี้วัด  

   ส 5.1 ม.6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศ

ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  

   ส 5.1 ม.6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท้าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

   ส  5.2 ม .6/2 วิ เค ราะห์ สถานการณ์  ส าเหตุ  และผลกระทบของ            

การเปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

   ส 5.2 ม.6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่ เกี่ยวข้อง และการประสาน          

ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

   6.4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

   รายวิชาสังคมศึกษา 5 สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ได้แก่  1) ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์                

2) วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

7. นิยามศัพท์จ าเพาะ 

 1. การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่น้าเหตุการณ์จริง หรือ

ก้าหนดสถานการณ์ ให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือ

ค้นหาค้าตอบ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการและทักษะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ 

การหาเหตุผล และค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้        

1) น้าเสนอกรณีศึกษา 2) ศึกษากรณีศึกษา 3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ 4) อภิปราย และ 5) น้าเสนอ 
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 2. กระบวนการทางภูมิศาสตร์  หมายถึง กระบวนการที่ ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้          

ทางภูมิศาสตร์นักเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส้าคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่  1) การตั้งค้าถาม

เชิงภูมิศาสตร์ 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การจัดการข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) การสรุปเพื่อ

ตอบค้าถาม ตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

(กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) 

 3. การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หมายถึง  การจัด     

การเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาที่มีการสอดแทรกกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์เข้าไปเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่ส้าคัญอ่ืนๆ โดยมีกระบวนการ

จัดการเรียนรู้  ดังนี้  1) น้าเสนอกรณีศึกษา  2) ศึกษากรณีศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ          

2.1) การตั้ งค้ าถามเชิ งภูมิศาสตร์  2.2) การรวบรวมข้อมูล  3) อภิปรายประเด็นค้ าตอบ                

3.1) การจัดการข้อมูล 4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ โดยแบ่งเป็น        

2 ขั้นตอน คือ 4.1) การวิเคราะห์ข้อมูล 4.2) การสรุปข้อมูลเพื่อหาค้าตอบ และ 5) น้าเสนอ 

 4. ความสามารถทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ได้จากการตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์ของแบบวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนโลก 

ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 2) การให้เหตุผลทาง

ภูมิศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยง และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560)       

โดยเป็นแบบประเมินแบบอัตนัย จ้านวน 4 ครั้ง โดยก้าหนดองค์ประกอบและค้าอธิบายคุณภาพใน

การประเมิน 3 ระดับ 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง  ผลการประเมินที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง       

การเรียนของนักเรียนจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจระหว่างเรียนและหลังเรียน วิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 40 ข้อ เรื่อง 

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

กรณี ศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภู มิศาสตร์  โดยวัดความพึงพอใจในด้ านต่ างๆ ดั งนี้                   

1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จ้านวน 5 ข้อ 2) ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 5 ข้อ และ 

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้  จ้านวน 5 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า       

5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก จ้านวน 15 ข้อ 
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 7. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จ้านวน 24 คน  

 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.  นักเรียนเกิดความสามารถทางภูมิศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์  

 2.  แนวทางในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคม

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ในสาระอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 

 3.  แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระ     

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 2. การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 3. การจัดการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปี เตอร์  เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดส้านักบริหารงาน

คณ ะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึ กษาธิการ ตั้ งอยู่ เลขที่  110 หมู่  6                

หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ต้าบลบางรักพัฒนา อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เป็น      

โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         

หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program และเป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก 

 ปรัชญาทางการศึกษา 

  ผู้ประสบความส้าเร็จ คือ ผู้มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม

จริยธรรม มีสุขพลานามัยสมบูรณ์ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เป็นสถาบันในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักษาความเป็นไทย มีสุขพลานามัยที่ดี มีใจอาสาก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และภาษา ครูเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล         
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มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และด้าเนินงานภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจโรงเรียน 

  พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

  พันธกิจที่ 2 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม มีสุนทรียภาพ 

และสุขภาวะที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะต่างๆ      

ที่จ้าเป็น ต่อการด้าเนินชีวิตในสังคมโลก 

  พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่นักเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์      

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียนตลอดจนมีความรู้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  พันธกิจที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนในด้านต่างๆตามความ สนใจของนักเรียน 

  พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีการศึกษา

วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญก้าลังใจในการทางานอย่าง      

มีความสุข 

  พันธกิจที่ 6 จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคาร

สถานที่ สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งปลูกสร้างที่มี   

ความปลอดภัย 

  พันธกิจที่  7 ส่งเสริมโรงเรียนให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาในทุก        

ด้านอย่างต่อเนื่องซึ่งน้าไปสู่ การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจที่ 8 การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาลและ การมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารการศึกษา 

  พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมีเครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาสังคมและชุมชน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนด  ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะ             

อันพึงประสงค์  ดังนี้ 
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 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง

เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ

ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง

และสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์           

การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน้าไปสู่การสร้าง     

องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ      

ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้    

มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบ         

ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน้ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้

ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท้างาน และการอยู่

ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ         

ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี      

ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน         

การเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

2.  ซื่อสัตย์สุจริต 

3.  มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6.  มุ่งมั่นในการท้างาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

การด้ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม

สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน

ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ

ประเทศชาติ และสังคมโลก 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มี

ความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ

บริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่

เหมาะสม  โดยได้ก้าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน้าหลักธรรมค้าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
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ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท้าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

รวมทัง้บ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส้าคัญ  

การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝัง

ค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด้าเนินชีวิต

อย่าง   สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัด      

การทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด้ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน้าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน   

• ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ

มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิด

จากเหตุการณ์ส้าคัญในอดีต  บุคคลส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมา

ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส้าคัญของโลก   

• ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ

ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน้าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ    

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ พุทธศักราช 2562        

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 รายวิชา สังคมศึกษา 1 (พระพุทธฯ) รหัสวิชา ส31101 จ้านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 

หน่วยกิต 

 รายวิชา สังคมศึกษา 2 (พระพุทธฯ) รหัสวิชา ส31102 จ้านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 

หน่วยกิต 

 รายวิชา ประวัติฯ 1 (ไทย 1)          รหัสวิชา ส31201 จ้านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5 

หน่วยกิต 

 รายวิชา ประวัติฯ 2 (ไทย 2)          รหัสวิชา ส31202 จ้านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5 

หน่วยกิต 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 รายวิชา สังคมศึกษา 3 (พระพุทธฯ) รหัสวิชา ส32101 จ้านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 

หน่วยกิต 

 รายวิชา สังคมศึกษา 4 (หน้าที่ฯ)    รหัสวิชา ส32102 จ้านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 

หน่วยกติ 

 รายวิชา ประวัติฯ 3 (สากล 1)          รหัสวิชา ส32201 จ้านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5 

หน่วยกิต 

 รายวิชา ประวัติฯ 4 (สากล 2)          รหัสวิชา ส32202 จ้านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5 

หน่วยกิต 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 รายวิชา สังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์)    รหัสวิชา ส33101 จ้านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 

หน่วยกิต 

 รายวิชา สังคมศึกษา 6 (เศรษฐศาสตร์)รหัสวิชา ส33102 จ้านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 

หน่วยกิต 

 รายวิชา การเงิน การคลัง การธนาคาร  รหัสวิชา ส33201 จ้านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5 

หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 33101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         เวลา    40   ชั่วโมง 

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

 ศึกษาวิเคราะห์เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล

และข่าวสารภูมิลักษณ์  ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกปัญหาทาง

กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกการเกิดภูมิสังคมใหม่

ของโลกการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและ     

ทวีปต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพใน

ส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลกวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในประเทศและนอกประเทศ บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้ง         

ในประเทศและนอกประเทศ  กฎหมาย สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกการใช้ประโยชน์จาก

สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก     

การแก้ปัญหาและการด้าเนินชีวิตตาม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาที่ยังยืน 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม กระบวน    

การแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีจิตส้านึก มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ

การด้าเนินชีวิตตาม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของ    

สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด้าเนินชีวิต มีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 ตัวช้ีวัด  

  ส 5.1 ม.6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและ

ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  

  ส 5.1 ม.6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท้าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติ        

ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

  ส 5.1 ม.6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ และ    

สรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน้าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

  ส 5.2 ม.6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

  ส 5.2 ม.6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบาย        

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่ เกี่ยวข้อง และการประสาน         

ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

  ส 5.2 ม.6/4 วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รวม   7  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ส33101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         เวลา  40  ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน

การเรียนรู้/  

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 เครื่องมือในการ 

ศึกษาภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ม.6/3 แผนที่และองค์ประกอบ การอ่านแผนที่

เฉพาะเรื่อง การแปลความหมายรูปถ่ายทาง

อากาศ และภาพจากดาวเทียม การน้า     

ภูมิสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

6 12 

(7 : 5) 

2 ป ราก ฏ ก ารณ์

ทางภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ม. 6/1 

ส 5.1 ม. 6/2 

 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (ประกอบ 

ด้ วย  1 . ธรณี ภ าค 2 . บรรยากาศภาค        

3. อุทกภาค 4 . ชี วภ าค ) ของพ้ื นที่ ใน 

ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่ง

ได้ รับ อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์    

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อ   

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากร 

ธรรมชาติ ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่างๆ 

7 25 

(15 : 10) 

3 วิกฤติการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรม

ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม. 6/2 

ส 5.2 ม. 6/3 

ส ถ าน ก า ร ณ์ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ผลกระทบของการ เปลี่ ยนแปลงด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การ

จัดการภัยพิบัติ มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศและระหว่างประเทศ (ต่อ) 

7 25 

(15 : 10) 

ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์) ส 33101 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ส33101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         เวลา  40  ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน

การเรียนรู้/  

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

   ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย

และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อมทั้ งในประเทศและระหว่าง

ประเทศบทบาทขององค์การ และการ

ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

  

4 การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรม 

ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม. 6/3 ม าต รก า รป้ อ งกั น แ ล ะแ ก้ ไข ปั ญ ห า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ตามแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงของมนุษย์

และการบริโภคอย่างรับผิดชอบกฎหมาย

และนโยบายด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อมทั้ งในประเทศและระหว่าง

ประเทศบทบาทขององค์การ และการ

ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

9 13 

(8 : 5) 

5 การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ก า ร พั ฒ น า ที่

ยั่งยืน 

ส 5.2 ม. 6/1 

ส 5.2 ม. 6/4 

 

การจั ด ก ารท รัพ ย าก รธ รรมช าติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการมีส่วน

ร่ วมของ  ทุ กคน ในฐานะ  สมาชิ กของ

พลเมืองโลก 

9 25 

(15 : 10) 

ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์) ส 33101 (ต่อ) 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ส33101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         เวลา  40  ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/  

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

5 ก า ร ใ ช้

ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ก า ร พั ฒ น าที่

ยั่งยืน 

ส 5.2 ม. 6/1 

ส 5.2 ม. 6/4 

 

การจั ด ก ารท รัพ ย าก รธ รรมช าติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการมีส่วน

ร่ วมของ  ทุ กคน ในฐานะ  สมาชิ กของ

พลเมืองโลก 

9 25 

(15 : 10) 

รวมระหว่างปี 38 60 

ปลายภาค 2 40 

รวม 40 100 

ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์) ส 33101 (ต่อ) 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง น้ามาจากโครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ซึ่ง

จัดท้าขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ก้าหนดไว้ ได้แก่  

   1) ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  

   2) วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  มาใช้เป็นเนื้อหาในการทดลอง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 6 สัปดาห์ 
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2.  การจัดการเรียนรู้กรณีศกึษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 

 การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา (Case Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้

ในหลากหลายสาขาวิชา เพราะเป็นวิธีการที่ท้าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้

เต็มที่ เพราะค้าตอบที่ได้จะไม่ใช่ค้าตอบที่ถูกต้องที่สุด นักเรียนจึงมีโอกาสใช้ความคิดในการวิเคราะห์ 

แก้ปัญหา ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้สอนได้ก้าหนด ได้มากยิ่งขึ้น  

    Leo (2002) กล่าวเอาไว้ว่า การเรียนด้วยกรณีศึกษานั้นควรเริ่มจากการแนะน้า

กรณีศึกษา เพ่ือน้ามาจัดกลุ่มและวินิจฉัยปัญหาจากนั้นจึงระบุความเป็นไปได้ แนะน้ากิจกรรม         

การเรียนรู้และท้ายที่สุดน้าสิ่งที่ได้มาน้าเสนออภิปรายร่วมกันและให้ผลย้อนกลับ 

  Bailey (2006,อ้างอิงใน ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง,2553: 44) กล่าวไว้ว่า การน้ากรณีศึกษา

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของแนวคิดหรือหลักการในเชิงทฤษฎี  ระเบียบแบบแผนส้าหรับ

การปฏิบัติ  จริยธรรมหรือคุณธรรม  กลวิธี การจัดการ  และนิสัยการคิด วิสัยทัศน์  หรือการคิดใน    

สิ่งที่เป็นไปได ้

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาได้ว่า 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้าเหตุการณ์จริง หรือก้าหนดสถานการณ์ ให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา 

อภิปราย วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือค้นหาค้าตอบ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

พัฒนาการและทักษะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การหาเหตุผล และค้นหาแนวทาง         

การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

    ภัทรา ยางเดี่ยว (2553:27) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา คือ การศึกษา

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา

ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการก้าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ชัดเจน      

มีประเด็นค้าถามเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการเลือกวิธีการ

แก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด 

  ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นกระบวน       

การเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด 

โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ หรือสถานการณ์สมมติ และสามารถตอบค้าถามตาม

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น และสามารถน้าค้าตอบมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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  ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2561:6) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษาเป็น

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ้าลอง เพ่ือให้นักเรียนได้

แก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่ประสานทั้งทักษะและกระบวนการเพ่ือให้ได้ซึ่งความรู้อย่างแยบยล  โดย      

เน้นการร่วมมือในการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ใหม่ ผ่านการอภิปรายและการประยุกต์ใช้         

เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลกัน 

 

 2.2 ประเภทของกรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาที่น้ามาใช้มนการจัดการเรียนรู้ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา

มีอยู่หลายประเภท โดยมีนักวิชาการได้น้าเสนอประเภทของกรณีศึกษา ไว้ดังนี้ 

 Reynolds (1980) ได้แบ่งประเภทของกรณีศึกษาไว้ 9 ข้อ ดังนี้ 

  1. The Background Case เป็นกรณีศึกษาที่เขียนขึ้นเพ่ือเป็นการให้ข่าวสารข้อมูล

ความจริง แก่นักเรียนในสถานการณ์เฉพาะที่ผู้เขียนต้องการซึ่งนักเรียนจะสามารถรับทราบข้อมูล

ต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับสถานการณ์จริงๆ ได้โดยง่าย การใช้ Background Case นี้เหมาะกับนักเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการทางานมาแล้ว (Senior Learner) มากกว่า 

  2. The Emercise Case เป็นกรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกับกรณีแรกแต่เน้นให้นักเรียน

ได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ จากกรณีตัวอย่างที่ เขียนขึ้น จากสถานการณ์ที่เป็นจริงมากกว่าการเป็น

แบบฝึกหัดทางวิชาการ 

  3. The Situation Case เป็นกรณีศึกษาที่ เขียนขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เผชิญกับ

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่นักเรียนต้องการไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของความส้าเร็จหรือ

ความล้มเหลว 

  4. The CompleM Case เป็นประเภทหนึ่งของ Situation Case แต่เหตุการณ์และ

ข้อมูลที่เขียน ในกรณีตัวอย่างแบบนี้มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่า ข้อมูลที่ให้จะเป็นเพียงผิวเผิน

ซึ่งดูเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กันและอาจท้าให้นักเรียนเกิดความไขว้เขวได้ถึงแม้ในความเป็นจริงแล้ว

ข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันก็ตาม 

   5. The Decision Case กรณีศึกษาแบบนี้มีความแตกต่างจากกรณีศึกษาที่     

กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดเพราะกรณีศึกษานี้นักเรียนจะต้องฝึกการวิเคราะห์ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ต่างๆจากข้อมูลที่ก้าหนดให้ในกรณีตัวอย่างและฝึกการตัดสินใจว่าจะท้าอะไรในเหตุการณ์

นั้นๆ แล้วเขียนเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขึ้น 
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   6. The in-tray Case เป็นกรณีศึกษาที่เขียนขึ้น โดยมีพ้ืนฐานมาจากเอกสารต่างๆ 

ที่เข้ามาสู่ตะกร้าหรือตะแกรงของผู้เขียนกรณีศึกษา กรณีศึกษานี้จะให้ข้อมูลแก่นักเรียนและนักเรียน

จะถูกจ้ากัดเวลาในการศึกษาเพ่ือตัดสินใจด้าเนินการในแต่ละเรื่องที่ก้าหนดให้ 

  7. The Critical Incident Case กรณีศึกษาแบบนี้นักเรียนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นข้อๆ ซึ่งไม่ครบสมบูรณ์ข้อมูลอ่ืนๆ จะให้ได้ต่อเมื่อนักเรียนได้มีการถาม

เพ่ิมเติมจนกว่าข้อมูลที่เพ่ิมให้จะเพียงพอแก่การเข้าใจของนักเรียนในการแก่ปัญหากรณีตัวอย่างนั้น 

Critical Incident Case นี้เหมาะสาหรับการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในการถามค้าถามที่ถูกต้อง 

  8. The Sequential Case เทคนิคของการใช้กรณีศึกษาแบบนี้คือ การหยุด      

เรื่อง หรือสถานการณ์ที่จุดวิกฤต (Critical Point) ของกรณีศึกษา แล้วให้นักเรียนท้านายผลของ

เหตุการณ์นั้นๆ ในขณะที่หยุดเรื่องนั้น ไว้ต่อจากนั้น จึงให้นักเรียนทราบเรื่องราวต่อไป แล้ววิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างผลของการคาดการณ์หรือท้านายไว้ล่วงหน้ากับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงของ

กรณีศึกษานั้น 

  9. The Role Play Case เป็นการศึกษากรณีศึกษาโดยการให้นักเรียนเป็นผู้แสดง

บทบาทสมมติตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่าง จะท้า ให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณแ์ละความรู้สึกโดยตรงจากเหตุการณ์นั้นในกรณีศึกษา  

 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2554: 52) ไดแ้บ่งประเภทของกรณีศึกษา ดังนี้ 

  1. ข่าวหนังสือพิมพ์นิยมน้ามาใช้ในการสอนจริยศึกษา ครูจะต้องอ่านเกี่ยวกับ

คุณธรรมที่จ้าน้ามาสอน การพิจารณาประเด็นที่นักเรียนต้องอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดจนการ

เป็นตัวอย่างที่ดีเพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติจริงได้ด้วย 

   2. เรื่องสั้น เป็นเหตุการณ์เรื่องราวของบุคคลไม่มากนัก เนื้อเรื่องไม่สลับซับซ้อน     

มีความแตกต่างในเรื่องของการกระท้า การแสดงออก และมีเหตุการณ์ส้าคัญตอนท้ายเป็นจุด  ส้าคัญ

ของเรื่องเพ่ือก่อให้เกิดความรู้สึก ความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ต่อไป 

   3. รูปภาพ เป็นรูปภาพหรือการ์ตูนซึ่งมี เหตุการณ์ประมาณ 3 -5 ภาพ จะมี

เหตุการณ์ที่นักเรียนจะต้องดูแลและบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องภาพสุดท้ายจะมีลักษณะ        

ที่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาในเรื่องการกระท้าหรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 

  4. บทสนทนาหรือค้าพูด ลักษณะจะเป็นค้าพูดหรือบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ 

2 คนขึ้นไป มีลักษณะแสดงถึงความเชื่อ ค้านิยมของแต่ละคนที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน หรืออาจ

เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัย ความประพฤติของนักเรียนที่มีส่วนสัมพันธ์ กับบุคคลอ่ืนๆ 
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บทค้าพูด บทสนทนาที่น้ามาใช้นี้ควรจะสั้น กระชับและอาจตัดตอนเฉพาะส่วนที่ส้าคัญ เพ่ือน้ามา

เสนอและง่ายต่อการสนทนา พูดโต้ตอบกันในห้องเรียน 

  5. เรื่องราวตัดต่อ เป็นเรื่องราวของบุคคลหลายคน มีสถานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง 

เป็นเรื่องค่อนข้างยาว มีประเด็นขบคิดหลายอย่าง มีข้อสงสัยเกิดขึ้นได้หลายๆกรณีลักษณะนี้จะเป็น

การตัดตอนเรื่องราวได้สั้นกระชับและอาจแบ่งเรื่องราวให้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลย่อยๆ  ตามจ้านวน

ชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับเรื่องราวและจ้านวนนักเรียน 

  6. เรื่องเล่า มีลักษณะของบุคคล 4-5 คน เข้ามาเกี่ยวข้องกันในเรื่องที่เกิดขึ้น สิ่งที่

ส้าคัญอยู่ที่คุณสมบัติของบุคคลมักจะมีข้อดีข้อเสียรวมกันอยู่การพิจารณาหาเหตุผลจึงต้องดูทั้ง         

2 ด้านควบคูก่ันไปก่อนจะให้เหตุผลหรือความคิดเห็นได้ 

 การเขียนกรณีศึกษาผู้วิจัยได้เลือกใช้กรณีศึกษาแบบสถานการณ์ (The Situation Case) 

เป็นการศึกษาที่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นการบอกเล่าถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้

นัก เรียนได้ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ ไขปัญหาได้  ไม่ว่ าจะเป็น เหตุการณ์                  

ในการแก้ปัญหาที่ประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลว Reynolds (1980) ผู้วิจัยได้เขียนกรณีศึกษาแบบ

สถานการณ์โดยน้าเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระวิชาภูมิศาสตร์ มา

ออกแบบเหตุการณ์เพ่ือใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสมของสถานการณ์ส้าหรับให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหาแล้วน้าไปสู่

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือจะได้น้าความรู้ไปปรับใช้และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

 

 2.3 องคป์ระกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 

  สาคร สุขศรีวงศ์ (2554 : 10-12) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัด      

การเรียนรู้กรณีศึกษาเอาไว้ว่า การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษานั้นมุ่งหวังให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน        

การเรียนมากขึ้น ซึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันไปจากการเรียนการสอน      

แบบปกติ คือ แบบบรรยาย โดยนอกเหนือตากการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาที่น้ามาใช้ในการเรียน    

การสอนแล้ว ทั้งนักเรียน ครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมไปถึง

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนล้วนแต่เป็นปัจจัยส้าคัญที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1. นักเรียน ความตั้งใจกระตือรือร้นของนักเรียนมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก

เนื่องมาจากการเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก นักเรียนจะต้องรับผิดชอบใน    

การเตรียมตัวให้เกิดความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน หาข้อมูลที่เก่ียวกับกรณีศึกษาเพ่ิมเติมพร้อมทั้งอ่าน

และท้าความเข้าใจในกรณีศึกษา และในระหว่างเรียนนักเรียนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการน้าเสนอ    

ชี้แจ้ง หรือให้ข้อโต้แย้งในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

นักเรียนด้วยกันกับผู้สอน 

  2. ครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาจะไม่สามารถประสบผลส้าเร็จ หาก

ครูผู้สอนไม่ได้ใส่ใจในการจัดเตรียมการสอน และไม่สามารถพานักเรียนไปสู่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ

กรณีศึกษานั้นๆ ได้ ผู้สอนจะต้องสวมบทบาทเหมือนผู้คุมวงดนตรีซึ่งท้าหน้าที่ในการชี้น้าและควบคุม

นักเรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การสรุปประเด็น การวิเคราะห์ ครูผู้สอนควร

จะต้องเป็นผู้ควบคุมการถกแถลง ภายในชั้นเรียน และตั้งค้าถามแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา นอกจากนี้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกกรณีศึกษาที่จะน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ความเหมาะสมกับความรู้ที่ต้องการจะสอนแก่นักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ้าเป็นจะต้องให้ความส้าคัญ

ในการท้าความเข้าใจกับกรณีศึกษาต่างๆ เป็นจ้านวนมาก เพ่ือเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสมให้          

แก่นักเรียน 

  3. อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ การจัดกาเรียนรู้กรณีศึกษาจ้าเป็นต้องมีการตระเตรียม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม เช่น กระดานด้า เครื่องฉายแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ โดย

ครูผู้สอนอาจใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือแสดงประเด็นส้าคัญของกรณีศึกษา และเพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ติดตามการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการแสดงประเด็นหลักต่างๆ บนกระดานเป็นการช่วยให้

นักเรียนทราบว่าควรจะให้ความส้าคัญกับประเด็นที่จะศึกษาเรื่องใดเป็นหลัก และน้าไปสู่วัตถุประสงค์

ที่แท้จริงของกรณีศึกษาได้ 

  4. กรณีศึกษา เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

สิ่งที่ท้าทายปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ที่ เกิดขึ้น สถานการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นจริง หรืออาจเป็น

สถานการณ์สมมติขึ้น เพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้แนวคิด

ทฤษฎีต่างๆ โดยนักเรียนจะถือบทบาทสมมติในฐานะที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ                

ในกรณีศึกษา  
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  ทิศนา แขมมณี (2561:362) กล่าวถึง องค์ประกอบส้าคัญที่ไม่สามารถจะขาดได้  

ของการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา โดยได้แบ่งเอาไว้เป็น 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ 

   1. มีผู้สอนและนักเรียน 

   2. มีกรณีเรื่องที่คล้ายกับเหตุการณ์จริง 

   3. มีประเด็นค้าถามให้คิดพิจารณาหาค้าตอบ 

   4. มีค้าตอบที่หลากหลาย ค้าตอบที่ไม่มีถูกผิดอย่างชัดเจนหรือแน่นอน 

   5. มีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปัญหา มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหา

ของนักเรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

   6. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 กรณีศึกษาสามารถน้าเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้ง

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คลิปวิดีโอเหตุการณ์ส้าคัญ วิดีโอเทป บันทึกเสียง หรืออาจเป็นลักษณะ

รูปภาพ หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิค นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาโดยพิจารณาถึงเหตุการณ์

สภาพแวดล้อม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา พร้อมกับเสนอทางเลือก และ

แนวทางการตัดสินใจหรือการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในกรณีศึกษา 

 

 2.4 คุณค่าของการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 

 Edge and Coleman (1982 : 49-51) ได้กล่างให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการจัด       

การเรียนรู้กรณีศึกษาไว้ 9 ข้อ ดังนี้ 

  1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถี่ถ้วน และสามารถแสดงความคิดได้

อย่างชัดเจนแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ยากซับซ้อนหรือน่าสงสัย นักเรียนสามารถใช้ความอะเลียดรอบ

คอบในการสืบค้นข้อมูลได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ค้าตอบที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่

ถูกต้อง จากแนวทางในแก้ไขปัญหี่อาจจะมีหลากหลายแนวทางด้วยกัน ในการสร้างความรู้ที่น้าไปสู่

ส้าเร็จในการใช้กรณีศึกษาให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนเกิดความเชื่อมั่น นักเรียนจะต้องใช้ความคิด        

อย่างหนัก เพ่ือหาค้าตอบที่เหมาะสมในเหตุการณ์ที่ครุมเครือหรือไม่แน่ใจนั้น ที่ไม่มีค้าตอบที่ถูกต้อง 

เพียงค้าตอบเดียวในเหตุการณ์ดังกล่าว 

  2. นักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง 

และมีลักษณะที่มีความสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาส่วนมากต้องการให้นักเรียนบอกถึง
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วิธีการปฏิบัติในอนาคต ท้าให้นักเรียนได้รู้จักประดิษฐ์คิดค้นและแสดงออกถึงแผนการปฏิบัติ นั่นคือ 

เป็นการเรียนรู้ความเป็นจริง มีความสอดคล้องกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

  3. นักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้      

เมื่อกรณีศึกษานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเลข การเงิน หรือเศษส่วน นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการ

ของแนวคิดเหล่านี้และได้รับการฝึกปฏิบัติ การใช้แนวคิดเหล่านี้ได้ในสถานการณ์จริง นักเรียนจะมี

ความรู้มากขึ้นการได้รับค้าแนะน้าหรือจากแนวคิดหรือทฤษฎี จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถ          

ที่จะต้องท้าความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ และกรณีศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง แนวคิดเหล่านี้จะใช้ให้เป็น

ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเชิงปริมาณในสถานการณ์จริง 

  4. นักเรียนสามารถที่จะแยกแยะข้อมูลที่มีความส้าคัญ สามารถระบุวิเคราะห์ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขได้นั้น ต้องการความสามารถท่ีจะจ้าแนกแยกแยะข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับความสัมพันธ์ ข้อมูลที่ไม่ส้าคัญ รวมถึงข้อมูลที่เป็ฯประโยชน์และน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

  5. นักเรียนสามารถท่ีจะบอกข้อมูลที่ขาดหายไป ที่ใช้ส้าหรับการวางแผนปฏิบัติและ

ตัดสินใจ ผู้ท้าการัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์นั้นต้องรู้เวลา และสถานที่ที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

ในการนี้กรณีศึกษาจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเสาะหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ตลอด

ระยะเวลาของการวิเคราะห์กรณีศึกษาก็เพ่ือค้นหาแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างแน่นอน และเพ่ือค้ นหา    

ให้ได้ว่าข้อมูลใดขาดหายไป ที่เป็นข้อมูลจ้าเป็นต้องใช้ในแผนปฏิบัติการ 

  6. นักเรียนสามารถที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจด้วยการสนทนา จากการแสดง

ความคิดเห็นและอภิปราย การอภิปรายทั้งในชั้นเรียนหรืออภิปรายกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เป็น       

การผสมผสานทุกส่วนที่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา เพ่ือสร้างความสามารถในการฟัง         

การอภิปรายและความคิดเห็นจากคนอ่ืน ตลอดตนเพ่ือเอาใจใส่ในการฟังแนวคิดจากคนอ่ืน 

นอกจากนี้ยังเป็นการประสานแนวคิดและความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว 

  7. นักเรียนสามารถเขียนข้อมูลได้อย่างชัดเจน สามารถที่จะเขียนรายงานได้อย่าง

หน้าเชื่อถือ วิธีการที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมทักษะการเขียน คือ การฝึกเขียนและลงมือเขียนทันที นี่คือ 

ประโยชน์ของการเขียนรายงานที่ได้จากการเรียนกรณีศึกษา 

  8. นักเรียนสามารถใช้ เป็นแนวทางและเป็นสิ่ งชี้น้ าที่จะเพ่ิมความสามารถ

ประสบการณ์ความหลากหลายของสถานการณ์ที่เป็นจริงในการจัดกรณีศึกษา จะให้ความรู้สึกที่มี

คุณค่าอย่างมากแก่นักเรียน  
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  9. สามารถช่วยให้นักเรียนมีความรอบคอบและมีตัดสินใจได้ด้วยเหตุผลในกิจกรรม

ต่างๆ ได้ดีขึ้น การแสดงความคิดเห็น การโตแย้งของผู้ที่ เห็นด้วยและเห็นต่าง ในการอภิปราย

กรณีศึกษา จะช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ และใช้เหตุผลที่ถูกต้อง

เหมาะสม 

 Easton (1992 : 7-9) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาสามารถพัฒนาการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยช่วยพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ  9 ด้าน อันประกอบไปด้วย 1) ความรู้    

2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) ทักษะการประยุกต์ใช้ 4) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 5) ทักษะ            

การตัดสินใจ 6) ทักษะการสื่อสาร 7) ทักษะทางสังคม 8) ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง และ 9) เจตคติ 

 ทิศนา แขมมณี (2561 : 364) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา ไว้ดังนี้ 

  1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์       

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดท่ีดีขึ้น 

  2. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง

และฝึกแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเผชิญกับผลที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญ

ปัญหานั้นในสถานการณ์จริง 

  3. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ส่งเสริม    

ความสัมพันธืระหว่างนักเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 

  4. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผลดีมากส้าหรับนักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์

หลากหลายสาขา 

 นักเรียนที่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยการฟังบรรยายอาจไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้ด้วย

กรณีศึกษา นักเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเชิงรับที่อาศัยเพียงทักษะด้านการฟังและจดบันทึก

เป็นการมีบทบาทเชิงรุกด้วยการเขียนและการอ่าน การแสดงความคิดเห็น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมที่จะโต้แย้งหรือสนับสนุนแนวทางการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ 

 

 2.5 การสร้างการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 

 นักวิชาการได้เสนอแนวคิดในการสร้างกรณีศึกษาให้สมบูรณ์และมีความเหมาะสมกับ        

การน้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย  Herreid (1999, อ้างใน นิตยา โสรีกุล 2547 :.62) ได้กล่าวว่า

การสร้างกรณีศึกษาที่ดีควรประกอบด้วย 
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  1. การบอกเล่าเรื่องราวในกรณีศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่นักเรียนเรียน       

ตั้งต่ต้น 

  2. มีจุดเน้นและประเด็นในเรื่องที่สนใจ มีความส้าคัญ มีปัญหา และแนวคิด 

  3. มีความน่าสนใจ และประเด็นที่ทันสมัย 

  4. บุคคล หรือเนื้อเรื่องในกรณีศึกษาสามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้สึกเกี่ยวข้อง

ที่จะต้องร่วมกันในการแก้ปัญหา หรือตอบประเด็นปัญหาในกรณีศึกษา 

  5. ในกรณีศึกษามีการเรียงล้าดับ มีเป้าหมายให้นักเรียนได้คิด กรณีศึกษาที่สามารถ

น้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้ 

  6. เนื้อเรื่องต้องมีความเชื่อมโยงให้นักเรียนสามารถคิดและแก้ปัญหาในกรณีศึกษา

ได ้

  7. กรณีศึกษามีจุดเด่นในการน้ามาเป็นบทบาทให้นักเรียนได้น้ามาใช้ในการประยุกต์

การเรียนในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือเอ้ืออ้านวยประโยชน์ในการเรียนได้ง่ายขึ้น 

  8. ในกรณีศึกษา มีประเด็นอภิปรายและเกิดการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอภิปราย 

  9. มีการผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ 

  10.ในการณีศึกษามีการแสดงออกถึงหลักการที่อยู่บนความเป็นจริง 

  11.ต้องจัดการภายใต้ช่วงเวลาที่มี เหตุผล กรณีศึกษาที่ดีจะมีการสรุปและ           

จับประเด็น มีความยาวของกรณีศึกษาที่มีความยาวพอเพียง สรุปย่อส่วนส้าคัญให้นักเรียนมี         

การกระตุ้นความสนใจ และใช้กรณีศึกษาที่ซับซ้อนให้นักเรียนมีความพร้อม 

 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                  

(ทิศนา แขมมณี, 2561 : 363) 

  1. การเตรียมการก่อนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา ผู้สอนจ้าเป็นจะต้องมีการเตรียม

กรณีศึกษาให้พร้อม โดยกรณีศึกษาที่เหมาะสมจะต้องมีเนื้อหาสาระที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง กรณีศึกษาที่จะน้ามาใช้ส่วนใหญ่จะต้องเป็น

เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียน หากไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ผู้สอน

อาจใช้วิธีการตั้งประเด็นค้าถามท่ีท้าทายให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดก็ได้ ผู้สอนอาจน้าเหตุการณ์

จริงมาเป็นกรณีศึกษาหรืออาจใช้เรื่องจากหนังสือพิมพ์ ข่าว หรือสถานการณ์จากสื่อต่างๆ             

เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นต้น เมื่อได้กรณีศึกษาที่ต้องการแล้ว ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นค้าถาม

ส้าคัญส้าหรับการอภิปรายเพื่อน้าไปสู้การจัดการเรียนรู้ที่ต้องการ 
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  2. การน้าเสนอกรณีศึกษา ครูผู้สอนอาจท้าหน้าที่ในการน้าเสนอกรณีตัวอย่าง หรือ

อาจจะใช้เหตุการณ์จริงของนักเรียนก็ได้ โดยครจะต้องมีความช้านาญในการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

และสามารถก้าหนดประเด็นค้าถามได้อย่างรวดเร็ว วิธีในการน้าเสนอสามารถท้าได้หลายวิธี          

เช่น การพิมพ์มาเป็นข้อมูลมาให้นักเรียนได้ศึกษา หรือใช้สื่อในการน้าเสนอ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ 

หรือ บทบาทสมมติกก็ได้ 

  3. การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย โดยครูผู้สอนควรแบ่งนักเรียนออกเป็น

กลุ่มย่อยและให้เวลาที่เหมาะสมในการศึกษากรณีตัวอย่าง และค้นหาค้าตอบ ไม่ควรให้นักเรียนตอบ

ประเด็นปัญหาทันที แต่ควรให้นักเรียนแต่ละคนควรเตรียมค้าตอบของตนไว้ก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม และน้าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกับ

ครูผู้สอนให้ตะหนักว่าการสอนโดยการใช้กรณีศึกษานี้ มิได้มีการมุ่งหวังที่ความถูกต้องของค้าตอบ 

ค้าถามของการอภิปราย ไม่มีค้าตอบที่ถูกต้องหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน แต่ต้องการให้นักเรียนเห็น

ค้าตอบและเหตุผลที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความคิดที่กว้างขึ้น สามารถมองเห็น

ปัญหาได้ในหลายแง่มุม อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบมากข้ึนเหตุนี้การอภิปรายจึงควรมุ่ง

ให้ความสนใจไปที่เหตุผลหรือท่ีมาท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส้าคัญ 

 

 2.6 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 

 Easton (1992 : 12-14) กล่าวถึง ล้าดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา ประกอบ

ไปด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การแนะน้ากรณีศึกษา 

  2. การวินิจฉัยขอบเขตปัญหา 

  3. ร่วมกันในวิธีการแก้ไขปัญหา 

  4. ค้นหาทางแก้ปัญหา 

  5. ประเมินทางเลือก 

  6. วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน 

  7. สื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ 
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 ชัยวัฒน์ สุทธิรักษ์ (2554:55-56) ได้ก้าหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาไว้ ดังนี้ 

  1. การน้าเข้าสู่บทเรียน โดยการสนทนาทบทวนความรู้เดิม และน้าเข้าสู่เรื่องที่จะ

เรียนด้วยภาพหรือค้าถาม 

  2. เสนอแนวทางการเรียน เมื่อผู้ เรียนทราบเรื่องที่จะเรียน ครูควรอธิบาย           

แนวทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน 

  3. ศึกษากรณีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มและ

เลขานุการกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษากรณีศึกษา อภิปราย ถกเถียง เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาจาก

เอกสารที่ประกอบด้วยกรณีศึกษาและประเด็นปัญหาที่ก้าหนด 

  4. น้าเสนอผลการศึกษา โดยให้ตัวแทนนักเรียนของทุกกลุ่มได้ออกมาอภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษาของกลุ่มในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มรับผิดชอบ 

  5. สรุปองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้โดยผู้สอนและนักเรียน ร่วมกันอภิปรายสรุป

ประเด็นส้าคัญๆ ที่ได้อาจให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง และเสนอแนวทางการน้ากรณีศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ้าวันซึ่งจะท้าให้นักเรียนมีความเข้าใจสิ่งทีเ่รียนรู้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 สาคร สุขศรีวงศ์ (2554:1-2) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้

ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การอ่านกรณีศึกษา  

  2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

  3. การถกแถลง 

  4. การน้าเสนอ 

 ทิศนา แขมมณี (2561 : 362-363) ได้ก้าหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาไว้ 6 

ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผู้สอน หรือนักเรียนน้าเสนอกรณีศึกษา 

  2. นักเรียนศึกษากรณีศึกษา 

  3. นักเรียนอภิปรายประเด็นค้าถามเพ่ือหาค้าตอบ 

  4. ผู้สอนและนักเรียนอภิปรายค้าตอบ 

  5. ผู้สอนและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาของนักเรียน และสรุปการเรียนรู้

ที่ได้รับ 

  6. ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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 ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2561 : 8-9) ได้ก้าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเอาไว้       

6 ขั้น ดังนี้ 

  1. ก้าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event)  โดยครูให้

นักเรียนจัดกลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และครูน้าเสนอกรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง    

ในชีวิตประจ้าวันหรือจ้าลอง 

  2. วิ เคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์  (Analyze problems of       

the situation or event)   โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใน

ภาพรวม ซึ่งจะน้าไปสู่การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน้ามาอภิปรายร่วมกัน 

  3. ระบุทางเลือกแก้ปัญหา (Identify alternative solutions) สมาชิกในกลุ่ม

ร่วมกันระดมสมองเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาทางหลากหลายทางเลือก และระบุเลือกวิธีวิธีการแก้ปัญหา

ที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง   

  4. การค้นหาผลลัพธ์ (Search for results) โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันน้าทางเลือก

แก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหา จนได้ค้าตอบของปัญหา 

  5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) นักเรียนตรวจสอบค้าตอบที่ค้นพบ โดยน้าเสนอ

วิธีการแก้ปัญหาที่ค้นพบหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้รับรู้ด้วย ผู้สอนและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของนักเรียน   

  6. น้าผลลัพธ์ไปใช้  (Implement) โดยนักเรียนกลุ่มอ่ืนสามารถน้าวิธีการแก้ปัญหา

ที่ค้นพบถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกกลุ่มไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 จากการศึกษาขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้

กรณีศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีครูเป็น    

ผู้ก้าหนดและเสนอให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนน้าไปอภิปรายในกลุ่มการเรียน ด้วยกระบวน        

การแสวงหาความรู้ภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดผลในการเรียนรู้ในปัญหามากที่สุด  ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนด

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2 
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ขั้นที่ 1 
น้าเสนอกรณีศึกษา 

√ √ √ - √ √ 

ขั้นที่ 2 
การวินิจฉัยขอบ เขตปัญหา/ศึกษา
กรณีศึกษา 

√ √ √ √ √ √ 

ขั้นที่ 3 
ร่วมกันในวิธีการแก้ไขปัญหา/
อภิปรายประเด็นค้าตอบ 

√ √ √ √ √ √ 

ขั้นที่ 4 
ค้นหาทางแก้ ปัญหา/หาค้าตอบ 

√ √ √ - √ - 

ขั้นที่ 5 
ประเมินทางเลือก 

√ - - - - - 

ขั้นที ่6 
วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับวิธี
แก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

√ √ √ √ √ √ 

ขั้นที่ 7 
สื่อสารผลลัพธ์ที่ได้/น้าเสนอ 

√ √ - √ √ √ 

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา 
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 จากตารางที่ 2 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา สามารถสรุปเป็นขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัยได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. น้าเสนอกรณีศึกษา เป็นการน้าเสนอกรณี ศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสได้พบเจอ สิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจและอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยที่   

ผู้เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

  2. ศึกษากรณีศึกษา คือ การที่นักเรียนท้าความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นๆ 

ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือแนวทางท่ีจะได้มาซึ่งค้าตอบ  

  3. อภิปรายประเด็นค้าตอบ คือ การจัดการข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้องด้าเนิน

จัดการและน้าเสนอออกไปด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะ

กระจัดกระจาย และไม่เพียงพอนักเรียนจะต้องน้าข้อมูลมาจ้าแนก และจัดกลุ่ม 

  4. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

  5. น้าเสนอ เป็นการที่นักเรียนร่วมกันจัดความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นความรู้ใหม่

แล้วน้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกาเรียนรู้กรณีศึกษา 

 Joyce Taylor Gibson (1998 อ้างถึงใน เกษศิริ  การะเกษ , 2553: 131-132) พบว่า        

การสอนแบบอภิปรายในวิชาการแบบกรณีศึกษาเหตุการณ์ (Discussion Teaching Through Case 

Methods) ปัจจุบันโรงเรียนจ้าเป็นต้องมีครูที่อยู่ในระบบการศึกษาที่พร้อมในการมีบทบาทเป็นผู้น้า

ในชุมชนการศึกษานั้นๆ วิธีการศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างในโปรแกรมการสอนที่เสนอโอกาสให้เด็กได้น้า

ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และมีทักษะในการแก้ปัญหาการสอนแบบกรณี

เหตุการณ์ไม่เหมาะสมต่อ การสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในชั้นเรียนและเด็กเป็น

เพียงผู้รับความรู้อย่างไรก็ตามควรจัดให้เด็กมีบทบาทที่จะเป็นครูผู้น้าจ้าเป็นต้องมีความมั่นใจสูง        

การท้างานร่วมกันเป็นทีม และความสามารถในการแก้ปัญหา  

 Ward (1998) ได้ศึกษาความกระตือรือร้น ความร่วมมือ และการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาบน

เว็บ มีประเด็นกรณีศึกษา เป็นตัวอักษร และแบบกราฟ เป็นหลักในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดย

เนื้อหาเป็นทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียน โดยสภาพการณ์ ในกรณีศึกษาที่เป็นภาพใน      

การสร้างประเด็นจะท้าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ในขณะเดียวกันท้าให้นักเรียนมี

การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษา จ้านวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี   
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การเรียน แบบลึก จ้านวน 23 คน และเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีการเรียนรู้ แบบตื้น จ้านวน 17 คน        

ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้แบบลึก มีความสามารถมากกว่านักเรียนที่มี

การเรียนรู้แบบตื้นทุกรายวิชาศิริมาตย์ อินทร์ตามา (2556) ได้ท้าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วย  

อีเลิร์นนิงแบบกรณีศึกษา ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการออกแบบสื่อการศึกษา ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการแก้ปัญหาการออกแบบสื่อประเภท

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบกรณีศึกษา             

วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้น อยู่ในระดับดี (M = 2.02 S.D.=0.73) 2) การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงแบบกรณีศึกษา 

วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้นพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.55 และหลังเรียนเท่ากับ 14.32 

3) ผลงานการออกแบบสื่อการศึกษาของนักเรียนระดับปริญญาตรีที่ เรียนด้วยอีเลิร์นนิ ง               

แบบกรณีศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้น อยู่ในระดับดี (M = 3.10 S.D.=0.66) 

 สุวิมล สุวรรณจันดี (2554: 67-68) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้สาระพุทธ

ศาสนาโดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

โรงเรียนวัดอรัญญาราม อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ            

ผู้ประเมินแผนการเรียนรู้จ้านวน 7 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจ้านวน 1 คน ศึกษานิเทศก์

จ้านวน 1 คน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศาสนาศึกษา และวัฒนธรรม ครูผู้สอนจ้านวน 3 คน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน

การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จ้านวน 2 คน เครื่องมือ    

ที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 4 ชุด วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย และ    

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น้าเสนอข้อมูลด้วยตาราง ประกอบด้วยความเรียงบรรยาย ผลการศึกษา

ปรากฏว่าได้แผนการเรียนรู้ 4 แผน คือ แผนการเรียนรู้ที่ 1 ใฝุเรียนรู้แผนการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา   

ที่ 2 เรื่องความกตัญญูแผนการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาที่ 3เรื่องความซื่อสัตย์แผนการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาที่ 4 เรื่องความสามัคคีโดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพมาก ทั้งด้านการก้าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้สาระส้าคัญ สาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การบูรณา

การสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สื่อ/แหล่งเรียนรู้วิธีคิดและ

ประเมินผล 
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 นุชนาถ ชูกลิ่น และปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2555: 146) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้

กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาที่มีต่อการคิด

อย่างมิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนด้วยกรณีศึกษา

โดยใช้กิจกรรมการอภิปรายที่ต่างกันมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่เรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้

กิจกรรมอภิปรายแบบผสมผสานกับนักเรียนที่เรียนด้วยกรณีศึกษาโยใช้กิจกรรมอภิปรายบนกระดาน

สนทนา มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ธัญวลัย กุลวงศ์ (2557: 80) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย     

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ผลวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       

2) ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาระหว่างเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 

 เกศรา คณฑา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง กฎหมายน่ารู้

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ผลการวิจัยพบว่า             

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ของนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ทักษะ      

การคิดแก้ปัญหา เรื่อง กฎหมายน่ารู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณี ศึกษา ของนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 3. คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน โดยภาพรวม     

อยู่ในระดับสูง 4. ความคิดเห็นของนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้       

แบบกรณีศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

 วิภู มูลวงค์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ผลการวิจัย พบว่า     

1.ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง   
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการเรียนรู้เรื่องสัดส่วนมีคะแนนสูงสุด และผลการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละมีคะแนนต่้าสุด 2.ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี ซู่งนักเรียนมีความสามารถด้านการก้าหนดปัญหาจากโจทย์สูงที่สุด และมีความสามารถ    

ด้านการแสดงขั้น ตอนการแก้ปัญหาต่้าที่สุด 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา โดยภาพรวมอยู่ ใน    

ระดับเห็นด้วยมากและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าได้ท้างานร่วมกันเป็นกลุ่มและควรน้าการจัด        

การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไปใช้ใช้การจดัการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นต่อไป 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี

ลักษณะเป็นการเสนอเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่ท้าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นใน       

การเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีทักษะการคิดเพ่ิมขึ้น ครูผู้สอนสามารถน้าเสนอปัญหาที่เป็นจริง หรือจัดหา

สถานการณ์ให้กับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเน้นทักษะการท้างาน

เป็นทีม 

 

3. การจัดการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ 

 ภูมิศาสตร์เป็นเรียนรู้ทางธรรมช้าติที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของมนุษย์และ       

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการกระท้าของธรรมชาติและมนุษย์ ดังนั้นการศึกษา

ภูมิศาสตร์จึงควรมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ตามที่นักการศึกษาได้ให้ความหมาย 

ความส้าคัญ และเปา้หมายของการศึกษา ตลอดจนแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

 

 3.1 ความหมายของภูมิศาสตร์ 

 ความหมายของภูมิศาสตร์ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายหรือค้าจ้ากัดความเอาไว้ว่า  

 ราชบัณฑิตยสถาน (2554:258) ให้ค้าจ้ากัดความไว้ ดังนี้ ภูมิศาสตร์ว่าเป็นศาสตร์ว่าด้วย   

การจัดการพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ตลอดจนองค์ประกอบด้านสังคมมนุษย์ โดยศึกษาถึง

ลักษณะ ความหมาย รูปแบบ การกระจาย กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการ ไปจนถึง

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 93) ได้อธิบายว่า ภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่ เชื่อมระหว่าง           

วิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ศึกษาลักษณะของพ้ืนผิวโลก และผลที่มีต่อมนุษย์ โดย

เน้นที่ตั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์ช่วยในการศึกษา สืบค้น วิเคราะห์และอธิบาย

สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ทางพ้ืนที่ หรือสร้างแบบจ้าลองเพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่

ศึกษาเมื่อก้าหนดลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือทางสังคมให้กับพ้ืนที่นั้น ๆ 

 ESRI Schools and Libraries Program (2003: 1) กล่าวว่า ภูมิศาสตร์ คือ การศึกษา

เกี่ยวกับโลกและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนโลก สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้้า มนุษย์ พืชพรรณ และสัตว์ในพ้ืนที่

ต่าง ๆ และการความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่บนโลก เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับโลกและสถานการณ ์      

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางภูมิศาสตร์ การด้าเนินชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับ

ภูมิศาสตร์ การสังเกต การโต้ตอบ และการตัดสินใจทางภูมิศาสตร์ตามสถานการณ์ที่มนุษย์ได้เผชิญใน

ชีวิตประจ้าวัน 

 จากการศึกษาความหมายของภูมิศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษา

เกี่ยวกับโลกและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลก ที่มีผลต่อมนุษย์ รวมไปจนถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นในทางภูมิศาสตร์และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีผลต่อการด้าเนินชีวิตของมนุษย์       

รวมไปถึงการศึกษาลักษณะส้าคัญของลักษณะทางธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาคอีกด้วย 

 

 3.2 ความส้าคัญของวิชาภูมิศาสตร์ 

 วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ

ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างมนุษย์กับสิงแวดล้อม ดังนั้นวิชาภูมิศาสตร์จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง โดย

มีนักวิชาการการศกึษาได้กล่าวถึงความส้าคัญเอาไว้ดังนี้ 

  กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556: 17-22) ความถึงความส้าคัญของภูมิศาสตร์ว่า เป็นวิชาที่มี

พ้ืนฐานมา จากการสร้างองค์ความรู้ที่อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพ่ือน้าความรู้ม าใช้

อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และหากนักเรียน

ได้ศึกษา วิชาภูมิศาสตร์โดยสมบูรณ์นักเรียนจะมีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้ าใจใน

ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ เกี่ยวกับมนุษย์และธรรมช้าติแวดล้อม ว่ามีความสัมพันธ์ที่มีความส้าคัญต่อกัน

อย่างไรบ้างเป็นผู้ที่มีทักษะในการน้าความรู้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาท้า    

ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหรือคาดการณ์ และเสนอแนะวิธีหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรง
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จาก ปรากฏการณ์ทางธรรมช้าติที่เกิดขึ้นได้สามารถน้าประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน      

ในการ วางแผนด้าเนินการการตัดสินใจ หรือน้ามาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก 

ภูมิศาสตร์ 

  กนก จันทรา (2561: 1-5) กล่าวถึงความส้าคัญของการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ว่าสามารถ

ช่วยให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก ที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง เข้าใจระบบธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะช่วยให้เกิด    

การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในชีวิตประจ้าวันโดยค้านึงถึงบริบทโดยรอบ ส้าหรับในการท้างานจะช่วย

ให้เกิดการวางแผนและการสร้างกลยุทธ์ที่ลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมและสังคม ส้าหรับการเป็นพลเมือง     

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้ นอกจากนี้ยัง

เป็นเครื่องมือส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช้าติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน ลด  

ความขัดแย้งและความรุนแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบโลก 

  อรรถพล อนันตวรสกุล (2561: 10) กล่าวถึงมโนทัศน์หลักในสาระภูมิศาสตร์

ประกอบด้วย 5 เรื่อง คือ 1) ที่ตั้ง (Location) เน้นการท้าความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิด    

การตั้งถิ่นฐาน 2) พ้ืนที่ (Place) เน้นการท้าความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ และเป็น

พ้ื นฐาน ในการวิ เค ราะห์ ความสั ม พัน ธ์ ระห ว่ าง พ้ื นที่ ที่ ถู กท้ า ให้ เกี่ ย ว เนื่ อ งเชื่ อม โยงกั น 

(Interconnectedness) 3) ภู มิ ภ าค  (Region) ลั กษ ณ ะร่ วมขอ งภู มิ ภ าค  แล ะป ฏิ สั ม พั น ธ์ 

(Interaction) ภายในภูมิภาคหนึ่ง ๆ และระหว่างภูมิภาค 4) การเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหว 

(Change and Movement) เน้นการ ท้าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ และสังคม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลาตามเงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ5) ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม  (Man - Environment Interaction) เน้นการท้ าความเข้ าใจ

ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างกิจกรรม ของมนุษย์และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 

 จากการศึกษาถึงความส้าคัญของวิชาภูมิศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ภูมิศาสตร์เป็นการสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดย

อาศัยหลักเหตุและผลในการอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

มนุษย์ที่มีผลต่อกัน นักเรียนสามารถให้เหตุผลสืบค้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจน

คาดการณ์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร 
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 3.3 กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 กระบวนการทางภูมิศาสตร์สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และยังสามารถใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาได้  อีกทั้งยังเป็น          

การส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาทักษะการสังเกต ทักษะการแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์              

การใช้เทคโนโลยีและการสถิติพ้ืนฐานเพ่ือน้ามาสู่ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่ เป็นการเรียนรู้ที่มี

ความหมายส้าหรับนักเรียน โดยการน้ากระบวนการทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

นักการศึกษาได้ให้ความหมายและขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 ความหมายของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  ESRI Schools and Libraries Program (2003:1) ได้อธิบายเกี่ยวกับความหมาย

ของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ไว้ว่า เป็นรูปแบบการศึกษาการคิดเกี่ยวกับต้าแหน่งที่ตั้ง สิ่งที่อยู่ใน

พ้ืนที่นั้นจะมีอิทธิพลต่อลักษณะของพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นอย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์

อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร นอกจากนี้แล้วกระบวนการทางภูมิศาสตร์นับว่าเป็นรากฐาน

ความคิดทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโลกและสิ่งแวดล้อมในเชิงพ้ืนที่ เช่น    

เกีย่วกับการวิจัยซึ่งใช้ในงานส้ารวจ วิเคราะห์ และปฏิบัติ 

  NSW education standards authority (2015:23) ได้กล่าวถึงกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้เรียนรู้ และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อย่างถ่องแท้ 

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเริ่มต้นด้วยการตั้งค้าถามทางภูมิศาสตร์ และ

ด้าเนินการผ่านการรวบรวมการประเมินผลและการตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาข้อสรุป

และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน

ระหว่างขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพ่ือด้าเนินการรวบรวมและน้าเสนอข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมข้อมูลอาจแตกต่างกันตามบริบททางภูมิศาสตร์ ส้าหรับแนวทางด้าเนินการ

ตามขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถให้ข้อมูลเพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์

นอกเหนือจากที่นักเรียนรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง น้าไปสู่การพัฒนาทักาะและได้รับประสบการณ์

ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2560 :5) จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กล่าวถึงกระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการจัด          

การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ซึ่งกระบวนการทางภูมิศาสตร์พัฒนานักเรียนให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 

เข้าใจและมีความรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ผู้สอนอาจจะใช้วิธีการแบบแก้ปัญหา (problem solving 
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method) หรือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry method) เป็นตัวกระตุ้นนักเรียน โดย

ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส้าคัญ 5 ขั้นตอน คือ  1) การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2) การรวบรวม

ข้อมูล 3) การจัดการข้อมูล 4) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และ 5) การสรุปเพื่อตอบค้าถาม  

 จากการศึกษาความหมายของกระบวนการทางภูมิศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบเข้าใจ และ

มีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามระบบธรรมชาติของโลก เข้าใจ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เกิดความสามารถในการคิด ทักษะทางภูมิศาสตร์และความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ คือ ได้แก่ 1) การตั้งค้าถาม

เชิงภูมิศาสตร์ 2) การค้นคว้าหาค้าตอบ 3) การจัดการข้อมูล 4) การวิเคราะห์และน้าเสนอความรู้ 

และ 5) การสรุปเพื่อตอบค้าถาม 

   

 ขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์  

  1. การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ การศึกษาภูมิศาสตร์จะต้องอาศัยความสามารถใน

การตั้งค้าถาม ค้าถามที่ใช้ศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์จะเป็นค้าถามที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเป็นปัญหา

เกี่ยวกับค้าถามที่ถามว่า ที่ไหน และท้าไมจึงต้องเป็นที่นั่น (where and why there) จึงเป็นสิ่งส้าคัญ

อย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการตั้งค้าถาม 

  การตั้งค้าถามนั้นจะต้องเป็นค้าถามที่มีความเป็นไปได้ในการหาค้าตอบ น้ามาสู่การ

ตั้งสมมติฐานของค้าตอบและสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบด้วย       

ในระดับเริ่มต้นการฝึกตั้งค้าถามควรเริ่มต้นแยกค้าถามทางด้านภูมิศาสตร์ออกจากค้าถามที่ทั่วไป      

ครูร่วมกันตั้งค้าถามเพ่ือชวนให้นักเรียนสงสัยและกระตุ้นให้เกิดค้าถามต่อยอดตามมา 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ เรียกว่า สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Geographic Information) เป็นข่าวสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับท้าเลที่ตั้ง ลักษณะทาง

กายภาพและกิจกรรมของมนุษย์เมื่อนักเรียนตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูล

จากการอ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสอบถาม การออกภาคสนามและการอ้างอิงจากเอกสารการออก

ภาคสนาม นับว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ เป็นการฝึกทักษะการสังเกต

ในพ้ืนที่จริง ด้วยการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการบันทึกภาพ การออกภาคสนามจะช่วยกระตุ้นให้
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ความอยากรู้อยากเห็น เพลิดเพลิน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) จากการเก็บข้อมูล

จะท้าให้นักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ  

  3. การจัดการข้อมูล  เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้องจัดการและน้าเสนอออกไป

ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะข้อมูลที่ได้อาจจะกระจัดกระจาย และไม่

เพียงพอ นักเรียนจะต้องน้าข้อมูลมาจ้าแนก และจัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพ แผนผัง แผนที่ 

และกราฟ ท้าให้เห็นภาพสรุปที่ชัดเจน ในการจัดการข้อมูลนั้น นักเรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบและมีวิธีการน้าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

  การท้าแผนที่เป็นวิธีการที่นิยมมากในการจัดการข้อมูล ด้วยการเขียนข้อความหรือ

บันทึกรายละเอียดจากการส้ารวจที่ต้องการน้าเสนอไว้ในแผนที่ การใช้สัญลักษณ์แสดงข้อมูลในแผนที่ 

เช่น ที่ตั้งของทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก จุดตั้งถังขยะในโรงเรียน ต้าแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหว พ้ืนที่        

ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทักษะในการออกแบบสัญลักษณ์ในแผนที่ การค้นหาท้าเล

ที่ตั้งบนแผนที่ การก้าหนดทิศทาง การใช้มาตราส่วน 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษาแบบรูป ความสัมพันธ์ 

และความเชื่อมโยงที่ เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่างๆทางภูมิศาสตร์ตลอดจนศึกษาแนวโน้ม 

ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของปรากฏการณ์หาความสัมพันธ์สอดคล้องกันและลักษณะ          

ที่คล้ายกันระหว่างพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแผนที่ กราฟ แผนภาพ ตาราง และอ่ืนๆ ด้วย    

การใช้สถิติอย่างง่ายๆ เพ่ือให้ได้ค้าตอบส้าหรับค้าถาม 

  5. การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ  การสรุปค้าตอบบนจากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม 

จัดการ และการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน โดยอ้างอิงข้อมูลด้วยการน้าเสนอด้วยวาจาและข้อเขียน 

แสดงค้าตอบที่แสดงออกถึงความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน 

 

 3.4 ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

 นักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายและส่วนประกอบที่ส้าคัญของ

ทักษะทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2560 :5-6) กนนก จันทรา (2561 :6-7) อรรถพล อนันตวรสกุล   

(2561: 19-21) ได้กล่าวถึง ทักษะที่ส้าคัญทางภูมิศาสตร์ไว้สอดคล้องกันว่า เป็นทักษะที่จ้าเป็นกับ

นักเรียนที่จะใช้ในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ โดยสามารถจัดการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมต่อระดับ

การเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และการจัดกิจกรรมภาคสนามเป็นอีกวิธีการที่ช่วยส่งเสริม    
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การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นการบูรณาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ใน

ประเด็นต่าง ๆ ผ่านกระบวนการและใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือใช้          

ตอบปัญหาและแก้ไขประเด็นที่ผู้สอนได้ตั้งขึ้น โดยมีทักษะที่ส้าคัญดังนี้ 

  1) การสังเกต (Observation) เป็นการที่นักเรียนสักเตการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและเกิดจากฝีมือของมนุษย์ เช่น ความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ

โรงเรียน 

  2) การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ( Interpretation of Geographic Data) 

เป็นการแปลความหมายข้อมูลของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพ้ืนผิวโลกที่สามารถอ้างอิงได้ด้วยต้าแหน่ง        

ที่ปรากฏอยู่ในรูปของแผนภาพ แผนที่ กราฟ ตาราง  ภาพถ่ายดาวเทียม หรือภูมิสารสนเทศ 

  3) การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (Using Geographic Technique 

and Equipment) เป็นวิธีการ เช่น การซักตัวอย่าง (Sampling) การวาดภาพร่างในภาคสนาม 

รูปภาพ แผนที่ และเครื่องมืออ่ืนๆ ในการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

  4) การคิดเชิงพ้ืนที่ (Spatial Thinking) เป็นการคิดที่ต้องใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ และท้าความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับที่ตั้ง ทิศทางมาตราส่วน แบบรูป พื้นที่ และแนวโน้ม

ขงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กับเวลา 

  5) การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) เป็นการมองภาพรวมของระบบต่างๆ 

ทางภูมิศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

หรือมนุษย์สร้างขึ้น 

  6) การใช้เทคโนโลยี (Using Technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน   

การสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

การใช้ Google Earth การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

  7) การใช้สถิติ พ้ืนฐาน (Using Basic Statistics) เป็นการใช้สถิติอย่างง่าย เช่น 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจลักษณะการกระจาย 

(Dispersion)และความสัมพันธ์ (Correlation) ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบรูป

ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Analysis of Spatial Pattern) 

 จากการศึกษาทักษะทางภูมิศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ทักษะทางภูมิศาสตร์ เป็นทักษะที่

จ้าเป็นที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ซึ่งทักษะทางภูมิศาสตร์

ประกอบด้วยทักษะที่ส้าคัญ 7 ประการ ดังนี้ 1) การสังเกต 2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
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3) การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4) การคิดเชิงพ้ืนที่ 5) การคิดแบบองค์รวม 6) การใช้

เทคโนโลยี และ 7) การใช้สถิติขั้นพ้ืนฐาน 

 ในการศึกษาถึงความสามารถทางภูมิศาสตร์ ได้มีนักวิชาการการศึกษาได้ให้ความหมายและ

องค์ประกอบที่ส้าคัญของความสามารถทางภูมิศาสตร์เอาไว้ ดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 5) และอรรถพล อนันตวรสกุล (2561: 19-21) กล่าวอย่าง

สอดคล้องกันถึงความสามารถทางภูมิศาสตร์ว่า เป็นความสามารถในการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

บนโลกโดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

  1) ความเข้าใจระบบธรรมช้าติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นการเข้า

ใจความเป็นไปของโลก ผ่านปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมช้าติและระบบมนุษย์ โดยในระบบธรรมชาติจะ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจระบบของโลก สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ที่เน้นหน้าที่และ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ในระบบมนุษย์จะเป็นการเข้าใจการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มนุษย์บนพ้ืนผิวโลก เช่น การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิด

การเคลื่อนย้ายของคน ข้อมูล และข่าวสาร 

  2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Interconnection) 

เป็นการเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในแต่ละสถานที่ จากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบกายภาพและ

ระบบมนุษย์ดังนั้น นอกจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน ของทั้งสองระบบแล้ว การรู้และเข้าใจ       

ความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพทางสังคม เป็นปัจจัยส้าคัญที่สามารถส่งผลให้เกิด

ปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ได้ 

  3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย ซึ่งการตัดสินใจตามนัย (Implication) เป็น

ความสามารถขั้นสูง ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่าง

กันของสิ่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนใน

อนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 กนก จันทรา (2561: 11, 65-69, 98-109) ได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบส้าคัญ

ของความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ความสามารถในการเข้าใจในระบบธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะดังนี้ 1) มนุษย์ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 

(Human Adapt to the Environment) มนุษย์ปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนวิถีการด้าเนินชีวิตให้

สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 2) มนุษย์ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม (Human Modify the Environment) 
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มนุษย์เข้าไปแก้ไขเปล่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด และ 3) มนุษย์พ่ึงพิงสิ่งแวดล้อม  

(Human Depend on the Environment) มนุษย์มีความจ้าเป็นต้องอาศัยสิ่ งแวดล้อมเพ่ือให้

สามารถด้ารงชีวิตอยู่รอดได้สิ่งแวดล้อมเก้ือหนุนค้้าจุนชีวิตของมนุษย์ 

  ซึ่งในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบบธรรมชาติและมนุษย์

ในพ้ืนที่หรือภูมิภาคต่างๆ นักเรียนต้องสามารถอธิบายลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ  

  1.1) การอธิบายลักษณะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ 

โดยให้นักเรียนได้อธิบายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษา ระบุได้ว่าอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

ธรรมชาติ และอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์  

  1.2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเป็นการอธิบายลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ

ภูมิอากาศ และลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  1.3) ลักษณะภูมิประเทศ นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าพ้ืนที่ที่ศึกษาอยู่นั้นมีลักษณะ

ภูมิประเทศอะไรบ้าง และสาเหตุเกิดจากอะไร โดยครูอาจให้นักเรียนดูสัญลักษณ์ในแผนที่และแปล

ความข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศและรูปถ่ายจากดาวเทียม 

  1.4) ลักษณะภูมิอากาศ การสอนเนื้อหาภูมิอากาศ นักเรียนต้องเข้ าใจก่อนว่า 

ภูมิอากาศเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและความชื้น การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิและ

ความชื้นจะช่วยท้าให้เข้าใจลักษณะภูมิอากาศได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันลักษณะภูมิอากาศจะส่งผล

ต่อลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติ และพืชพรรณธรรมชาติจะส่งผลต่อการก้าหนดพืชผลทาง

เศรษฐกิจ 

  1.5) ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่หรือภูมิภาคใด นักเรียนต้อง

สามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้้า ทรัพยากรป่าไม้และ

ทรัพยากรแร่และเชื้อเพลิง โดยชวนให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรดังกล่าวเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษากิจกรรมของมนุษย์ต่อไป 

  เมื่อนักเรียนเข้าใจระบบธรรมชาติแล้ว นักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะและระบุ

ต้าแหน่งกิจกรรมของมนุษย์ที่ปรากฏในพ้ืนที่ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยส้าคัญที่

ก้าหนดรูปแบบและกิจกรรมของมนุษย์ที่กระจายในแต่ละพ้ืนที่ ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนควรใช้

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่กายภาพ แผนที่เฉพาะเรื่อง ในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ แผนที่จุด รูป

ถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงข้อมูลสถิตพ้ืนฐานให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพรวมของ
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ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักเรียนแปลความหมาย

และเปรียบเทียบข้อมูล หาลักษณะร่วมและความแตกต่าง พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลใน

ด้านสิ่งแวดล้อมทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเชิงภูมิศาสตร์ 

  2) ความสามารถในการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ เป็นความสามารถในการให้เหตุผล

ต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ ดังนั้นการสอนให้ท่องจ้าเพียงอย่างเดียวจึงไม่ เพียงพอ       

การจัดการเรียนรู้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ซึ่ง       

การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ้าแนกแยกแยะส่วนต่างๆ ของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ว่า

ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส้าคัญและสัมพันธ์อย่างไร สิ่งใดเป็น เหตุเป็นผล และที่เป็นแบบนั้น

อาศัยหลักการใด ทักษณะการคิดวิเคราะห์ยังเป็นพ้ืนฐานของการคิดระดับสูง ในขั้นแรกนักเรียน

จะต้องอาศัยความเข้าใจในแผนที่ความคิดทางภูมิศาสตร์ เพ่ือน้ามาประกอบการตอบค้าถาม การให้

เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องสอนหลักพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าไปอธิบาย

ประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนพบเจอต่อไป 

  3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เป็นความสามารถที่เกิดจากการบูรณาการความรู้

เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเป็น

ระบบ หลังจากที่นักเรียนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชาติและมนุษย์จะท้าให้นักเรียนเห็นภาพ

การเปลี่ยนแปลง ของการเกิดภูมิวัฒนธรรมใหม่ในสิ่งแวดล้อม และการเลื่อนไหลของประชากร สินค้า

และความคิดระหว่างภูมิภาค ซึ่งอาจจะน้ามาสู่วิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ควร

ส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของสิ่งแวดล้อม เพ่ือน้ามาสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ ได้แก่ ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ ควร

จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเห็นถึงประเด็นปัญหามีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงและมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม

ของมนุษย์ที่ท้าให้ระบบธรรมชาติเสียสมดุลจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวิกฤติปัญหา ซึ่งครูควรเน้น

ให้ เห็นถึงความส้าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง การสร้างค่านิยมร่วมกันใน           

การแก้ปัญหา นอกจากนี้ได้เสนอทักษะที่จ้าเป็นต่อการท้าความเข้าใจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว คือ ความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงอนาคต และ    

การคิดเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสามารถในการมองอนาคตและตัดสินใจอย่ างเป็นระบบใน

การแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ 
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  จากการศึกษาความสามารถทางภูมิศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์เป็นความสามารถของนักเรียนในการอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

โลก จากปฏิสัมพันธ์ของระบบของธรรมชาติและระบบของมนุษย์ ช่วยให้นักเรียนเห็นถึงปัจจัยและ

ผลกระทบของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และความส้าคัญของระบบ

ธรรมชาติที่มีผลต่อกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการเกื้อหนุนชีวิตมนุษย์ อันจะน้ามาสู่การ

ปลูกฝังพฤติกรรม สร้างค่านิยมในการด้าเนินชีวิตที่รับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

พิจารณาปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 2) การให้

เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

 

 3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์และความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

  Oigara, J. (2006) ได้ศึกษาวิธีการที่หลากหลายของประสบการณ์ที่มีต่อระดับของ

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยและประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการรู้ เรื่อง

ภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา โดยใช้การทดสอบ การส้ารวจ และการสัมภาษณ์

เชิ งลึ ก  ในงานวิจั ย ได้ ก้ าหนดแนวคิดและตรวจสอบความรู้ท างภู มิศาสตร์ ในสามระดับ                  

คือ 1) การรู้เรื่องภูมิศาสตร์อยู่ในระดับต่้า หมายถึง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชื่อสถานที่และต้าแหน่ง      

2) การรู้เรื่องภูมิศาสตร์อยู่ในระดับป านกลาง หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง

ภูมิศาสตร์และ 3 )การรู้ เรื่องภูมิศาสตร์อยู่ ในระดับสูง หมายถึง ความรู้ด้ านภูมิศาสตร์ใน            

เรื่องวิกฤตการณ์ที่ส้าคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 165 คนจาก 

SUNY Binghamton ได้รับการทดสอบทางภูมิศาสตร์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

วิเคราะห์ข้อมูล ค่้าสัมประสิทธิ์เบต้ามาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดของการรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์  คือการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพศและการเดินทาง มีข้อ เสนอแนะเพ่ิมเติมใน               

การจัด       การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เช่น เปลี่ยนรูปแบบการสอนเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน

สังคมศึกษา เช่น การใช้ Web based เป็นต้น 

  Eyüp Artvinli. (2012) ได้ท้ าการศึกษารวมรวมทักษะทางภูมิศาสตร์เข้ากับ        

การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นภูมิศาสตร์: กรณีของตุรกีโดยศึกษาการใช้การเรียนรู้เชิงรุกและทักษะ   

ทางภูมิศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียน ภายใต้กรอบหลักสูตรภูมิศาสตร์เพื่อให้เข้าถึงได้การศึกษา

ทางภูมิศาสตร์ที่ดีข้ึนในโรงเรียน หลังจากการปรับปรุงหลักสูตรภูมิศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมในตุรกีใน
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ปี2005 เกิดมุมมองใหม่ของการเรียนรู้และการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม คือการให้ความรู้แก่

นักเรียนใน 8 ทักษะทางภูมิศาสตร์คือ ทักษะการท้าแผนที่ ทักษะการสังเกต ทักษะการท้างาน

ภาคสนาม ทักษะการสอบถามทางภูมิศาสตร์ ทักษะการเตรียมและอธิบายตารางกราฟิกและ

ไดอะแกรม ; ทักษะการล้ าดับ เหตุการณ์  ทักษะการใช้หลักฐาน ทั กษะการรับรู้ เกี่ ยวกับ                

การเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถสร้างเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ

นักเรียนได้พัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์ ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรภูมิศาสตร์ประเทศตุรกีมี

โครงสร้างของทักษะที่ดี แต่ทักษะทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ที่ใช้งานอยู่วิธีการภายใน

เนื้อหาของหลักสูตร 

  Misheck, M., Ezra, P., & and Mandoga, E. (2013). ได้ ศึ ก ษ า ก า ร รู้ เ รื่ อ ง

ภูมิศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับโลก ผ่านการเรียนทางไกลของนักเรียนในซิมบับเว เพ่ือที่จะประสบ

ความส้าเร็จในโลกที่มีการแข่งขันระดับโลกจ้าเป็นต้องได้รับความรู้และความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการทดลอง คือ นักเรียน103 คน จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การศึกษาที่ Bindura 

University of ScienceEducation (BUSE) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์และสถานการณ์โลก และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของ

นักเรียน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติคือ Microsoft EMcel และ SPSS 17.0 ผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนมีคะแนนการรู้เรื่องภูมิศาสตร์เฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน 

ได้แก่ เพศความถ่ีของการเข้าถึงสื่อข่าว และประเภทของการเข้าถึงข่าว 

  W S Utami, I M Zain, & and Sumarmi. (2018)ได้ศึกษา การรู้เรื่องภูมิศาสตร์

สามารถพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้หรือไม่ ซึ่งเป็น

งานวิจัยเพ่ือศึกษาและแก้ปัญหาทักษะทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสุราบายา 

ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบว่าการรู้เรื่องภูมิศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ได้ 

ทักษะนี้มีความเกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การให้

เหตุผล การวิเคราะห์ตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูล ความสามารถทางเทคโนโลยี การใช้

คอมพิวเตอร์ สามารถตีความ และทักษะที่จะน้าไปสู่การสอบสวนทางภูมิศาสตร์ คือ 1) การถาม

ค้าถามทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการแจกแจงและการกระจายเชิงพ้ืนที่ 2) ห้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์       

3) จัดระเบียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 4) วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และ 5) ตอบค้าถามทาง

ภูมิศาสตร์ 
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  ชิดชนก วันทวี(2557: 54 - 58) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทาง

ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยมีวัตถุประสงค์            

เพ่ือ 1) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย

วิธีสอนแบบโครงงาน 2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางภูมิศาสตร์ของ

นักเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบโครงงานและนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน วัดลาดสนุ่น จ้านวน 2 ห้อง ห้องละ 

45 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางภูมิศาสตร์ โดยมี

คะแนนเฉลี่ ยหลั งเรียนสู งกว่ าก่อน เรียน  เนื่ องจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เป็ น ไปต าม              

แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทาง

ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและ       

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  อรทัย สุวพัฒน์ (2561) ได้ท้าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) วิชาสังคมศึกษา 1 ของนักเรียน       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) มีประสิทธิภาพกระบวนการต่อ

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 86.00/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลของ

คะแนนจากแบบฝึกทักษะการรู้ เรื่องภูมิศาสตร์(Geo-literacy) จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการทางภูมิศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy)ก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 

14.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.26 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

  ภ ากร  อุ ป ก ารแก้ ว  (2561 ) ได้ ท้ าก ารศึ กษ า ก ารจั ด การ เรี ยน รู้ ด้ ว ย รู ป                 

แบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และแอพพลิเคชั่น QR CODE เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภูมิศาสตร์และทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการศึกษาพบว่า 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัด     

การเรียนรู้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ หลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์และแอพพลิเคชั่น QR CODE มีค่าคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 81.73 ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลมีนักเรียนผ่าน
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เกณฑ์จ้านวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 100 มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์กับแอพพลิเคชั่น QR CODE อยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์และแอพพลิเคชั่น QR CODE อยู่ในระดับพึง

พอใจมากที่สุด 

คณัฏพัส บุตรแสน (2561) ได้ท้าการศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดย          

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ร่วม

คิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) ความสามารถ

ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้น และ3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด    

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการเรียนรู้       

วิชาภูมิศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ด้วยในรายวิชาภูมิศาสตร์ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร์ดีขึ้น รวมไปถึงนักเรียน จะมี พัฒนาการทางภูมิศาสตร์ดีขึ้น            

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัย

ได้น้าการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้ 1) น้าเสนอกรณีศึกษา  

2) ศึกษากรณีศึกษา 2.1) การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2.2) การรวบรวมข้อมูล 3) อภิปรายประเด็น

ค้าตอบ 4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ ได้รับ 4.1)การวิเคราะห์ข้อมูล        

4.2) การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ  5 น้าเสนอ เพ่ือใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

และความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการลง

มือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดกระบวนในการทางานคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เปิดโอกาสให้นักเรียน        

กลา้แสดงความคิดเห็น รู้จักการวางแผนการท้างาน และน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยได้น้าแนวทางการจัดการเรียนรู้    

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และน้าประเด็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤติการณ์  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเนื้อหาในการวจัย ตลอดตนน้าเอาแนวทางและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยมาปรับใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล

ด้วยวิธีที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้        
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การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท้าการวัจัยในครั้งนี้ ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์

ปีเตอร์ ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา         

การจัดการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการสังเคราะห์รูปแบบ       

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกัยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยได้ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) น้าเสนอกรณีศึกษา 2) ศึกษา

กรณีศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1 การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2.2 การรวบรวมข้อมูล       

3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ 3.1 การจัดการข้อมูล 4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุป        

การเรียนรู้ที่ได้รับ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 4.2 การสรุปข้อมูลเพ่ือหา

ค้าตอบ 5) น้าเสนอ   มาใช้ในการจัดกาเรียนรู้ เพ่ือมุ่ งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นการจัดกาเรียนรู้ที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วย       

การลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการทักษะส้าคัญในการท้างาน สามารถคิดเป็น แก้ปัญหา

เป็น และเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็ฯ รู้จักวางแผนการท้างานและสามารถน้าความรู้

ที่ได้มาปรับใช้ในการด้าเนินชีวิตในอนาคต  
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองโดยใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและ

หลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.  เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 3.  ระยะเวลาการวิจัย 

 4.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 6.  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 7.  ขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัยและพัฒนา 

 8.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  กลุ่มประชากร 

       คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกสิณธร

เซนต์ปีเตอร์ จ้านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 110 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน   

กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จ้านวน 24 คน ที่ได้มาโดยการคัดเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 125) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
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2.  เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาจาก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  สาระสังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาทั้งหมด 12 คาบเรียน 6 สัปดาห์  ดังตาราง

ต่อไปนี้ 

 

หน่วย ตัวช้ีวัด รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1         ส 5.1 ม.6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพ้ืนที่ ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์       
        ส 5 .1 ม.6/2 วิ เคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพซึ่งท้าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 
        ส 5.1 ม.6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน้าภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 
        ส  5 .2 ม .6/2 วิ เคราะห์ สถานการณ์ 
สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
        ส 5.2 ม.6/3 ระบุมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขปัญ ห า กฎห มายและน โยบายด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทของ
องค์การที่ เกี่ยวข้อง และการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

      หน่วยที่ 2 ปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ 
      หน่วยที่ 3 วิกฤติการณ์ด้าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

12 

ตารางที่ 3 เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ 
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3.  ระยะเวลาการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง จ้านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง โดยการวิจัยในครั้งไม่ได้รวม
การทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
 

4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้การวิจัย   
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design)  ดังตารางที่ 5  
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 
ตารางที่ 4 ระเบียบวิธีการวิจัย (มาเรียม  นิลพันธุ์ , 2558 : 144) 
 
 ก้าหนดให้ 
 T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนการเรียนการสอน (Pre-test) 
 X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 T2 หมายถึง  การทดสอบหลังการเรียนการสอน (Post-test) 

  
 2. การวิจัยแบบกลุ่มเดี่ยวที่มีการทดลองเพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
ด้วยแบบแผนการทดลองแบบ One Shot Repeated Measures Design (ศจีมาจ ณ วิเชียร, 
2555:40) ดังนี้ 
 

    X 𝑂1 X 𝑂2  X 𝑂3 X 𝑂4  
 
 โดยก้าหนดให้ 
 X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 𝑂1 หมายถึง  การทดสอบความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1 

 𝑂2 หมายถึง  การทดสอบความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 

 𝑂3 หมายถึง  การทดสอบความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3 

 𝑂4 หมายถึง  การทดสอบความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4 
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5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการวิจัย  ดังนี้ 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  หน่วยที่  2          

เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  และ หน่วยที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

จ้านวน 4 แผนการเรียนรู้ รวม 12 ชั่วโมง 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ้านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ้านวน 40 ข้อ 

 3.  แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ศึกษาพัฒนาการของความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ในคาบเรียนที่ 3, 7, 10 และ 14 เป็นแบบประเมินผลงานของ

นักเรียน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 

 4.  แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) จ้านวน 15 ข้อ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการ

จัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

 

6.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 6.1  แผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  แผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 2     

เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย 2 เรื่อง คือ 1) ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ใน

ประเทศไทย จ้านวน 3 ชั่วโมง 2) ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในโลก จ้านวน 3 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 

เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 2 เรื่อง คือ 1) วิกฤตการณ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จ้านวน 3 ชั่วโมง 2) วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลก จ้านวน 

3 ชั่วโมง ซึ่งแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอน    

การสร้าง ดังนี้ 
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  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  6.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  

  6.1.2  ศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพ่ือน้ามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  

  6.1.3  จากการศึกษา เอกสาร แนวคิดทฤษฎี วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ สามารถสรุปแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่าง

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาที่มีการสอดแทรกกระบวนการทางภูมิศาสตร์เข้าไปเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่ส้าคัญอ่ืนๆ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

1) น้าเสนอกรณีศึกษา เป็นการน้าเสนอกรณีศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสได้พบเจอ สิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจและอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยที่ผู้

เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  

2) ศึกษากรณีศึกษา คือ การที่นักเรียนท้าความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษา

นั้นๆ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือแนวทางที่จะได้มาซึ่งค้าตอบ โดย

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

2.1) การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการก้าหนดค้าถามเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา  

2.2) การรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน

และแปล ความหมายจากแผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึง     

การเก็บข้อมูลจากการสอบถาม  

3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ การจัดการข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้อง

ด้าเนินจัดการและน้าเสนอออกไปด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้

อาจจะกระจัดกระจาย และไม่เพียงพอนักเรียนจะต้องน้าข้อมูลมาจ้าแนก และจัดกลุ่ม  
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4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ  

4.1) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษารูปแบบ ความสัมพันธ์ 

และความเชื่อมโยงที่ได้จากการจัดการข้อมูล เพ่ือให้ได้ค้าตอบส้าหรับค้าถามท่ีก้าหนดไว้  

4.2) การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ  จากการอภิปรายภายในกลุ่ม 

เพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งประเมินผลว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความ

เหมาะสมหรือไม่  

5) น้าเสนอ เป็นการที่นักเรียนร่วมกันจัดความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็น

ความรู้ใหม่แล้วน้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 

  6.1.4  ศึกษาเนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 

และหน่วยที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะน้ามาใช้ในการท้าแผนการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  

  6.1.5  ด้าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย  จ้านวน 4 

แผนการสอน จ้านวน 12 คาบเรียน ประกอบไปด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด                

2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สาระส้าคัญ 4) สาระการเรียนรู้  5) สมรรถนะส้าคัญของนักเรียน 6) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) ชิ้นงาน/ภาระงาน 8) เกณฑ์การประเมิน 9) กิจกรรมการเรียนรู้ และ 

10) สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

เนื้อหา จ านวนคาบ 

1 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 3 

2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในโลก 3 

3 วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 3 
4 วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลก 3 

รวม 12 
ตารางที่ 5 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา และจ้านวนคาบของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤติการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
6.1.6 น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ไปให้กับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน้าแผนการจัดกาเรรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค้าแนะน้าของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
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6.1.7 น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 2 คน ด้านสาระภูมิศาสตร์ 2 คน ด้านวัดผลประเมินผล 1 คน  โดยมี

คุณสมบัติดังนี้ 

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาการจัดการเรียนรู้  หรือ การสอนสังคม

ศึกษา หรือการวัดผลประเมินผล  

  2. มีประสบการณ์ในการท้างานในด้านการจัดการเรียนรู้ หรือการสอนสังคมศึกษา 

หรือการวัดผลประเมินผล ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  เพ่ือตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งควรมีค่าท่ี 0.50  ขึ้นไป  โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

  +1 แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับรายการประเมิน 

  0 ไม่แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับรายการประเมิน 

  -1 แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้ไม่ความสอดคล้องกับรายการประเมิน 

  โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน มีค่า

ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (รายละเอียดภาคผนวก ข    

หน้า 103-106) 

  6.1.8  น้าแผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้ตรวจสอบ มาปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ได้แก่ ปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องและสมบูรณ์มากขึ้น ระบุประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับ

หัวข้อที่จะศึกษา เพ่ิมการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในแต่ละประเด็น เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน เพ่ิมเติม

ประเด็นหรือรูปภาพเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ข้อค้าถามควรเป็นที่เกิดกว้างให้นักเรียนได้

อภิปราย 

  6.1.9  น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว

ไปใช้(Try out) กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียน

ที่ 1      ปีการศึกษา 2564 เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงในส่วนของการน้าเข้าสู่บทเรียน ในการตั้งค้าถามเพ่ือน้าเข้าสู่

บทเรียนให้กระชับและตรงประเด็นมากขึ้น และเสนอแนวทางในการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียน 

  6.1.10  น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ้านวน 24 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย

มีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดท้าแผนการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 สาระ

ภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ศึกษาเนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่องปรากฏการณ์ทาง

ภูมิศาสตร์ และหน่วยที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อการสอน การวัดผล 
 

น้าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้ว

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   

น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ

แล้วไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มนักเรียนอ่ืน   

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลองกับกลุ่ม

ทดลอง   

น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข  
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 6.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระภูมิศาสตร์ 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ จ้านวน 1 ฉบับ            

เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ้านวน 40 ข้อ ใช้ส้าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

(Pretest – Posttest) โดยก้าหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน และเมื่อตอบผิดหรือไม่

ตอบให้  0 คะแนนซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยที่  2 เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และ         

หน่วยที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนในการจัดท้าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ ดังนี้ 

  6.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เพ่ือวิเคราะห์ในส่วนของการวัดผลและประเมินผล และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ 

  6.2.2  ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร  ต้ารา  และสร้างตาราง

วิเคราะห์ข้อสอบ  ตามตัวชี้วัด  และพฤติกรรมที่ต้องการวัด  

  6.2.3  วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด วิเคราะห์ เนื้อหา  

เอกสารแนวคดิ ทฤษฎี หลักการในการสร้างเครื่องมือและการประเมินผล 

  6.2.4  สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม เพ่ือสร้างแบบทดสอบเป็น    

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 60 ข้อ โดยใช้จริง 40 ข้อ ซึ่งเนื้อหา โดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหา

ตามตัวชี้วัดและทักษะด้านพุทธพิสัย 6 ด้าน ของ Bloom Taxonomy (2001)  ดังตารางที่ 5 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  66 

เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 

พฤติกรรม 

รว
ม 

คว
าม

รู ้

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

้าไ
ปใ

ช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

หน่วยท่ี 2 
ปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ และ
ส รุ ป ข้ อ มู ล ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
ส า ร ส น เท ศ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ส 5.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
พื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

1 2 - 3 1 1 8 

ส  5.1 ม .4-6/2 วิ เ ค ร า ะ ห์
ลักษณะทางกายภาพซึ่งท้าให้
เกิดปัญหาหรือภั ยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

1 3 - 3 1 1 9 

หน่วยท่ี 3 
วิกฤติการณ์ด้าน
ท รั พ ย า ก ร 
ธร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้ เกิดการสร้างสรรค์
วิ ถี ก า ร ด้ า เนิ น ชี วิ ต  มี
จิตส้านึกและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ส  5 .2  ม .4 -6 /2  วิ เค ร า ะ ห์
ส ถ าน ก า รณ์  ส า เห ตุ  แ ล ะ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

1 3 - 2 2 2 10 

ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
กฎหมายและน โยบายด้ าน
ท รั พ ย าก ร  ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การ
ที่ เกี่ยวข้อง และการประสาน
ความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

1 3 3 3 2 1 13 

รวม 4 11 3 11 6 5 40 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม   
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6.2.5 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นที่สมบูรณ์ไปให้กับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ 

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน้าแผนการจัดกาเรรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้า

ของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

6.2.6  น้าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ว ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน ที่มี         

ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 2 คน ด้านสาระภูมิศาสตร์ 2 คน ด้านวัดผลประเมินผล 1 คน 

ตรวจสอบ โดยผู้ เชี่ยวชาญทั้ง  ท่านควรมีคุณสมบัติ ดังข้อที่  5.1.7  ท้าการตรวจสอบหาค่า          

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  แล้วน้ามาหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามี          

ความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

  +1 หมายความว่า  แน่ใจว่า แน่ใจว่าข้อค้าถามมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  -1 หมายความว่า  แน่ใจว่าข้อค้าถามไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่้าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 ถือว่า

สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (รายละเอียดภาคผนวก ข หน้าที่ 107-109) 

  6.2.7  น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี้ ปรับข้อค้าถามและตัวเลือกให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ตัวเลือกในแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์สามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมได้ตามสถานการณ์ เพ่ิมเติมท้าตัวหนาขีดเส้นใต้

ข้อความ ค้าว่า “ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่” เพ่ือให้สังเกตเห็นได้โดยง่าย และปรับใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

  6.2.8  น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญมา

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ที่เคยเรียนในหน่วยที่ 2 เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 

และหน่วยที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้ว เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมก่อน

น้าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

   6.2.9  น้าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน  โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิด

หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  พบว่าค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.80 และค่าอ้านาจจ้าแนก 

(r) อยู่ระหว่าง -0.4 – 0.85 ของข้อสอบในแต่ละข้อ  และคัดเลือกข้อสอบที่มีความเหมาะสมโดย

พิจารณาจากค่าความยากง่าย (P) และค่าอ้านาจจ้าแนก(r)  พบว่า ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 

0.42 – 0.72 และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.85 จ้านวน 40 ข้อ เพ่ือน้ามาใช้ในการ

วิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า 104-108) 
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  6.2.10  น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เลือกไว้ 40 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบ  โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน โดยมีค่า 0.90  (รายละเอียดภาคผนวก ข 

หน้า 108) 

  6.2.11 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ้านวน 40 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระภูมิศาสตร์ 

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร  ต้ารา  และสร้าง

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  ตามตัวชี้วัด  และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
 

สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 60 ข้อ โดย

สร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัด 

น้าแบบทดสอบที่สมบูรณ์แล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   

น้าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้
ในการทดลองกับกลุ่มนักเรียนอื่น   

น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เลือกไว้ 40 ข้อ มาหาค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบ  โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเคราะห์เนื้อหา  

เอกสารแนวคิด ทฤษฎี หลักการในการสร้างเครื่องมือและการ

ประเมินผล 

น้าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน  และน้ามาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (P) และหาค่าอ้านาจจ้าแนก (r) 

น้าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มทดลอง   

แบบทดสอบที่สร้างข้ึนที่สมบูรณ์ไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ 

ให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข 
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 6.3  แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์  

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์โดย

ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแยกในแต่ละองค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์ เป็น       

แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 4 สถานการณ์ วัดสถานการณ์

ละ 3 ประเด็น โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

  6.3 .1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551           

สาระภูมิศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  6.3.2  ศึกษาค้นคว้าแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ 

  6.3.3  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน  

โดยผู้วิจัยได้ท้าการสังเคราะห์การความสามารถทางภูมิศาสตร์ จนได้ข้อสรุปดังนี้ 1) ความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและมนุษย์  2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์  3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยเป็นแบบ

ประเมินแบบอัตนัยจ้านวน 4 สถานการณ์ วัดสถานการณ์ละ 3 ประเด็น โดยก้าหนดองค์ประกอบ

และค้าอธิบายคุณภาพในการประเมิน 3 ระดับ 

  6.3.4 สร้างแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ดังตารางที่ 7 

 

การวัดครั้งที่ สถานการณ์ที่ ตัวช้ีวัด 
ความสามารถทางภูมิศาสตร์  

รวม 
เข้าใจ เหตุผล ตัดสินใจ 

1 
(แผนการเรียนรู้ที่1) 

1  เรื่ อ ง  ปั ญ ห าดิ น
โคลนถล่ม 

ส 5.1 ม.6/1 
ส 5.1 ม.6/2 

1 1 1 3 

2  
(แผนการเรียนรู้ที่2) 

2 เรื่อง ปัญหาไฟป่า ส 5.1 ม.6/1 
ส 5.1 ม.6/2 

1 1 1 3 

3  
(แผนการเรียนรู้ที่3) 

3 เรื่อง ปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

ส 5.2 ม.6/2 
ส 5.2 ม.6/3 

1 1 1 3 

4 
 (แผนการเรียนรู้ที่4) 

4  เรื่ อ ง  ก ารตั ด ไม้
ท้าลายป่า 

ส 5.2 ม.6/2 
ส 5.2 ม.6/3 

1 1 1 3 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
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  โดยมีเกณฑ์การประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ผู้วิจัยได้ก้าหนดเป็นเกณฑ์ให้

คะแนน (Scoring Rubrics) ตามตารางท่ี 8 ดังนี้  

   

ความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1) ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

อธิ บ าย ปั จ จั ย แล ะผ ล ที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
และระบบของมนุษย์แต่แยก
ส่วนกัน 

อ ธิ บ า ย ร ะ บ บ ข อ ง
ธรรมชาติหรือระบบของ
มนุ ษย์ ได้ เพี ย งอย่ า งใด
อย่างหนึ่ง 

2) การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์   

แสดงหรือสนับสนุน  ข้อ
กล่าวอ้าง ข้อโต้แย้งที่ต่าง
ออกไป เกี่ ยวกับประเด็น
ปั ญ ห าที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
ภูมิศาสตร์ได้และสามารถให้
เหตุผลเสริม เพ่ือท้าให้ข้อ
โต้แย้งที่ต่างออกไปมีความ
น่าเชื่อถือ 

แส ด งข้ อ ก ล่ า ว อ้ า งแล ะ
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าว
อ้างเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ที่เก่ียวเนื่องกับภูมิศาสตร์ 

อธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น
รอบตัวด้วยการให้ข้อมูล
สนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภูมิศาสตร์ 

3) การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจ 
แล้วน้าไปสู่การออกแบบ
ท าง เลื อ ก เพ่ื อ ใช้ ใน ก าร
ตั ด สิ น ใจ ได้ ม า ก ก ว่ า  2 
ทางเลื อก  และตั ดสิ น ใจ
เลื อกทางเลื อกที่ มี ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น การตัดสินใจ 
แล้วน้ าไปสู่การออกแบบ
ท าง เลื อ ก เพ่ื อ ใช้ ใน ก าร
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ เ พี ย ง  2 
ทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจ
ได ้
แต่ทางเลื อกที่ ตัดสิน ใจ
เป็นไปไม่ ได้ เลย ในทาง
ปฏิบัติ 

ตารางที่ 8 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ มีเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพและความหมาย

ดังนี้   

  2.34 – 3.00 หมายความว่า  ความสามารถทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 

  1.67 – 2.33 หมายความว่า  ความสามารถทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 

  1.00 – 1.66 หมายความว่า  ความสามารถทางภูมิศาสตร์อยู่ ในระดับ          

ควรปรับปรุง 

  6.3.5 สร้างตารางแสดงเกณฑ์บ่งชี้คะแนนความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยวิจัย   

ฉบับนี้ผู้วิจัยได้น้าองค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการสร้าง

ประเด็นการวัดและก้าหนดเกณฑ์พฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ

องค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

พุทธศักราข 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560      (2560 : 93) 

  6.3.6 น้าเกณฑ์การแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ รวมถึง

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ไปให้กับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน้าแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตาม

ค้าแนะน้าของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

  6.3.7  น้าเกณฑ์การแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ        

5 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 2 คน ด้านสาระภูมิศาสตร์ 2 คน ด้านวัดผล

ประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง  ท่านควรมีคุณสมบัติ ดังข้อที่ 5.1.7 

  ท้าการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  แล้วน้ามาหาค่าความสอดคล้อง 

(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

  +1 หมายความว่า  แน่ใจว่ารายการพิจารณาการประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา 

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาการประเมินสอดคล้องกับ

เนื้อหา 

  -1 หมายความว่า  แน่ใจว่ารายการพิจารณาการประเมินไม่สอดคล้องกับ

เนื้อหา 

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ มีค่า

ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  (รายละเอียดภาคผนวก ข 

หน้า 113) 
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  นอกจากนี้ผู้ เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการศึกษาด้านความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและมนุษย์ ในการจัดการเรียนรู้ควรเน้นย้้าให้นักเรียนเห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลซึ่งกันและกัน 

เนื่องจากระบบธรรมชาติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลต่อกันเสมอ 

  6.3.8  น้าผลการพิจารณาไปท้าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน้า  

และการวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์  จะประเมินเมื่อจบในแต่ละคาบเรียน  โดยน้าคะแนนในแต่

ละคาบเรียนมาหาค่าเฉลี่ย  เพื่อประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์   

  6.3.9 น้าแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ ได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ที่เคยเรียนในหน่วยที่ 2 เรื่องปรากฏการณ์

ทางภูมิศาสตร์ และหน่วยที่ 3 เรื่อง วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้ว เพ่ือตรวจสอบ   

ความเหมาะสมก่อนน้าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

  6.3.9  น้าแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดท้าแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
  

 

ศึกษาค้นคว้าแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์ของ
นักเรียน  สร้างแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

 

น้าประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ไป

ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

น้าผลการพิจารณาไปท้าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะน้า   

น้าแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ไปใช้ทดลองในกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระ
ภูมิศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

น้าแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 

น้าแบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มนักเรียนอ่ืน   
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 6.4 แบบประเมินความพึงพอใจ 

  6.4.1  ศึกษาค้นคว้าแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินความพึง

พอใจ    

6.4.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

  6.4.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ จ้านวน 1 ฉบับ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่        

1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้อ 2) ด้านบรรยากาศในการจั ดการเรียนรู้ จ้านวน 5 ข้อ และ            

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จ้านวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 15 ข้อ ก้าหนดเกณฑ์วัดระดับ

ความคิดเห็นตามวิธีของ Likert (Likert, อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์ 2558: 196) โดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  5  หมายความว่า  ระดับพึงพอใจมากที่สุด 

  4  หมายความว่า  ระดับพึงพอใจมาก 

  3  หมายความว่า  ระดับพึงพอใจปานกลาง 

  2  หมายความว่า  ระดับพึงพอใจน้อย 

  1  หมายความว่า  ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 

โดยเมื่อสรุปเป็นค่าเฉลี่ย สามารถก้าหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจได้ ดังนี้ 

  4.50 – 5.00   หมายความว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายความว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  2.50 – 3.49 หมายความว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายความว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  1.00 – 1.49  หมายความว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  5.4.4 น้าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สมบูรณ์ไปให้กับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน้าแผนการจัดกาเรรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตาม

ค้าแนะน้าของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

  6.4.5  น้าแบบประเมินความพึงพอใจ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 คน ด้านสาระภูมิศาสตร์ 2 คน ด้านวัดผลประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ      

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง  ท่านควรมีคุณสมบัติดังข้อที่ 5.1.6 
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  หาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกรายการที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้น

ไป  โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

  +1 หมายความว่า  แน่ใจว่ารายการพิจารณาการประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา 

  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาการประเมินสอดคล้องกับ

เนื้อหา 

  -1 หมายความว่า  แน่ใจว่ารายการพิจารณาการประเมินไม่สอดคล้องกับ

เนื้อหา 

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์ มีค่าระหว่าง 

0.80 – 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า 114)  
  6.4.6  น้าผลการพิจารณาไปท้าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน้า 

โดยผู้ เชี่ยวให้ข้อแนะน้าเพ่ิมเติมในการปรับปรุงข้อความให้มีความสอดคล้องและตรงประเด็น             

มีความชัดเจน และตรงประเด็นมากขึ้น 

  6.4.7  น้าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการจัดท้าแบบความพึงพอใจ 
 

 

ศึกษาค้นคว้าแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินความ

พึงพอใจ  

ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

น้าเกณฑ์การประเมินแบบประเมินความพึง

พอใจ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

น้าผลการพิจารณาไปท้าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ผู้เชี่ยวชาญ

แนะน้า 

แบบประเมินความพึงพอใจไปใช้ทดลอง 

น้าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สมบูรณ์ไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 



  78 

 7.  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

 การด้าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จ้านวน 24 คน จ้านวน         

6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ   2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง โดยไม่รวมการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนมี   

การด้าเนินการตามข้ันตอน ดังนนี้ 

 7.1 ก่อนการทดลอง 

 7.1.1  แนะน้านักเรียนเกี่ยวกับครูผู้สอนและนักเรียน 

 บทบาทของครูผู้สอน 

  1.  ก้ากับดูแลการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้และปฏิบัติกิจกรรม          

การเรียนรู้ 

  2.  บันทึกพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม  สังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนในการให้ความร่วมมือ ได้แก่ 1) การเข้าร่วมท้างานกลุ่ม 2) การร่วมกันวางแผนท้างานร่วมกัน 

3) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน 4) การแสดงความคิดเห็น และ 5) การยอมรับฟัง

ความคิดเห็น 

  3.  เป็นผู้ด้าเนินการจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งส้าหรับนักเรียน 

  4.  จัดเตรียมกิจกรรรมและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 บทบาทของนักเรียน 

  1.  เป็นผู้สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 

  2.  มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสืบค้น

ความรู้ 

  3.  พยามยามในการท้าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

  4.  ท้าแบบประเมินวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

  5.  ร่วมมือกันทางานและสืบค้นความรู้  และปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจัง 
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 7.1.2  ระยะเวลาจัดกิจกรรม 

 ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 12 คาบเรียนดังนี้ 

 1.  ใช้เวลา 1 คาบ ในการแนะน้าวิธีการเรียนรู้  ท้าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

 2.  ใช้เวลา 12 คาบ ในการแบ่งกลุ่มสืบค้นหาความรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 3.  ใช้เวลา 1 คาบ ในการสรุปบทเรียน  ท้าแบบทดสอบหลังเรียน  และแบบประเมินวัด

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

 7.2 ขณะทดลอง 

 7.2.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เพ่ือ

วัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบเพ่ือน้าไปใช้เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

 7.2.2 ผู้วิจัยท้าการวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาทั้ง 4 

แผนการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการวัดพัฒนาการของความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง 

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย ระยะที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในโลก ระยะที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ระยะที่ 4 

หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในโลก ดังตารางที่ 9 
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หน่วย

ที ่

แผนการจัดการ

เรียนรู้ระยะ 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานฯ/  

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา

(ชั่วโมง) 

2 1 ปรากฏการณ์

ทางภูมิศาสตร์

ใน ป ร ะ เท ศ

ไทย 

ส 5.1 ม. 6/1 

ส 5.1 ม. 6/2 

 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (ประกอบ 

ด้วย 1. ธรณีภาค 2. บรรยากาศภาค 3. 

อุทกภาค 4 . ชี วภ าค ) ของพ้ืนที่ ใน 

ประเทศไทยซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

ทางภูมิศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทาง

ก าย ภ า พ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ภู มิ ป ร ะ เท ศ 

ภูมิอากาศ และทรัพยากร ธรรมชาติ 

ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศ 

3 

ประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการวัดพัฒนาการของความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1 

2 2 ปรากฏการณ์

ทางภูมิศาสตร์

ในโลก 

ส 5.1 ม. 6/1 

ส 5.1 ม. 6/2 

 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (ประกอบ 

ด้วย 1. ธรณีภาค 2. บรรยากาศภาค 3. 

อุทกภาค 4 . ชี วภ าค ) ของพ้ืนที่ ใน 

ภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพล

จ า ก ปั จ จั ย ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากร 

ธรรมชาติ ปัญหาทางกายภาพและภัย

พิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาคต่างๆ 

3 

ประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการวัดพัฒนาการของความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ระยะ 
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หน่วย
ที ่

แผนการจัดการ
เรียนรู้ระยะ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานฯ/  
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา
(ชั่วโมง) 

3 3 วิ ก ฤติ ก ารณ์
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

ส 5.2 ม. 6/2 

ส 5.2 ม. 6/3 

สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ป ระ เท ศ ไท ย  ก ารจั ด ก ารภั ย พิ บั ติ 
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขปัญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ใน
ประเทศ ตามแนว ทางการพัฒนาที่
ยั่ งยื น  กฎห มายและน โยบ ายด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในประเทศบทบาทขององค์การ และการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ 

 

ประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการวัดพัฒนาการของความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3 
3 4 วิ ก ฤติ ก ารณ์

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
โลก 

ส 5.2 ม. 6/2 

ส 5.2 ม. 6/3 

สถานการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก การจัดการภัย
พิบัติ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ ตามแนว ทางการพัฒนาที่
ยั่ งยื น  กฎห มายและน โยบ ายด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างประเทศบทบาทขององค์การ 
และการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

3 

ประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการวัดพัฒนาการของความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ระยะ (ต่อ) 
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 7.3 หลังการทดลอง 

 การประเมินผล  มีดังต่อไปนี้ 

  1)  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และ 

วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2)  การประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ 

 

8.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ค่า

คะแนนเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test 

dependent) 

 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย และ (M) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย และ (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีวัตถุประสงค์ดั งนี้                 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         

ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ก่อนและหลังเรียน             

2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการรายงานผลเป็น 3 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ที่ได้รับ     

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน   

  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์  ที่ได้รับการจัด      

การเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยจัดการเรียนการสอน     

แบบกรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน

และหลังเรียน พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยจัดการเรียน   

การสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หลังเรียน (M = 29.13, SD = 3.46) สูงกว่าก่อนเรียน (M= 16.83, SD = 3.09) อย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้  (รายละเอียดคะแนนรายบุคคล แสดง

ไว้ในภาคผนวก ค หน้า 121) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 10 
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คะแนน คะแนนเต็ม M SD t Sig 

การทดสอบก่อนเรียน 40 16.83 3.09 
-23.662 .000 

การทดสอบหลังเรียน 40 29.13 3.46 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ระยะที่ 1-4) พบว่า นักเรียนพัฒนาการความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์สูงขึ้น โดย ระยะที่ 1 (แผนการจัดการเรียนรู้ 1) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับปรับปรุง 

(M = 1.35, SD = 0.24) ระยะที่ 2 (แผนการจัดการเรียนรู้ 2) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 

(M = 1.79, SD = 0.16) ระยะที่ 3 (แผนการจัดการเรียนรู้ 3) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 

(M = 2.29, SD = 0.24) และ ระยะที่ 4 (แผนการจัดการเรียนรู้ 4) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับ

ดี (M = 2.79, SD = 0.23) ตามล้าดับ  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ (รายละเอียด

คะแนนรายบุคคล แสดงไว้ในภาคผนวก ค หน้า 122) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 11  และ

แผนภาพที่ 6 

 จากผลการเก็บข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์แต่

ละระยะ พบว่า ในภาพรวมของนักเรียนทั้งห้องเรียน นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม

องค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาความสามารถ

ทางภูมิศาสตร์ ตามองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่าน

ปฏิสัมพันธ์ 2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย 

โดยผ่านการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทั้ง 5 ขั้น ประกอบด้วย       

1) น้าเสนอกรณีศึกษา เป็นการน้าเสนอกรณีศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนมี

โอกาสได้พบเจอ 2) ศึกษากรณีศึกษา คือ การที่นักเรียนท้าความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นๆ 

ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1) การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2.2) การรวบรวม

ข้อมูล 3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ เป็นการจัดการข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้องด้าเนินจัดการและ

น้าเสนอออกไปด้วยวิธีการต่างๆ 4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับโดย

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 4.1) การวิเคราะห์ข้อมูล 4.2) การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ 5) น้าเสนอ เป็น    
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การที่นักเรียนร่วมกันจัดความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นความรู้ใหม่แล้วน้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 

จากขั้นตอนวิธีการที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน

ใน 4 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ทาง

ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย (3 ชั่วโมง) พบว่า ความสามารถด้านภูมิศาสตร์ ด้าน 1) ความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและ

มนุษย์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง พบว่า 

นักเรียน สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นรอบตัวด้วยการให้ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับ

ภูมิศาสตร์ได้ และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียน สามารถระบุประเด็น     

การตัดสินใจได้แต่ทางเลือกที่ตัดสินใจเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติได้ 

 ระยะที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปรากฏการณ์ทาง

ภูมิศาสตร์ในโลก (3 ชั่วโมง) พบว่า ความสามารถด้านภูมิศาสตร์ ด้าน 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติ

และมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนทุกคน สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและ

มนุษย์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น มีนักเรียนบางส่วนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติ

และมนุษย์ได้ แต่ยังไม่สามารถอธิบายให้สัมพันธ์กันได้ 2) การให้ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่าน             

การเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนทุกคน อธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นรอบตัวด้วยการให้ข้อมูลสนับสนุนที่

เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ได้ และมีนักเรียนบางส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลสนับสนุน

แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ได้ และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตาม

นัย พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถระบุประเด็นการตัดสินใจได้แต่ทางเลือกที่ตัดสินใจเป็นไปไม่ได้เลย

ในทางปฏิบัติได้ และมีนักเรียนบางส่วนสามารถบอกประเด็นในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิด

ในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 1 วิธี จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของ

นักเรียนด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ในระยะท่ี 2 มีพัฒนาการมากกว่า ระยะที่ 1 

 ระยะที่  3 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง วิกฤติการณ์           

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย (3 ชั่ วโมง) พบว่า ความสามารถ              

ด้านภูมิศาสตร์ ด้าน 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนสามารถ

อธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและมนุษย์ได้ แต่ยังไม่สามารถอธิบายให้สัมพันธ์กันได้                

2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้

เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ได้ และ 3) การตัดสินใจอย่าง
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เป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียน สามารถบอกประเด็นในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดใน

การตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 1 วิธี มีนักเรียนบางส่วนสามารถบอกประเด็นในการ

ตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 2 วิธี และตัดสินใจ

เลือกทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของนักเรียน

ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ในระยะที่ 3 มีพัฒนาการมากกว่า ระยะที่ 2 

 ระยะที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิกฤติการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลก (3 ชั่วโมง) พบว่า ความสามารถด้านภูมิศาสตร์           

ด้าน 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ

ระบบของธรรมชาติและมนุษย์ได้ และสามารถอธิบายให้สัมพันธ์กันได้ 2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์

ผ่านการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ได้ และสามารถให้เหตุผลเสริม เพ่ือท้าให้ข้อโต้แย้งที่ต่าง

ออกไปมีความน่าเชื่อถือ และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียน สามารถบอก

ประเด็นในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 2 วิธี 

และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีนักเรียนบางส่วน สามารถบอกประเด็น

ในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้มากกว่า 2 วิธี 

และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า

พัฒนาการของนักเรียนด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ในระยะที่ 4 มีพัฒนาการมากกว่า ระยะที่ 3 
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ความสามารถทาง

ภูมิศาสตร ์ คะ
แน

นเ
ต็ม

 

ระยะ / แผนการจัดการเรียนรู้ 

ระยะที่ 1 
(แผนฯที่ 1) 

ระยะที่ 2 
(แผนฯที่ 2) 

ระยะที่ 3 
(แผนฯที่ 3) 

ระยะที่ 4 
(แผนฯที่ 4) 

M SD ระ
ดับ

พัฒ
นา
กา
ร 

M SD ระ
ดับ

พัฒ
นา
กา
ร 

M SD ระ
ดับ

พัฒ
นา
กา
ร 

M SD ระ
ดับ

พัฒ
นา
กา
ร 

1 ) ความ เข้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
แ ล ะม นุษ ย์ ผ่ าน
ปฏิสัมพันธ์ 

3 1.29 0.45 
ปรับ
ปรุง 

1.71 0.45 
พอ 
ใช ้

2.25 0.43 
พอ 
ใช ้

2.83 0.37 ดี 

2) การให้ เหตุผล
ท า งภู มิ ศ า ส ต ร์ 
ผ่านการเชื่อมโยง 

3 1.33 0.47 
ปรับ
ปรุง 

1.88 0.33 
พอ 
ใช ้

2.29 0.45 
พอ 
ใช ้

2.79 0.41 ดี 

3) การตั ดสิ น ใจ
อย่ าง เป็ น ระบ บ
ตามนัย 

3 1.42 0.49 
ปรับ
ปรุง 

1.79 0.41 
พอ 
ใช ้

2.33 0.47 
พอ 
ใช ้

2.75 0.43 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3 1.35 0.24 
ปรับ
ปรุง 

1.79 0.16 
พอ 
ใช ้

2.29 0.24 
พอ 
ใช ้

2.79 0.23 ดี 

ตารางที่ 11 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา
ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ระยะที่ 1-4) 

 

 
ภาพที่ 6 พัฒนาการของความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ระยะที่ 1-4) ตามองค์ประกอบของ
ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

ความเข้าใจระบบธรรมชาติและ
มนุษย์

1.29 1.71 2.25 2.83

การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1.33 1.88 2.29 2.79

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1.42 1.79 2.33 2.75

ค่าเฉลี่ยรวม 1.35 1.79 2.29 2.79

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3

ระ
ดับ

คว
าม

สา
มา

รถ
ทา

งภ
ูมิศ

าส
ตร์
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย    

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด (M = 4.51, SD = 0.16) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมากที่สุดเป็นล้าดับที่หนึ่ง  (M = 4.60, SD 0.16) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ

เรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (M = 4.51,    SD = 0.19) และล้าดับสุดท้าย คือ ด้าน กิจกรรมการเรียน

รู้อยู่ในระดับมาก (M = 4.42, SD = 0.13) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ในด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี

มากที่สุดโดยเรียงล้าดับความพึงพอใจเป็นรายข้อจากมากไปน้อย ดังนี้ ล้าดับที่ 1 คือ เปิดโอกาสให้

นักเรียนสามารถท้ากิจกรรมได้อย่างมีอิสระ (M = 4.75, SD = 0.52) ล้าดับที่ 2 คือ เปิดโอกาสให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม (M = 4.67, SD = 0.55) ล้าดับที่ 3 คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้  (M = 4.58, SD = 0.57) ล้าดับที่  4           

คือ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (M = 4.54, SD = 0.58)ล้าดับสุดท้าย คือ ท้าให้

นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (M = 4.46,  SD = 0.64)  

 ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี

มากที่สุดโดยเรียงล้าดับความพึงพอใจเป็นรายข้อจากมากไปน้อย ดังนี้ ล้าดับที่ 1 คือ ช่วยให้นักเรียน

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล   (M = 4.58 , SD = 0.64) ล้าดับที่  2 คือ ท้าให้ได้ท้างานร่วมกับผู้ อ่ืน           

(M = 4.54, SD = 0.58) ล้าดับที่ 3 คือ ท้าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด และความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ที่สูงขึ้น (M = 4.50, SD = 0.58) ล้าดับที่ 4 คือ ท้าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย (M = 4.46,      

SD = 0.64) ล้าดับสุดท้าย คือ ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเองได้  (M = 4.46,       

SD = 0.58) 

 ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุดโดย

เรียงล้าดับความพึงพอใจเป็นรายข้อจากมากไปน้อย ดังนี้ ล้าดับที่ 1 คือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (M = 4.54, SD = 0.58) ล้าดับที่ 2 คือ ท้าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น (M = 4.46, SD = 0.50) ล้าดับที่  3 คือ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน            
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(M = 4.42, SD = 0.57) ล้าดับที่ 4 คือ มีความเหมาะสมกับเนื้อหา (M = 4.33, SD = 0.55) ล้าดับ

สุดท้าย คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน (M = 4.33, SD = 0.47) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 12 

 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์

M SD 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับที ่

ด้านที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน 4.42 0.57 มาก 3 

2. มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 0.55 มาก 4 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.54 0.58 มากที่สุด 1 

4. ท้าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.46 0.50 มาก 2 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.33 0.47 มาก 5 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.13 มาก 3 
ด้านที่ 2 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้     

6. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม 4.67 0.55 มากที่สุด 2 

7. ท้าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.46 0.64 มาก 5 
8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความรู้ 

4.58 0.57 มากที่สุด 3 

9. เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถท้ากิจกรรมได้อย่างมีอิสระ 4.75 0.52 มากที่สุด 1 

10.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 4.54 0.58 มากที่สุด 4 
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.16 มากที่สุด 1 

ด้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
11.ท้าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.46 0.64 มาก 4 

12.ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.46 0.58 มาก 5 
13.ท้าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด และความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ที่สูงขึ้น 

4.50 0.58 มากที่สุด 3 

14.ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.58 0.64 มากที่สุด 1 

15.ท้าให้ได้ท้างานร่วมกับผู้อื่น 4.54 0.58 มากที่สุด 2 
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 0.19 มากที่สุด 2 

รวมทั้งฉบับ 4.51 0.16 มากที่สุด 

ตารางที่ 12 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางภูมิศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการจัด         

การเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จ้านวน       

24 คน ที่ได้มาโดยการคัดเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ้านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก    

3) แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ

ต่อกัน (t-test dependent) เพ่ือเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อค้าถามในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดย         

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้  (M = 29.13,     

SD = 3.46) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  (M= 16.83, SD = 3.09)  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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 2. ความสามารถทางภูมิศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.51, SD = 0.16) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้

ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย     

ข้อที่  1 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ทั้ ง 5 ขั้น 

ประกอบด้วย 1) น้าเสนอกรณีศึกษา 2) ศึกษากรณีศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1) การตั้ง

ค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2.2) การรวบรวมข้อมูล 3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ 4) อภิปรายเกี่ยวกับ        

วิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ ได้รับ  โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 4.1) การวิเคราะห์ข้อมูล              

4.2) การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ 5) น้าเสนอ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจทาง

ภูมิศาสตร์ ให้แก่นักเรียน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การน้าเสนอกรณีศึกษา เป็นการน้าเสนอกรณีศึกษาที่มี

ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสได้พบเจอ สิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจและอยากรู้

เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยที่ผู้เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจซึ่งในที่นี้ คือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก 

จากนั้นนักเรียนเข้าสู่ขั้นที่  2 คือ ศึกษากรณีศึกษา เป็นการที่นักเรียนท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กรณีศึกษานั้นๆ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือแนวทางที่จะได้มาซึ่ง

ค้าตอบ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1) การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการที่นักเรียนได้ก้าหนด

ค้าถามเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์             

ทีเ่กี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย

และในโลก 2.2) การรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการอ่านและแปล ความหมายจาก

แผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสอบถาม 

เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
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ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก 

เมื่อนักเรียนสามารถก้าหนดปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงเข้าสู่ขั้นที่ 3 คือ อภิปรายประเด็น

ค้าตอบ เป็นการจัดการข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้องด้าเนินจัดการและน้าเสนอออกไปด้วยวิธีการ

ต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะกระจัดกระจาย และไม่เพียงพอ

นักเรียนจะต้องน้าข้อมูลมาจ้าแนก และจัดกลุ่ม เพ่ือให้งานต่อการอภิปรายน้าเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่

เกิดข้ึนทั้งในประเทศไทยและในโลก ในขั้นที่ 4 คือ อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่

ได้รับ เป็นการที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงความรู้และแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 

และสรุปผลข้อมูลที่ได้ให้เหมาะสมต่อการน้าไปใช้ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 4.1) การวิเคราะห์

ข้อมูล เป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงที่ได้จากการจัดการข้อมูล เพ่ือให้ได้

ค้าตอบส้าหรับค้าถามที่ก้าหนดไว้ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์

ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก 4.2) การสรุป

ข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ  จากการอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่ม เพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางใน

การแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก พร้อมทั้งประเมินผลว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม

หรือไม่ ที่จะน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และขั้นที่ 5 คือ การน้าเสนอ เป็นการที่นักเรียนร่วมกัน

จัดความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นความรู้ใหม่ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก 

แล้วน้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 ขั้นตอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เป็นการ

พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความเข้าใจ

ใน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและ

ในโลก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเข้าใจในบทเรียนอย่างชัดเจน ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ    

(2560: 5) ได้กล่าวเอาไว้ว่ากระบวนการทางภูมิศาสตร์เป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถตั้งค้าถาม

เชิงภูมิศาสตร์ รวบรวม ตีความ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล เพ่ือสามารถพัฒนาให้เป็นข้ อสรุปของ

ค้าตอบ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ได้ดีมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Jonassen และ Knowles (1991) (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2561: 70-71) ที่ได้กล่าวไว้ว่า   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ มุ่งเน้นกระบวนการและวิธีการที่ท้าให้ได้มาซึ่งความรู้ สามารถ
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ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจดจ้าและสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ศึกษาได้ด้วยตนเอง รวมไปถึง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กรณีศึกษา มีผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนได้ฝึกสร้างองค์ความรู้จาก

ข้อมูลสารสรเทศ เนื่องจากนักเรียนจะต้องค้นคว้า แสวงหาความรู้ รวมไปถึงสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

นักเรียนมีโอกาสน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีมาปรับใช้ในการปฏิบัติได้ ท้าให้นักเรียน

เกิดความสามารถในการจดจ้า และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น ซึ่งแนวคิดของทิศนา แขมมณี 

(2561: 364) ได้กล่าวไว้ว่ากรณีศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร่วมไปถึงการคิดแก้ปัญหา ซึ่งช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนมมุมมองที่กว้างขึ้น ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่มากขึ้น ร่วมไปถึงส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษาของ สาคร สุขศรีวงศ์ (2554 : 7-10) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการใช้การจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการฝึกปฏิบัติ ร่วมไปถึงกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็ฯกระบวนการกลุ่มอีกด้วย และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านและฝึกฝนการคิด

วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จนเกิดความเข้าใจต่อการเรียนรู้ เพราะเหตุนี้จึงส่งผลให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก

ผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยในด้านการเรียนการสอนกรณีศึกษา  เกศรา คณฑา 

(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง กฎหมายน่ารู้ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบกรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

กฎหมายน่ารู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตรงกับงานวิจัยของ ธัญวลัย กุลวงศ์ (2557: 80) 

ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์

สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการ

แก้ปัญหา ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษาและ

การแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยในด้านกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของ พุฒิพงษ์ ศุภมัสตุอังกูร (2558) ที่พบว่าการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้ ร่วมคิด แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร (2562) พบว่า การรู้เรื่อง 
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ภูมิศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์สามารถ

พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 2. ความสามารถทางภูมิศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างการจัด  

การเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานข้อที่ 2 อันเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์

ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถทางภูมิศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เป็น

ระบบ ซึ่งสามารถที่จะฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาส้าคัญของปรากฏการณ์ทาง

ภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนสามารถให้เหตุผล 

และสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2561: 141-146) ได้กล่าวไว้ว่า 

การจัดการเรียนรู้ที่มีการมุ่งเน้นทักษะกระบวนการ ถือเป็นการจัดการเรียนรู้โดยครูใช้กระบวนการ

และเทคนิคต่างๆ ในการที่จะจัดการเรียนรู้ ที่จะส่งผลกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสามารถใน         

การเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ครูต้องการจะพัฒนา ตรงกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2560:   

2-3) ได้กล่าวว่า การเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องชัดเจน สามารถคิดอย่างเป็นอย่างเป็นขั้นตอนตาม

สถานการณ์จริงได้อย่างมีเหตุผล และสามารถที่จะน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด้าเนินชีวิต เพ่ือน้าไปสู่

การแก้ไขปัญหาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในอนาคต โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในครั้งนี้ มีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดการพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนี้  

  1) น้าเสนอกรณีศึกษา เป็นการน้าเสนอกรณีศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสได้พบเจอ สิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจและอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยที่ครู

เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ สอดคล้องกับ Leo (2002) ได้กล่าวว่า การน้าเสนอ

กรณีศึกษา เป็นการเสนอปัญหาให้กับนักเรียน ให้ค้าแนะน้าถึงปัจจัยหรือส่วนประกอบต่างๆ ของเรื่อง

โดยสามารถเลือกปัญหาได้จากที่ต่างๆ ซึ่งตรงกับ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2561 :8-9) ได้กว่าไว้ว่า       

การน้าเสนอกรณีศึกษา  ครูน้าเสนอกรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริงในชีวิตประจ้าวัน

หรือจ้าลอง ดังนั้นการน้าเสนอกรณีศึกษาจึงเป็นการน้าเสนอสถานการณ์หรือปัญหาที่นักเรียนได้พบ

เจอในชีวิตประจ้าวัน และเกิดความสนใจต่อปัญหาเหล่านั้น 
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  2) ศึกษากรณีศึกษา คือ การที่นักเรียนท้าความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นๆ 

ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือแนวทางที่จะได้มาซึ่งค้าตอบ สอดคล้องกับ 

Leo (2002) กล่าวไว้ว่า การศึกษากรณีศึกษา เป็นการที่นักเรียนท้างานร่วมกัน ผ่านการโต้แย้ง หรือ

ระบุปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่ครูผู้สอนจะต้องทราบหรือมีความรู้ในประเด็นค้าถามหรือปัญหา เพ่ือ

ชี้แนะแนวทางให้การศึกษาปัญหาให้กับนักเรียน ซึ่งตรงกับชัยวัฒน์ สุทธิรักษ์ (2554: 55-56) ได้กล่าว

ไว้ว่า ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษากรณีศึกษา อภิปราย ถกเถียง เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาจากเอกสารที่

ประกอบด้วยกรณีศึกษาและประเด็นปัญหาที่ก้าหนด ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในขั้นศึกษากรณีศึกษา 

จึงเป็นการที่เปปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถถกเถียง อภิปราย หรือโต้แย้ง เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อสรุป ใน

ประเด็นปัญหาจากเอกสารหรือข้อมูล โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น้ากระบวนการทางภูมิศาสตร์

สอดแทรกเข้ามา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

       2.1 การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการก้าหนดค้าถามเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับ ESRI Schools and Libraries 

Program (2003: 1-4) ได้กล่าวไว้ว่า การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการก้าหนดข้อค้าถาม โดยระบุ

สิ่งที่สนใจหรือสิ่งส้าคัญแล้วเปลี่ยนให้เป็นข้อค้าถาม ซึ่งตรงกับ กนก จันทรา (2561: 89-91) กล่าวไว้

ว่า การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงปัญหา และสามารถน้ามาตั้งเป็นข้อค้าถามที่มี

ลักษณะเฉพาะ จึงเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนาและฝึกทักษะเกี่ยวกับค้าถาม  ดังนั้น

การตั้งค้าถามจึงเป็นการก้าหนดข้อค้าถามเพ่ือเป็นแนวทางในการหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

       2.2 การรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการอ่านและแปล 

ความหมายจากแผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูล

จากการสอบถาม สอดคล้องกับ กนก จันทรา (2561: 89-91) กล่าวไว้ว่า การรวบรวมข้อมูล เป็น    

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ ผ่านการเก็บข้อมูลจากการสอบถาม ออกภาคสนาม 

หรือการอ้างอิงจากเอกสาร เพ่ือใช้ เป็นประโยชน์ ในการตอบประเด็นค้าถาม ซึ่ งตรงกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 5-6) ซึ่งกล่าวไว้ว่า เป็นขั้นตอนส้าคัญที่จะรวบรวมข้อเท็จจริง และ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ โดยอาสัยความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการรวบรวม

ข้อมูล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส้าคัญต่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมในการหาแนวทางที่จะใช้ตอบข้อประเด็นค้าถามที่ก้าหนด 

  3) อภิปรายประเด็นค้าตอบ  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสนอ

แนวทางที่มีความหลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ โดยการแสวงหาศึกษาค้นว้าเพ่ิมเติมจาก
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แหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งเอกสาร ต้ารา หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อน้ามาใช้ในการพิจารณาข้อเท็จจริง

จากแหล่งข้อมูลนั้นๆ หลังจากนั้นพิจารณาทางเลือกจากข้อมูลพ้ืนฐาน ว่าอะไรจะเป็นผลที่เกิดขึ้นก่อน

การตัดสินใจเลือกและด้าเนินการต่อไป 

      การจัดการข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็ต้องด้าเนินจัดการและน้าเสนอออกไปด้วย

วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะกระจัดกระจาย และไม่

เพียงพอนักเรียนจะต้องน้าข้อมูลมาจ้าแนก และจัดกลุ่ม สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2560: 

5-6) และ อรรถพล อนันตวนสกุล (2561: 19-21) ได้ให้ค้าอธิบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลไว้ว่า เป็น

การจัดเรียบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ปรพกอบในการศึกษา และยังเป็นการตรวจสอบ

ความครบถ้วนและความถูกต้อง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในขั้นนี้จึงเป็นช่วยให้นักเรียนสามารถอธิบาย

ถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤติการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีเหตุมีผล 

  4. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ นักเรียนน่วมกันเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีการเลือกเกณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่

ได้เลือกและบันทึกผลการปฏิบัติงานไว้เพ่ือท้าการตรวจสอบแนวค้าตอบตามวัตถุปรสงค์ท่ีก้าหนด โดย

สร้างชิ้นงานจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสต่อยอดทางความรู้และ

ประสบการณ์ทางการเรียนรู้มากข้ึน 

       4.1  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษารูปแบบ ความสัมพันธ์ และความ

เชื่อมโยงที่ได้จากการจัดการข้อมูล เพ่ือให้ได้ค้าตอบส้าหรับค้าถามที่ก้าหนดไว้  ท้าให้นักเรียนได้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ใน

ประเด็นต่างๆ ที่ศึกษาร่วมกัน โดยที่นักเรียนมีโอกาสจะได้ศึกษาชิ้นงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนจนครบทุก

กลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะสามารถเขียนความรู้เพ่ิมเติมในประเด็นที่กลุ่มของตนเองศึกษาตกหล่น เพ่ือให้เกิด

การครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา โดยในขั้นนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกรวบรวมข้อมูล

แล้วน้ามาวิเคราะห์ แปลผล ศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤติการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้และความคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่ง

จะเป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง

กับ SDRI School and Libraries Program (2003: 1) ได้ระบุไว้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอน

ส้าคัญของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ถือว่าเป็นรากฐานของความคิดทางภูมิศาสตร์ที่จะน้าไปสู่

การพันาความสามารถทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 5-6) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
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การวิเคราะห์ข้อมูลถือได้ว่าเป็นหัวใจส้าคัญของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ

จัดการแล้วจะสามารถน้ามาอธิบาย วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการ

จัดการเรียนรู้ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจ

ของตนเองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมผ่านปฏิสัมพันธ์และการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างชัดเจนและมีเหตุมีผล 

   4.2 การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ  จากการอภิปรายภายในกลุ่ม เพ่ือ

น้ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งประเมินผลว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม

หรือไม่ เป็นการน้าเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มีการจัดท้าข้อมูลอย่างเป็ฯระบบโดยให้

หลักเหตุผลในการอธิบายความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ที่นักเรียนได้ก้าหนด

ไว้ โดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่เพ่ือนทุกกลุ่มที่

น้าเสนอผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ กนก จันทรา (2561: 6) ได้กล่าวว่า ในการสรุปข้อมูลเพ่ือหา

ค้าตอบทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือนั้น

จ้าเป็นจะต้องอาศัยการรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และการประเมินข้อมูลอย่างเป็รขั้นตอน 

ทั้งนี้ในการสรุปข้อมูลเพื่อตอบค้าถามทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถท้าได้โดยการน้าเสนอด้วยการพูดหรือ

การเขียน ซึ่งข้อมูลที่น้าเสนอนั้นควรจะมีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นเมื่อนักเรียน

ได้ปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนถึงในขั้นนี้ โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ทั้ง 3 ระยะ จึงท้าให้

นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นไปของโลกผ่านปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ และ

ความเชื่อมโยงระหว่างกันของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกันของ

สิ่งต่างๆ มาใช้ประกอบกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ

วางแผนในอนาคตได้อย่างชัดเจนและมีเหตุมีผลมายิ่งขึ้น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบ

ส้าคัญของความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

  5. น้าเสนอ เป็นการที่นักเรียนร่วมกันจัดความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นความรู้ใหม่

แล้วน้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการ

น้าเสนอแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดทักษะความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน

การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา โดย  เกษศิริ  การะเกษ (2553: ข) ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา วิชา
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วิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเรียนรู้

โดยใช้กรณีศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส้าคัญ .05  

 การศึกษาการพัฒนาด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ อันเป็นความสามารถของนักเรียนใน

การอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี

องค์ประกอบที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 2) 

การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน และ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

(กระทรวงศึกษาธิการ ,2560 : 5) โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์

มีการจัดการเรียนรู้ ใน 4 ระยะ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการด้าน ความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งนักเรียนจะได้ตั้งค้าถามจากความสนใจในประเด็นปัญหาที่นักเรียนมี

โอกาสได้พบเจอในบริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาเป็นกลุ่มโดย

นักเรียนสามารถตั้งค้าถามให้ครอบคลุมเป็นค้าถามที่สามารถน้าไปสู่การหาค้าตอบ แต่ค้าถามที่

นักเรียนได้ก้าหนดนั้นยังขาดความชัดเจนและไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร ครูจึงให้ค้าแนะน้าถึงแนวทาง

ในการก้าหนดค้าถาม ที่จะท้าให้ได้ค้าถามที่กระชับ มีความชัดเจน และตรงประเด็น สามารถน้าไปสู่

การหาค้าตอบของค้าถามที่ก้าหนดได้และให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันแก้ไขประเด็นค้าถามให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นนักเรียนจึงเริ่มท้าการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ที่มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งในกระบวนการนี้นักเรียนยังมีการน้าข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ที่ขาดแหล่ง

อ้างอิงที่ และขาดความน่าเชื่อถือ ครูจึงให้ค้าชี้แนะเกี่ยวกับการเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยการ

เปรียบเทียบข้อมูลที่แตกต่างกัน แล้วจึงน้ามาจัดท้าข้อมูลสร้างผลงานแผนที่ความคิดของกลุ่ม จากนั้น

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท้าการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนโดยการให้สลับกันศึกษาผลงานของกลุ่ม

อ่ืน โดยนักเรียนสามารถที่จะเพ่ิมเติมข้อมูลลงไปในผลงานของกลุ่มเพ่ือนได้ เมื่อนักเรียนศึกษาจนครบ

ทุกกลุ่มและได้ผลงานกลับมาที่กลุ่มของตนเองแล้ว ครูให้โอกาสนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา

เชื่อมโยง และแยกแยะข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มอ่ืนที่เขียนเพ่ิมเติมไว้ จากข้อมูลที่ได้จากการสลับกัน

ศึกษายังเป็นข้อมูลที่ไม่ส่งเสริมการพัฒนาของผลงานให้ดีขึ้น ผู้สอนจึงได้ใช้สถานการณ์ตัวอย่างให้

นักเรียนน้าเสนอร่วมกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ในขั้นสุดท้าย โดยนักเรียนจะได้ออกมาน้าเสนอ
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ค้าตอบของค้าถามทางภูมิศาสตรืที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้และได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับ

เพ่ือน นักเรียนได้สรุปความรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยใน

ด้านที่ 1 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ สามารถ

อธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและมนุษย์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ครูจึงใช้ค้าถามจาก

สถานการณ์ที่นักเรียนน้าเสนอมาเชื่อมโยงประเด็นปัญหาของกลุ่มต่างๆ ให้นักเรียนเห็นถึงสาเหตุและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์ส่งผลซึ่งกันและกันของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์เป็น

อย่างไร แล้วให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความร้ระหว่างกัน  ส้าหรับในด้านที่ 2) การ

ให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น

รอบตัวด้วยการให้ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ได้ แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ และอธิบาย

มาเพียงสั้นๆ ไท่หลากหลาย ครูจึงให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพ่ือให้ได้

ความคิดเห็นที่หลากหลายและแนะน้าวิธีในการสืบค้นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมาใช้ในการสนับสนุน 

และในด้านที่ 3) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ สามารถระบุประเด็น

การตัดสินใจได้แต่ทางเลือกที่ตัดสินใจเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ ครูจึงให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนได้แสดง

ความคิดเห็นและเสนอแนวทางเพ่ือแสวงหาค้าตอบของปัญหาร่วมกัน 

 ระยะที่ 2 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติในโลก ในระยะนี้ผู้รียนเลือกประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในเฉพาะแต่ละพ้ืนที่ แล้วน้ามาตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งในระยะนี้นักเรียนสามารถ

ตั้งประเด็นค้าถามได้ดีขึ้น มีความตรงประเด็น แต่ยังขาดความชัดเจน ครูได้ท้าการเสนอแนะแนวทาง

ในการตั้งค้าถามที่กระชับแลสามารถน้าไปสู่การหาค้าตอบได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นนักเรียนท้าการค้นคว้า

และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งนักเรียนสามารถรวบรวมและหาข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แต่ยังขาดความหลากหลายและการเปรียบเทียบข้อมูล ครูจึงให้นักเรียน

เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าที่แตกต่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนสามารถสร้างผลงาน

ได้น่าสนใจ ครอบคลุมในประเด็นปัญหาที่นักเรียนศึกษา เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงาน

เพ่ือนต่างกลุ่มโดยเวียนกันศึกษาผลงาน โดยนักเรียนสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลลงในผลงานของเพ่ือนกลุ่ม

อ่ืนได้ดีขึ้นกว่าในระยะที่ 1 แต่ยังขาดประเด็นที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ ครูจึงใช้สถานการณ์

ตัวอย่างให้นักเรียนได้น้าเสนอร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ในขั้นนี้ผูเรียนได้อธิบายสรุปความรู้ ให้

เห็นถึงองค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านที่ 1) ความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและ
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มนุษย์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น มีเพียงบางส่วนที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติ

และมนุษย์ได้ แต่ยังไม่สามารถอธิบายให้สัมพันธ์กันได้ ครูจึงยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนไม่ได้

น้าเสนอมาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในด้านที่ 2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการ

เชื่อมโยง พบว่า นักเรียนอธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นรอบตัวด้วยการให้ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับ

ภูมิศาสตร์ได้ มีเพียงบางส่วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ได้ ครูจึงให้นักเรียนพูดเสนอแนวทางในการหาข้อมูลของแต่

ละกลุ่มและบอกวิธีการในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพให้นักเรียนทราบ ส่วนในด้านที่ 3) การ

ตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถระบุประเด็นการตัดสินใจได้แต่

ทางเลือกที่ตัดสินใจเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติได้  มีเพียงบางส่วนที่สามารถบอกประเด็นในการ

ตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 1 วิธี ครูจึงให้นักเรียน

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากชิ้นงานที่เพื่อนได้น้าเสนอ 

 ระยะที่ 3 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง วิกฤตการณ์ทาง

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในระยะนี้ นักเรียนได้ตั้งค้าถามจากประเด็นปัญหาด้าน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งในระยะนี้นักเรียนสามารถตั้งประเด็น

ค้าถามได้ดีขึ้นมีความตรงประเด็น มีความชัดเจน แต่ยังเป็นขาดความน่าสนใจ ครูจึงได้เสนอแนว

ทางการตั้งค้าถามที่เหมาะสมในการน้าสู่ค้าตอบให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากลาย มีความน่าเชื่อถือมาใช้ในการจัดการข้อมูล นักเรียนสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานได้มีความน่าสนใจ ครอบคลุมในประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้เลือกศึกษา นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนความรู้โดยการเวียนกันศึกษาผลงานของเพ่ือนต่างกลุ่ม โดยนักเรียนสามารถที่จะเพ่ิมเติม

ข้อมูลที่สืบค้นลงในผลงานของเพ่ือนต่างกลุ่มได้ดีขึ้นกว่าในระยะที่ 2 แต่ขาดประด็นที่มีความ

หลากหลาย และไม่สัมพันธ์กัน ครูจึงใช้สถานการณ์ตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสน้าเสนอความรู้

แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ในขั้นสุดท้ายนักเรียนสามารถอธิบายประเด็นค้าตอบได้มีความตรงประเด็น 

แต่ยังขาดความชัดเจนในบางกรณี ครูจึงก้าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู้ การศึกษาพัฒนาการตามองค์ประกอบด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในด้านต่างๆ สรุปได้

ดังนี้ ด้านที่ 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบาย

เกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและมนุษย์ได้ แต่ยังไม่สามารถอธิบายให้สัมพันธ์กันได้  ครูจึงยก

สถานการณ์ตัวอย่างที่ยังขาดความสัมพันธ์กันมาให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ด้านที่  2) 

การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
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เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ได้ ด้านที่ 3) การตัดสินใจ

อย่างเป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียนสามารถบอกประเด็นในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิด

ในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 1 วิธี มีเพียงบางส่วนที่สามารถบอกประเด็นใน         

การตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 2 วิธี และ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากข้อมูลข้างต้น ครูจึงให้นักเรียนร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นจากชิ้นงานที่เพ่ือนได้น้าเสนอ 

 ระยะที่ 4 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง วิกฤตการณ์ทาง

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก ในระยะนี้ นักเรียนสามารถตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ได้มีความตรง

กับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสนใจของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถท้าได้ดีประเด็นปัญหามี

ความชัดเจน ตรงประเด็นและน่าสนใจ โดยเป็นประเด็นค้าถามที่สามารถน้าไปสู่การแสวงหาค้าตอบ

ทางภูมิศาสตร์ได้ดี จากนั้นนักเรียนท้าการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความ

น่าเชื่อถือ มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดการข้อมูล นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบ

ของแผนที่ความคิดที่แสดงข้อมูลรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน มีความกระชับ ตรงประเด็น และมี

ความชัดเจน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนน้าเสนอนักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันศึกษาผลงานของเพ่ือนต่าง

กลุ่ม และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ยังตกหล่นลงในชิ้นงานของเพ่ือนต่างกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชน์ต่อการศึกษาของกลุ่มเพ่ือน ในการสรุปค้าตอบจากประเด็นค้าถามนักเรียนสามารถอธิบาย

ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการตามองค์ประกอบด้าน

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ดังนี้ ด้านที่ 1) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติและมนุษย์ได้ และสามารถอธิบายให้

สัมพันธ์กันได้ ด้านที่ 2) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็นและให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ได้ และ

สามารถให้เหตุผลเสริม เพ่ือท้าให้ข้อโต้แย้งที่ต่างออกไปมีความน่าเชื่อถือ ในด้านที่ 3) การตัดสินใจ

อย่างเป็นระบบตามนัย พบว่า นักเรียนสามารถบอกประเด็นในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิด

ในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้ 2 วิธี และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ มีบางส่วนสามารถบอกประเด็นในการตัดสินใจ น้าไปสู่การเสนอแนวคิดในการตัดสินใจ

ที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติได้มากกว่า 2 วิธี และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติได ้
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 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ NSW education standards authority 

(2015: 23) ที่สรุปว่า การตอบค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ที่สามารถท้าได้โดยการจัดการเรียนรู้ตามทั้ง 5 ขั้น 

ข้างต้น จะท้าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจประเด็นทางภูมิศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ดรุณนภา      นาชัยฤทธิ์ (2557) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและ

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนับส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนรู้กว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในระดับมาก ใน

ส่วนของงานวิจัยด้านกระบวนการทางภูมิศาสตร์ สอดคล้องกับ อรทัย สุวพัฒน์ (2561) ได้

ท้าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

(Geo-literacy) วิชาสังคมศึกษา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างการรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) มีประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 

86.00/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลของคะแนนจากแบบฝึกทักษะการรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์(Geo-literacy) จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการรู้

เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy)ก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 14.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.26 คะแนน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภากร อุปการแก้ว (2561) ได้

ท้าการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และแอพพลิเคชั่น QR CODE 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์และทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร์หลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์และ

แอพพลิเคชั่น QR CODE มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.73 ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายบุคคลมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ้านวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียน
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เห็นด้วยในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อเรียงล้าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  ด้าน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ

ที่ 3 ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและร่วมกับเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดพัฒนาตนเองตามความสามารถและมีโอกาสกระตุ้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์และท้างานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สาคร สุขศรีวงศ์ (2554 :7) ที่กล่าวว่า การ

จัดการเรียนรู้กรณีศึกษา นักเรียนจะได้พัฒนากระบวนการวิเคราะห์อย่ างเป็นระบบทั้งจากการวิ

เคราห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากข้อมูลที่มีจ้ากัด การที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้

กรณีศึกษาอย่างสม่้าเสมอสามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุและแนว

ทางการแก้ไขสถารการณ์ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักเรียนให้สามารถอธิบายถึงแนว

ทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีจ้ากัด ประกอบกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบเข้าใจ 

และมีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้ นตามระบบธรรมชาติของโลก เข้าใจ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เกิดความสามารถในการคิด  สอดคล้องแนวคิดของ กนก 

จันทรา (2561:91) ที่กล่าวว่ากระบวนการทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการตั้งประเด็น

ค้าถามในการสืบค้นความรู้ทางภูมิศาสตร์ในหัวข้อที่ตนสนใจ น้าไปสู่การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับ

เพ่ือนในชั้นเรียนในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งค้าตอบที่สัมพันธ์กับปัญหาที่นักเรียนได้ตั้งค้าถามขึ้น 

อันจะท้าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมุมมองทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางขึ้น ตลอดจนสามารถ

เสนอแนวทางการน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีเหตุผล 

 จากการพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ พบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็น

ด้วยในล้าดับที่ 1 โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุด อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน ที่ประกอบด้วย 1) น้าเสนอกรณีศึกษา  2) ศึกษากรณีศึกษา 

โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1 การตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 2.2 การรวบรวมข้อมูล 3) อภิปราย

ประเด็นค้าตอบ 3.1 การจัดการข้อมูล 4) อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 4.2 การสรุปข้อมูลเพ่ือหาค้าตอบ  5)  น้าเสนอ 

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกความสามารถที่มีความจ้าเป็นต่อการศึกษา



  104 

ภูมิศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาของ ทิศนา แขมมณี (2555) ทีก่ล่าวไว้

ว่า การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ หรือ

สถานการณ์สมมติ และสามารถตอบค้าถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น และสามารถน้า

ค้าตอบมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง

กับแนวคิดด้านกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (2560:5) จากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กล่าวถึงกระบวนการท าง

ภูมิศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ซึ่งกระบวนการทางภูมิศาสตร์พัฒนานักเรียนให้เกิดการคิด

อย่างเป็นระบบ เข้าใจและมีความรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ผู้สอนอาจจะใช้วิธีการแบบแก้ปัญหา 

(problem solving method) หรือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry method) เป็น

ตัวกระตุ้นนักเรียน โดยสอดคล้องกับดารกา วรรณวนิช (2549 : 191) น้าเสนอข้อดีจากการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษา ไว้ดังนี้  1) ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเผชิญปัญหาจากสถานการณ์จริง ได้

ฝึกแก้ปัญหาและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี  2) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนมีมุมมองกว้างไกลขึ้น  3) ช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน โดยผ่านกระบวนการจัด

กิจกรรมที่ส้าคัญ 5 ขั้นตอน 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยเป็นล้าดับที่ 2 โดยมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะ ความรู้ กระบวนการคิดและการท้างานร่วมกัน ผ่านการ

ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อันส่งผลให้นักเรียนกล้าคิด การตัดสินใจ และกล้าแสดงออก มี

การคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และตระหนักได้ถึงความส้าคัญของปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์และ

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการน้าเนอแนวทางในการแก้ปัญหา และ

สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันได้ เมื่อนักเรียนได้รับการ

จัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ จึงท้าให้เกิดการท้างานที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาของ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

(2561:6) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ้าลอง เพ่ือให้นักเรียนได้แก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่ประสานทั้งทักษะ

และกระบวนการเพ่ือให้ได้ซึ่งความรู้อย่างแยบยล  โดยเน้นการร่วมมือในการสืบค้นข้อมูล แสวงหา
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ความรู้ใหม่ ผ่านการอภิปรายและการประยุกต์ใช้  เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่เป็น

เหตุเป็นผลกัน  สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2561 : 364) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษา ไว้ดังนี้   1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดที่ดีขึ้น  2) เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงและฝึกแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเผชิญ

กับผลที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปัญหานั้นในสถานการณ์จริง 3) เป็น

การจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ส่งเสริมความสัมพันธืระหว่างนักเรียน 

และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผลดีมากส้าหรับนักเรียนที่มีความรู้และ

ประสบการณ์หลากหลายสาขา 

 ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยเป็นล้าดับสุดท้าย โดยควาคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แสวงหาค้าตอบจากประเด็นปัญหาได้ด้วยตนเอง และมีโอกาสไ ด้

แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเพ่ือน  ด้วยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซด์ ข่าว 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งท้านักเรียนได้มีแนวทางในการได้มาซึ่งชุด

ความรู้ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาของ Edge 

and Coleman (1982 : 49-51) ได้กล่าวว่า นักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ

ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง และมีลักษณะที่มีความสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาส่วนมาก

ต้องการให้นักเรียนบอกถึงวิธีการปฏิบัติในอนาคต ท้าให้นักเรียนได้รู้จักประดิษฐ์คิดค้นและแสดงออก

ถึงแผนการปฏิบัติ นั่นคือ เป็นการเรียนรู้ความเป็นจริง มีความสอดคล้องกัน และมีความคิด

สร้างสรรค์  และสอดคล้องกับแนวคิดด้านกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของ NSW education 

standards authority (2015:23) ได้กล่าวถึงกระบวนการทางภูมิศาสตร์ไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่นักเรียน

ได้เรียนรู้ และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นด้วยการตั้งค้าถามทาง

ภูมิศาสตร์ และด้าเนินการผ่านการรวบรวมการประเมินผลและการตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

การพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพ่ือด้าเนินการรวบรวมและน้าเสนอ

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมข้อมูลอาจแตกต่างกันตามบริบททางภูมิศาสตร์ ส้าหรับแนวทาง

ด้าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถให้ข้อมูลเพ่ือให้นักเรียน
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วิเคราะห์นอกเหนือจากที่นักเรียนรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง น้าไปสู่การพัฒนาทักาะและได้รับ

ประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ในขั้นการวิเคราะห์  

ครูควรให้นักเรียนได้รับการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และน้าเนื้อหาที่ได้มา

อภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ได้ค้าตอบที่สมบูรณ์สอดคล้องกับประเด็นปัญหา และเปิดโอกาสให้นักเรียน

ท้างานร่วมกันในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นการส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท้างานร่วมกันและการด้าเนินชีวิต

ในอนาคตของนักเรียนต่อไป 

 2. ในการน้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เพ่ือใช้ในการน้าเสนอความรู้ 

เนื่องจากในช่วงวัยของนักเรียนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างผลงานให้มีความสวยงาม

และน่าสนใจ แต่ยังขาดความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครูจึงควรให้ค้าแนะน้ากับ

นักเรียนในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือนักเรียนจะได้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และ

ตรงประเด็น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3. ครูควรให้ความส้าคัญในการวางแผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ ในด้านเนื้อหา และทักษะที่ส้าคัญ ตลอดจนตั้งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การช่วยเหลือนักเรียนให้ เกิดการเรียนรู้ เนื้อหาภูมิศาสตร์ควบคู่ ไปกับการฝึกฝนและพัฒนา

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

 4. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน โดยการใช้ค้าถามที่

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงและให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลั บแก่

นักเรียนหลังจากจบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้ของตนเอง อันจะน้าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเกิดความสามรถในการแสดงออกถึง

พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของความสามารถทางภูมิศาสตร์ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรน้าการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการส่งเสริม

ความสามารถ และคุณลักษณะที่มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เช่น การรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์ มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงอนาคต และการคิดเชิงพ้ืนที่ เป็น

ต้น 

 2. ควรพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ร่วมกับวิธีการสอนในรูปแบบอื่น เพ่ือส่งเสริมความ

เข้าใจอย่างเป็นระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการ

เชื่อมโยง และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือการใช้

เทคนิคการตั้งค้าถาม เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก  

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญพนอ พ่วงแพ อาจารย์ประจ้าภาควิชาการสอนสังคมศึกษา 

      คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

        

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม คาวีรัตน์ อาจารย์ประจ้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

      คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  อาจารย์ประจ้าภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

      คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล 

 

4. อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์   อาจารย์ประจ้าภาควิชาการสอนสังคมศึกษา 

      คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สาระภูมิศาสตร์ 

 

5. อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา   อาจารย์ประจ้าภาควิชาการสอนสังคมศึกษา 

      คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สาระภูมิศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์
ในประเทศไทย  โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
1 2 3 4 5 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

4 สาระส้าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 
5 สาระส้าคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

6 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

7 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
8 สาระการเรียนรู้ /เนื้อหาเหมาะสมกับชั่วโมงที่

ก้าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

9 ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

10 การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

11 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

12 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
13 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

14 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
15 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมและ

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์
ในโลก  โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
1 2 3 4 5 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

4 สาระส้าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 
5 สาระส้าคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

6 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

7 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
8 สาระการเรียนรู้ /เนื้อหาเหมาะสมกับชั่วโมงที่

ก้าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

9 ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

10 การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

11 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

12 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
13 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

14 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
15 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมและ

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิกฤตการณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
1 2 3 4 5 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

4 สาระส้าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

5 สาระส้าคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
6 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

7 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

8 สาระการเรียนรู้ /เนื้อหาเหมาะสมกับชั่วโมงที่
ก้าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

9 ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

10 การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

11 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

12 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

13 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
14 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

15 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมและ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 3 วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิกฤตการณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลก  โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
1 2 3 4 5 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

4 สาระส้าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
5 สาระส้าคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

6 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

7 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 
8 สาระการเรียนรู้ /เนื้อหาเหมาะสมกับชั่วโมงที่

ก้าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

9 ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

10 การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

11 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

12 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
13 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

14 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
15 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมและ

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 17 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม 
ที่มุ่งวัด 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC 

1 ส 5.1 ม.4-6/1 
วิเคราะห์การเปลี่ยน 
แปลงทางกายภาพของ
พื้นที่ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ 

การวิเคราะห์ +1 +1 0 0 +1 3.00 0.60 

2 ความรู ้ +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 

3 การวิเคราะห์ +1 -1 0 0 +1 1.00 1 
4 ความรู ้ +1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 

5 การสังเคราะห์ +1 +1 0 0 +1 3.00 0.60 
6 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

7 การสังเคราะห์ 0 +1 +1 0 +1 3.00 0.60 
8 การวิเคราะห์ +1 +1 0 0 +1 2.00 0.60 

9 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
10 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

11 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
12 การประเมินค่า +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

13 ส 5.1 ม.4-6/2 
วิ เค ราะ ห์ ลั กษ ณ ะทาง
ก าย ภ าพ ซึ่ งท้ า ใ ห้ เกิ ด
ปัญหาหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก. 

การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

14 การประเมินค่า +1 0 0 +1 +1 3.00 0.60 
15 ความรู ้ +1 0 +1 0 +1 3.00 0.60 

16 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
17 การสังเคราะห์ 0 +1 0 +1 +1 3.00 0.60 

18 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
19 การประเมินค่า +1 +1 +1 -1 +1 3.00 0.60 

20 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
21 การวิเคราะห์ 0 +1 +1 +1 0 3.00 0.60 

22 ความเข้าใจ +1 0 +1 +1 0 3.00 0.60 
23 การวิเคราะห์ +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 

24 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
25 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

26 ความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 17 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม 
ที่มุ่งวัด 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC 

27 ส 5.2 ม.4-6/2  
วิ เค ราะ ห์ ส ถ าน ก ารณ์ 
สาเหตุ และผลกระทบของ
การเปลี่ ยนแปลง ด้ าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

การประเมินค่า +1 0 +1 0 +1 3.00 0.60 
28 ความรู ้ +1 +1 0 +1 0 3.00 0.60 

29 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
30 การประเมินค่า +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

31 ความเข้าใจ 0 +1 0 +1 +1 3.00 0.60 
32 ความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

33 การสังเคราะห์ 0 +1 +1 +1 0 3.00 0.60 
34 การประเมินค่า 0 +1 0 +1 +1 3.00 0.60 

35 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

36 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
37 ความเข้าใจ +1 +1 0 +1 +1 4.00 0.80 

38 การสังเคราะห์ 0 0 +1 +1 +1 3.00 0.60 
39 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

40 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
41 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 

42 ส 5.2 ม.4-6/3  
ระบุมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา กฎหมายและ
นโยบายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทบาทขององค์ การที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ก า ร
ประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

น้าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
43 การประเมินค่า +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

44 น้าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
45 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 

46 การประเมินค่า +1 0 +1 +1 0 3.00 0.60 
47 ความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

48 ความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

49 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
50 การวิเคราะห์ 0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 

51 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
52 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 17 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม 
ที่มุ่งวัด 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC 

53  ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
54 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

55 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

56 น้าไปใช้ 0 +1 +1 +1 0 3.00 0.60 
57 น้าไปใช้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

58 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

59 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
60 การประเมินค่า +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอ้านาจจ้าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
จัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ข้อที่ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.6 0.25 ใช้ได้ 

2 0.64 0.33 ใช้ได้ 
3 0.48 -0.2 ตัดทิ้ง 

4 0.64 0.33 ใช้ได้ 

5 0.48 0.17 ตัดทิ้ง 
6 0.44 0.08 ตัดทิ้ง 

7 0.56 0.33 ใช้ได้ 

8 0.44 0.08 ตัดทิ้ง 
9 0.52 0.42 ใช้ได้ 

10 0.6 0.42 ใช้ได้ 

11 0.44 -0.3 ตัดทิ้ง 
12 0.6 0.42 ใช้ได้ 

13 0.44 0.42 ตัดทิ้ง 
14 0.48 0.33 ใช้ได้ 

15 0.6 0.08 ตัดทิ้ง 

16 0.48 0.33 ใช้ได้ 
17 0.6 0.42 ใช้ได้ 

18 0.56 0.33 ใช้ได้ 

19 0.52 0.58 ใช้ได้ 
20 0.6 0.42 ใช้ได้ 

21 0.68 0.08 ตัดทิ้ง 
22 0.68 0.42 ใช้ได้ 

23 0.44 -0.1 ตัดทิ้ง 

24 0.68 0.42 ใช้ได้ 
25 0.4 0.17 ตัดทิ้ง 

26 0.52 0.42 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอ้านาจจ้าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน

และหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อที่ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
27 0.56 0.5 ใช้ได้ 

28 0.4 0.17 ตัดทิ้ง 

29 0.6 0.42 ใช้ได้ 
30 0.36 0.08 ตัดทิ้ง 

31 0.44 0.42 ใช้ได้ 

32 0.64 0.33 ใช้ได้ 
33 0.52 0.42 ใช้ได้ 

34 0.36 0.08 ตัดทิ้ง 
35 0.6 0.42 ใช้ได้ 

36 0.56 0.33 ใช้ได้ 

37 0.72 0.33 ใช้ได้ 
38 0.4 0.00 ตัดทิ้ง 

39 0.64 0.33 ใช้ได้ 

40 0.64 0.33 ใช้ได้ 
41 0.4 0.17 ตัดทิ้ง 

42 0.72 0.33 ใช้ได้ 
43 0.6 0.42 ใช้ได้ 

44 0.8 0.17 ตัดทิ้ง 

45 0.64 0.33 ใช้ได้ 
46 0.64 0.33 ใช้ได้ 

47 0.44 -0.4 ตัดทิ้ง 

48 0.6 0.58 ใช้ได้ 
49 0.56 0.33 ใช้ได้ 

50 0.6 0.08 ตัดทิ้ง 

51 0.52 0.42 ใช้ได้ 
52 0.72 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอ้านาจจ้าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน

และหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อที่ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
53 0.6 0.42 ใช้ได้ 

54 0.52 -0.1 ตัดทิ้ง 

55 0.72 0.33 ใช้ได้ 
56 0.56 0.33 ใช้ได้ 

57 0.68 0.42 ใช้ได้ 

58 0.36 -0.1 ตัดทิ้ง 
59 0.72 0.5 ใช้ได้ 

60 0.64 0.5 ใช้ได้ 
 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา

ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้เท่ากับ 0.904 มีระดับ

ความเชื่อมั่นสูง 
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ตารางที่ 19 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
1 2 3 4 5 

1 ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

2 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
3 ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

4 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบประเมิน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
5 สามารถอธิบายปัจจัยและผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์

ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ 
+1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 

6 แสดงข้อกล่าวอ้าง หรือสนับสนุน ข้อกล่าวอ้าง ข้อ
โต้แย้งที่ ต่ างออกไปเกี่ยวกับประเด็นปัญห าที่
เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ได้ 

+1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 

7 ระบุประเด็นการตัดสินใจ แล้วน้าไปสู่การออกแบบ
ทางเลือกเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 

8 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

0 +1 +1 0 +1 3.00 0.60 

9 จ้านวนแบบประเมินทักษะทั้ ง 4 ครั้ ง มีความ
เหมาะสมในการประเมินพัฒนาการความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1 
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ตารางที่ 20 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้อง กับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ข้อที่ รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

4 กิจกรรมการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านที่ 2 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

6 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

7 บรรยากาศของการเรียนท้าให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

8 บรรยากาศของการเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มี อิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

9 บรรยากาศของการเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้นักเรียนสามารถท้ากิจกรรมได้
อย่างมีอิสระ 

+1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 

10 บรรยากาศของการเรียนรู้ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
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ตารางที่ 20 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้อง กับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

11 การจัดการเรียนรู้ท้าให้เข้าใจเนื้อหาได้
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

12 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

13 การจัดการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการคิด และความสามารถทาง
ภูมิศาสตรท์ี่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

14 การจัดการเรียนรู้ช่ วยให้นักเรียน
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

15 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท้าให้ได้
ท้างานร่วมกับผู้อื่น 

0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 2 

และ 3 จ้านวน 4 แผนการเรียนรู้ รวม 12 ชั่วโมง 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ้านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ้านวน 40 ข้อ 

 3. แบบประเมินวัดความสามารถทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ศึกษาพัฒนาการของความสามารถ

ทางภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ในคาบเรียนที่ 3, 7, 10 และ 14 เป็นแบบประเมินผลงานของ

นักเรียน โดยใช้เกณฑ์การวัดแบบรูบริค (Rubric) 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดย โดยใช้มาตราส่วนมาตรฐานส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ จ้านวน 15 ข้อ  
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STRUCTURE OF A LESSON PLAN 
Learning Area : สังคมศึกษาฯ Code ID : ส33101 Subject : สังคมศึกษาฯ 5  Class : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
Unit No. : 2 Unit Title : ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ Topic : ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 

Week : 4-5 Period No. : 7-9              Date : …………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (Learning Standards and Indicators) 
 1.1  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
 1.2  มาตรฐานการเรียนรู้   
  ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3  ตัวชี้วัด  
  ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
  ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท้าให้ เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศกับการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ ร่วมไปถึง
สภาพแวดล้อม (K) 
 2) เขียนถึงปัจจัยที่ท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลกได้ (P) 
 3) เห็นความส้าคัญลักษณะภูมิประเทศของไทยและโลก (A) 
3. สาระส าคัญ (Key Concept) 
 บริเวณเปลือกโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะภูมิประเทศ และโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ 
4. สาระการเรียนรู้ (Learning Content) 
 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ของไทย 
  - ปัญหาทางกายภาพของไทย 
  - ภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทย 
5. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน (Learners’ Key Competencies) 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท้างาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบบทดสอบประเมิน ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1 
8. เกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ประเมิน ประเด็นการ

ประเมินผล 
เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน(ผ่าน)/ระดบั

คุณภาพ 

K : Knowedge 
(ความรู้) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะภูมิ
ประเทศกับการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ร่วมไป
ถึงสภาพแวดล้อม 
 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

P : Practice 
(การปฏิบัติ) 

เขียนถึงปัจจัยที่ท้าให้
เ กิ ด ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ
ประเทศแบบต่าง ๆ 
บนพื้นผิวโลก 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

A : Attitude 
(เจตคติ) 

เ ห็ น ค ว า ม ส้ า คั ญ
ลักษณะภูมิประเทศ
ของไทยและโลก 

1. แบบประเมินพฤติกรรม
ในการท้างานเป็นรายกลุ่ม 
 

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก) 
7–8 คะแนน = 3 (ดี) 
5–6 คะแนน = 2 (พอใช้) 
0–4 คะแนน =1 (ควรปรับปรุง) 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) 
 ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีศึกษา  
  1. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และแนะน้าวิธีการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาให้
นักเรียนได้ฟัง และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 -5 คน เพ่ือ
ร่วมกันเรียนรู้ 
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  2. ครูน้าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูภาพลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง 
พร้อมตั้งค้าถามกับนักเรียน ดังนี้ 
 
 
    
 
 
 
   - ภูมิประเทศของภาคกลาง มีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร (แนว
ค าตอบ เป็นที่ราบกว้างใหญมีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน) 
   - จากลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิต
ของประชากรในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร (แนวค าตอบ ส่งผลกระทบ เพราะเม่ือเกิดฝนตกหนัก
ติดต่อกัน หรือเข้าสู่ช่วงหน้าฝนจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ท าให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมเกิดขึ้นได้ เนื่องมาจากปริมาณนน้ าจ านวนมากที่ไหลผ่านพื้นที่)   
  3. ครูน้าเสนอกรณีศึกษา โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “"น้้าท่วมปี 54" อดีตที่ยากจะลืม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 1 
  อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 หรือที่นิยมเรียกกันว่า มหาอุทกภัย เป็นอุทกภัยรุนแรงที่ส่งผล
กระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้้าโขง เริ่มตั้งแต่ปลาย เดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน อุทกภัยครั้งนี้เริ่มข้ึนในระหว่างฤดูมรสุม 
เมื่อ พายุหมุนนกเตน ขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของ เวียดนาม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และท้าให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 
ภายในสัปดาห์แรกของอุทกภัยก็มีรายงานผู้เสียชีวิตถึง 13 คน อุทกภัยด้าเนินต่อไปใน 16 จังหวัดขณะที่ฝน
ยังคงตกลงมาอย่างหนัก และภายในเวลาไม่นานอุทกภัยก็ลุกลามไปทางใต้เมื่อ แม่น้้าเจ้าพระยาได้รับน้้า
ปริมาณมากจากแม่น้้าสาขา และส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคกลาง จนถึ งวันที่ 4 ตุลาคม 2554 
จังหวัดยังได้รับผลกระทบ และเสี่ยงต่ออุทกภัยเพ่ิมเติม เนื่องด้วยเขื่อนส่วนใหญ่มีระดับน้้าใกล้หรือเกินความจุ 
ปริมาณฝนใน เดือนมีนาคม เหนือพ้ืนที่ภาคเหนือของ ประเทศไทย อยู่ที่ 344% มากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งไม่ปกติ 
โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลได้รับปริมาณน้้าฝน 242.8 มิลลิเมตร มากกว่าปกติ 25.2 มิลลิเมตร ตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม เป็นต้นมา เขื่อนได้สะสมน้้าแล้ว 245.9 มิลลิเมตร หรือ 186% มากกว่าค่าปกติ  
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 ขั้นที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา 
  4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยร่วมกันตั้ง
ประเด็นค้าถาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางรับมือปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ (การตั้งค าถามทางภูมิศาสตร์) เช่น 
   - ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีที่มาจาก สาเหตุใดบ้าง (แนวค าตอบ ลักษณะ
ของภูมิประเทศในภาคกลางที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ปรากฏณ์การทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นฯ) 
   - จากปัญหาดังกล่าว สามารถวางแนวทางการแก้ไข และรับมือได้อย่างไร 
(แนวค าตอบ ขุดลอกคูคลอง บริหารจัดการน้ าและระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพฯ) 
  5. นักเรียนในแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
แผนที่ ภาพถ่าย อินเทอร์เน็ต หนังสือต่างๆ สอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มพยายาม
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ได้มากที่สุด  (การรวบรวมข้อมูล) 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นที่ 3 อภิปรายประเด็นค าถาม 
  6. นักเรียนแต่ละคนน้าข้อมูลที่ตนเองสืบค้นได้ น้ามาเรียบเรียงให้สอดคล้องกับข้อ
ค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ เพ่ือที่จะได้น้ามาพิจารณาหาข้อเท็จจริง จ้าแนกและจัดกลุ่ม                 
(การจัดการข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ชั่วโมงท่ี 3 
 ขั้นที่ 4 อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  7. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เพื่อให้
ได้ประเด็นค้าตอบที่เหมาะสมกับข้อค้าถามที่ก้าหนดเอาไว้ (การวิเคราะห์ข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้
ค้าปรึกษาแนะน้า 
  8. นักเรียนในแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
เพ่ือให้ได้ค้าตอบที่เหมาะสมที่สุดกับข้อค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ (การสรุปข้อมูลเพื่อหา
ค าตอบ) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ขั้นที่ 5 น าเสนอ 
  9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยครูให้
นักเรียนในกลุ่มอ่ืนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้น 
  10. นักเรียนท้าแบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3 
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10.สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ (Leaning Materials and Learning Resources) 
 10.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 10.2 แบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1  
 10.3 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 10.4 สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “"น้้าท่วมปี 54" อดีตที่ยากจะลืม”ที่มา https://www.youtube.com 
/watch?v=L8i3AOiG5ZM 
 10.5 ภาพภูมิประเทศภาคกลาง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน (Teaching Log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

 
…………………………………………………………… 

(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 
ผู้สอน 

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

https://www.youtube.com/
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1.  ผลการจัดการเรียนรู้  
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................  
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................... ................................................................................ ...... 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

…………………………………………………………… 
(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 

ผู้สอน 
................/................./............... 
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STRUCTURE OF A LESSON PLAN 
Learning Area : สังคมศึกษาฯ Code ID : ส33101 Subject : สังคมศึกษาฯ 5  Class : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
Unit No. : 2   Unit Title : ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์     Topic : ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในโลก 
Week : 5-6 Period No. : 10-12      Date : …………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (Learning Standards and Indicators) 
 1.1  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
 1.2  มาตรฐานการเรียนรู้   
  ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3  ตัวชี้วัด  
  ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
  ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท้าให้ เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศกับการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ ร่วมไปถึง
สภาพแวดล้อม (K) 
 2) เขียนถึงปัจจัยที่ท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลกได้ (P) 
 3) เห็นความส้าคัญลักษณะภูมิประเทศของไทยและโลก (A) 
3. สาระส าคัญ (Key Concept) 
 บริเวณเปลือกโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะภูมิประเทศ และโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ 
4. สาระการเรียนรู้ (Learning Content) 
 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ของโลก 
  - ปัญหาทางกายภาพของโลก 
  - ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก 
5. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน (Learners’ Key Competencies) 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท้างาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบบทดสอบประเมิน ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 
8. เกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ประเมิน ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน(ผ่าน)/ระดบั

คุณภาพ 

K : Knowedge 
(ความรู้) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระห ว่ า งลั กษ ณ ะภู มิ
ประเทศกับการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ร่วมไปถึง
สภาพแวดล้อม 
 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

P : Practice 
(การปฏิบัติ) 

เขียนถึงปัจจัยที่ท้ าให้
เกิดลักษณะภูมิประเทศ
แ บ บ ต่ า ง  ๆ  บ น
พื้นผิวโลก 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

A : Attitude 
(เจตคติ) 

เห็นความส้าคัญลักษณะ
ภูมิประเทศของไทยและ
โลก 

1 .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมในการท้างาน
เป็นรายกลุ่ม 
 

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก) 
7–8 คะแนน = 3 (ดี) 
5–6 คะแนน = 2 (พอใช้) 
0–4 คะแนน =1 (ควรปรับปรุง) 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) 
 ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีศึกษา  
   1. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และแนะน้าวิธีการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาให้
นักเรียนได้ฟัง และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 -5 คน เพ่ือ
ร่วมกันเรียนรู้ 
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  2. ครูน้าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูภาพลักษณะภูมิประเทศของรัฐแคลิฟอ
เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในพร้อมตั้งค้าถามกับนักเรียน ดังนี้ 
 
 
    
 
 
 
   - ภูมิประเทศของรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็น
อย่างไรเป็นอย่างไร (แนวค าตอบ เป็นภูเขาสลับพ้ืนที่ราบ มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ฯ) 
   - จากลักษณะภูมิประเทศของรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผล
กระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชากรในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร (แนวค าตอบ ไม่ส่งผลกระทบ 
เพราะพื้นที่มีลักษณะที่หลากหลายทั้งภูเขา ที่ราบ แหล่งน้ าท าให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยฯ)   
  3. ครูน้าเสนอกรณีศึกษา โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “"มหันตภัยฤดูไฟป่าในอเมริกา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 2 

  กลุ่มควันไฟและเถ้าถ่านจากไฟป่าครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ที่ก้าลังเผาผลาญ
พ้ืนที่ในเมืองซานฟรานซิส ส่งผลให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้ม ท้าให้ตอนกลางวันดูไม่ต่างไปจากตอน
กลางคืน  ไฟป่าได้เผาผลาญพ้ืนที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วกว่า 8 ,000 ตารางกิโลเมตร และคร่าชีวิต
ผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 10 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องต่อสู้กับไฟป่าครั้งนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อน
ครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์และกระแสลมแรง โดยการพยากรณ์อากาศคาดว่าสภาพอากาศเช่นนี้จะ
ด้าเนินต่อไปอีกหลายวัน ขณะนี้ได้เกิดไฟป่ากว่า 100 จุดในพ้ืนที่ 12 รัฐทางภาคตะวันตกของสหรัฐฯ 
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ปัญหาไฟป่าที่รุนแรงนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ท้าให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงผิดปกติและเอ้ือให้เกิดสภาวะเหมาะสมที่ท้าให้ไฟป่าลุกลาม
เป็นวงกว้าง โดยเมื่อกลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่าอุณหภูมิที่อุทยานแห่งชาติหุบเขามรณะ (Death 
Valley National Park) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พุ่งสูงแตะ 54.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเป็นอุณหภูมิที่ร้อน
ที่สุดในโลก 
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 ขั้นที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา 
  4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยร่วมกันตั้ง
ประเด็นค้าถาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางรับมือปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ (การตั้งค าถามทางภูมิศาสตร์) เช่น 
   - ปัญหาไฟป่าที่เกิดข้ึนมีที่มาจาก สาเหตุใดบ้าง (แนวค าตอบ ลักษณะของ
ภูมิประเทศที่มีความแห้งแล้ง เกิดจากการเสียดสีกันของต้นไม้ ฝีมือมนุษย์ฯ) 
   - จากปัญหาดังกล่าว สามารถวางแนวทางการแก้ไข และรับมือได้อย่างไร 
(แนวค าตอบ จัดท าแนวกันไฟ จัดท าแผนการอพยพเมื่อเกิดไฟป่าฯ) 
  5. นักเรียนในแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
แผนที่ ภาพถ่าย อินเทอร์เน็ต หนังสือต่างๆ สอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มพยายาม
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ได้มากที่สุด  (การรวบรวมข้อมูล) 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นที่ 3 อภิปรายประเด็นค าถาม 
  6. นักเรียนแต่ละคนน้าข้อมูลที่ตนเองสืบค้นได้ น้ามาเรียบเรียงให้สอดคล้องกับข้อ
ค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ เพ่ือที่จะได้น้ามาพิจารณาหาข้อเท็จจริง จ้าแนกและจัดกลุ่ม      
(การจัดการข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ชั่วโมงท่ี 3 
 ขั้นที่ 4 อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  7. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เพื่อให้
ได้ประเด็นค้าตอบที่เหมาะสมกับข้อค้าถามที่ก้าหนดเอาไว้ (การวิเคราะห์ข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้
ค้าปรึกษาแนะน้า 
  8. นักเรียนในแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
เพ่ือให้ได้ค้าตอบที่เหมาะสมที่สุดกับข้อค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ (การสรุปข้อมูลเพื่อหา
ค าตอบ) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ขั้นที่ 5 น าเสนอ 
  9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยครูให้
นักเรียนในกลุ่มอ่ืนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้น 
  10. นักเรียนท้าแบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3 
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10.สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ (Leaning Materials and Learning Resources) 
 10.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 10.2 แบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2  
 10.3 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 10.4 สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “มหันตภัยฤดูไฟป่าในอเมริกา”ที่มา https://www.youtube.com 
/watch?v=je5tVF0Q7D4  
 10.5 ภาพภูมิประเทศรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน (Teaching Log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

 …………………………………………………………… 
(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 

ผู้สอน 
................/................./............... 

 

https://www.youtube.com/
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1.  ผลการจัดการเรียนรู้  
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

 
…………………………………………………………… 

(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 
ผู้สอน 

................/................./............... 
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STRUCTURE OF A LESSON PLAN 
Learning Area : สังคมศึกษาฯ  Code ID : ส33101 Subject : สังคมศึกษาฯ 5 Class : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
Unit No. : 3 Unit Title :วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Topic : วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในไทย 

Week : 7-8 Period No. : 13-15      Date : …………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (Learning Standards and Indicators) 
 1.1  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
 1.2  มาตรฐานการเรียนรู้   
  ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด้าเนินชีวิต มีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ื อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3  ตัวชี้วัด  
  ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
  ม.4-6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ   
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1. เขียนแนวทางการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้  
 2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
3. สาระส าคัญ (Key Concept) 
 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
ผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจนกระทั่ง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เกิดสภาพเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิต
ของมนุษย์ 
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4. สาระการเรียนรู้ (Learning Content) 
 - วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 1. สาเหตุการเกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 2. มาตรการการป้องกันวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
5. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน (Learners’ Key Competencies) 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท้างาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบบทดสอบประเมิน ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3 
8. เกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ประเมิน ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน(ผ่าน)/ระดบั

คุณภาพ 

K : Knowedge 
(ความรู้) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระห ว่ า งลั กษ ณ ะภู มิ
ประเทศกับการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ร่วมไปถึง
สภาพแวดล้อม 
 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

P : Practice 
(การปฏิบัติ) 

เขียนถึงปัจจัยที่ท้ าให้
เกิดลักษณะภูมิประเทศ
แ บ บ ต่ า ง  ๆ  บ น
พื้นผิวโลก 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

A : Attitude 
(เจตคติ) 

เห็นความส้าคัญลักษณะ
ภูมิประเทศของไทยและ
โลก 

1 .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมในการท้างาน
เป็นรายกลุ่ม 
 

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก) 
7–8 คะแนน = 3 (ดี) 
5–6 คะแนน = 2 (พอใช้) 
0–4 คะแนน =1 (ควรปรับปรุง) 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) 
 ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีศึกษา  
  1. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และแนะน้าวิธีการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาให้
นักเรียนได้ฟัง และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 -5 คน เพ่ือ
ร่วมกันเรียนรู้ 
  2. ครูน้าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูภาพพ้ืนป่าและสถิติพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศ
ไทย ในพร้อมตั้งค้าถามกับนักเรียน ดังนี้ 
 
 
    
 
 
 
   - สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย มีแนวโน้มเป็นอย่างไร (แนวค าตอบ มี
แนวโน้มที่จะลดลงทุกปี เนื่องจากความต้องการในการใช้ไม้ที่เพิ่มขึ้นทุกปีฯ) 
   - การที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่าวรวดเร็วมีสาเหตุมาจากอะไร (แนว
ค าตอบ เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจฯ)   
  3. ครูน้าเสนอกรณีศึกษา โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศ 
 
 
ไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 3 
  จากข้อมูลที่มีการส้ารวจ “พื้นที่ป่าไม้” ในประเทศไทย โดยปี 2516 เป็นปีฐานของการส้ารวจมี “พื้นที่ป่าไม้” 
ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 138.56 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.21ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีข้อสังเกตและข้อพิจารณาว่าใน
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2516-2541 เพียงชั่วระยะเวลา 25 ปีเท่านั้น กล่าวคือในปี 2541 มีพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 
82.08 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.28 ของพื้นที่ทั้งประเทศเท่ากับว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงมากถึง 56.48 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปี
ละ 2.25 ล้านไร่ พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงนั้นล้วนเป็นต้นไม้ที่มีอายุนับร้อยปีจนถึงหลายร้อยปี ส่วนการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ป่าไม้
ในภายหลัง ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เป็นการปลูกต้นไม้ใหม่ ซึ่งมีขนาดเล็กเพื่อทดแทนป่าไม้ที่ถูกท้าลาย สภาพการณ์
ป่าไม้ของประเทศไทยก้าลังตกอยู่ภายใต้ “ภาวะวิกฤติอย่างร้ายแรง” เพราะพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ซึ่งเป็นต้นน้้าล้าธารและ
ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศถูกท้าลายลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแห้งแล้งมากขึ้น ฝนจึงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ในปีที่มีปริมาณ
น้้าฝนมาก ป่าไม้ที่ถูกท้าลายลงจนเสื่อมโทรมไม่สามารถเก็บน้้าในชั้นใต้ดินได้ เม่ือฝนตกหนักน้้าป่าก็ไหลบ่าท่วมพื้นที่
ตอนล่างทุกหนทุกแห่งอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นลักษณะของดินโคลนถล่มอีกด้วย ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง 
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 ขั้นที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา 
  4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยร่วมกันตั้ง
ประเด็นค้าถาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางรับมือปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ (การตั้งค าถามทางภูมิศาสตร์) เช่น 
   - การที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากสาเหตุใด 
(แนวค าตอบ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร การตัดไม้ท าลายป่าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจฯ) 
   - การที่ พ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย เกิดปัญหาน้ าท่วม
ฉับพลันในหลายพ้ืนที่ฯ) 
  5. นักเรียนในแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
แผนที่ ภาพถ่าย อินเทอร์เน็ต หนังสือต่างๆ สอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มพยายาม
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ได้มากที่สุด  (การรวบรวมข้อมูล) 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นที่ 3 อภิปรายประเด็นค าถาม 
  6. นักเรียนแต่ละคนน้าข้อมูลที่ตนเองสืบค้นได้ น้ามาเรียบเรียงให้สอดคล้องกับข้อ
ค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ เพ่ือที่จะได้น้ามาพิจารณาหาข้อเท็จจริง จ้าแนกและจัดกลุ่ม  (การ
จัดการข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ชั่วโมงท่ี 3 
 ขั้นที่ 4 อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  7. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เพื่อให้
ได้ประเด็นค้าตอบที่เหมาะสมกับข้อค้าถามที่ก้าหนดเอาไว้ (การวิเคราะห์ข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้
ค้าปรึกษาแนะน้า 
  8. นักเรียนในแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ ม 
เพ่ือให้ได้ค้าตอบที่เหมาะสมที่สุดกับข้อค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ (การสรุปข้อมูลเพื่อหา
ค าตอบ) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ขั้นที่ 5 น าเสนอ 
  9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยครูให้
นักเรียนในกลุ่มอ่ืนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้น 
  10. นักเรียนท้าแบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3 
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10.สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ (Leaning Materials and Learning Resources) 
 10.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 10.2 แบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 3  
 10.3 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 10.4 สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย” ที่มา https://www.youtube.com 

/watch?v=fbIdfc18L_w  
 10.5 ภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย และสถิติป่าไม้ในประเทศไทย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน (Teaching Log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

 …………………………………………………………… 
(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 

ผู้สอน 
................/................./............... 

 

https://www.youtube.com/
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1.  ผลการจัดการเรียนรู้  
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................... ................................................................................ ...... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.......................................................................... ................................................................................ ...... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

 …………………………………………………………… 
(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 

ผู้สอน 
................/................./............... 
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STRUCTURE OF A LESSON PLAN 
Learning Area : สังคมศึกษาฯ  Code ID : ส33101 Subject : สังคมศึกษาฯ 5 Class : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
Unit No : 3 Unit Title : วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Topic : วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลก 

Week : 8-9 Period No. : 16-18     Date : …………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (Learning Standards and Indicators) 
 1.1  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
 1.2  มาตรฐานการเรียนรู้   
  ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด้าเนินชีวิต มีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3  ตัวชี้วัด  
  ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
  ม.4-6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ   
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1. เขียนแนวทางการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้  
 2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
3. สาระส าคัญ (Key Concept) 
 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
ผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจนกระทั่ง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เกิดสภาพเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิต
ของมนุษย์ 
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4. สาระการเรียนรู้ (Learning Content) 
 - วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
  1. สาเหตุการเกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
  2. มาตรการการป้องกันวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
โลก 
5. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน (Learners’ Key Competencies) 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท้างาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบบทดสอบประเมิน ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4 
8. เกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ประเมิน ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน(ผ่าน)/ระดบั

คุณภาพ 

K : Knowedge 
(ความรู้) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระห ว่ า งลั กษ ณ ะภู มิ
ประเทศกับการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ร่วมไปถึง
สภาพแวดล้อม 
 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

P : Practice 
(การปฏิบัติ) 

เขียนถึงปัจจัยที่ท้ าให้
เกิดลักษณะภูมิประเทศ
แ บ บ ต่ า ง  ๆ  บ น
พื้นผิวโลก 

1. แบบทดสอบประเมิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภูมิศาสตร์ คร้ังที่ 1 

2.01 – 3.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี 
1.01 – 2.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 = ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

A : Attitude 
(เจตคติ) 

เห็นความส้าคัญลักษณะ
ภูมิประเทศของไทยและ
โลก 

1 .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมในการท้างาน
เป็นรายกลุ่ม 
 

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก) 
7–8 คะแนน = 3 (ดี) 
5–6 คะแนน = 2 (พอใช้) 
0–4 คะแนน =1 (ควรปรับปรุง) 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) 
 ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีศึกษา  
  1. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และแนะน้าวิธีการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาให้
นักเรียนได้ฟัง และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 -5 คน เพ่ือ
ร่วมกันเรียนรู้ 
  2. ครูน้าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูภาพมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในโลก ใน
พร้อมตั้งค้าถามกับนักเรียน ดังนี้ 
 
 
    
 
 
 
   - สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดมลพิษทางอากาศ คืออะไร (แนวค าตอบ เกิด
จากการที่มนุษย์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจ านวนมาก ) 
   - มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในโลก มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
(แนวค าตอบ มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากความต้องการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นทุกปีตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น)   
  3. ครูน้าเสนอกรณีศึกษา โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “ถอดรหัสอากาศพิษแห่งเดลี” 
 
 
 
” 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 3 
  นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้ว อินเดียก้าลังเผชิญหน้ากับวิกฤตมลพิษทางอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาเรื้อรังของอินเดีย ทางการมีค้าสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของ
อินเดีย หยุดท้าการเรียนการสอนชั่วคราว 
  อีกทั้งยังมีค้าสั่งให้งานก่อสร้างทั้งหลายหยุดการท้างานลงชั่วคราว จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน เพื่อลดความ
หนาแน่นของฝุ่นละออง PM2.5 ยกเว้นการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันประเทศ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน เพียง 5 จากทั้งหมด 11 แห่งในเมืองเท่านั้นที่ยังได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินงานต่อไปได้ 
  ล่าสุด ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ชี้ว่า อินเดียมีดัชนี AQI อยู่ที่ 618 ซึ่งสูงสุดใน
ช่วงเวลานี้ และอยู่ในระดับที่เลวร้าย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรงดการท้ากิจกรรมต่างๆ ภายนอกอาคาร ตามมาด้วย
จีน AQI 305 และปากีสถาน AQI 231 โดยเมืองนิวมุมไบถือเป็นเมืองที่มีดัชนี AQI สูงที่สุดในอินเดีย สูงถึง 895 
ขณะที่เมืองมุมไบอยู่ที่ 500 เมืองเดลี 404 และกรุงนิวเดลี 304 
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 ขั้นที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา 
  4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยร่วมกันตั้ง
ประเด็นค้าถาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางรับมือวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การตั้งค าถามทางภูมิศาสตร์) เช่น 
   - การที่มลพิษทางอาการในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เป็นผลมาจากสาเหตุใด (แนวค าตอบอินเดียยังคงมีเกษตรกรเผาตอซังพืชเพื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกทางการเกษตร การเผามักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ) 
   - การที่มลพิษทางอาการในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชากรอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ ท าให้ประชากรประสบ
ปัญหาในเรื่องของทางเดินหายใจ บางรายมีอาการระคาบเคืองในตา) 
  5. นักเรียนในแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
แผนที่ ภาพถ่าย อินเทอร์เน็ต หนังสือต่างๆ สอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มพยายาม
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ได้มากที่สุด  (การรวบรวมข้อมูล) 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นที่ 3 อภิปรายประเด็นค าถาม 
  6. นักเรียนแต่ละคนน้าข้อมูลที่ตนเองสืบค้นได้ น้ามาเรียบเรียงให้สอดคล้องกับข้อ
ค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ เพ่ือที่จะได้น้ามาพิจารณาหาข้อเท็จจริง จ้าแนกและจัดกลุ่ม  (การ
จัดการข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ชั่วโมงท่ี 3 
 ขั้นที่ 4 อภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  7. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เพื่อให้
ได้ประเด็นค้าตอบที่เหมาะสมกับข้อค้าถามที่ก้าหนดเอาไว้ (การวิเคราะห์ข้อมูล) โดยครูท้าหน้าที่ให้
ค้าปรึกษาแนะน้า 
  8. นักเรียนในแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
เพ่ือให้ได้ค้าตอบที่เหมาะสมที่สุดกับข้อค้าถามที่นักเรียนได้ก้าหนดเอาไว้ (การสรุปข้อมูลเพื่อหา
ค าตอบ) โดยครูท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 ขั้นที่ 5 น าเสนอ 
  9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยครูให้
นักเรียนในกลุ่มอ่ืนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้น 
  10. นักเรียนท้าแบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4 
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10.สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ (Leaning Materials and Learning Resources) 
 10.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และวิกฤตการณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 10.2 แบบทดสอบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4  
 10.3 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 10.4 สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “ถอดรหัสอากาศพิษแห่งเดลี” ที่มา https://www.youtube.com 
/watch?v=oM1h4kMJGsw  
 10.5 ภาพพ้ืนที่มลพิษทางอากาศจากรถยนต์ ภาพมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน (Teaching Log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

 …………………………………………………………… 
(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 

ผู้สอน 
................/................./............... 

 

https://www.youtube.com/
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1.  ผลการจัดการเรียนรู้  
.......................................................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................... ................................................................................ ...... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

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

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

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

…………………………………………………………… 
(นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์) 

ผู้สอน 
................/................./............... 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชาสังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ค าสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
ส 5.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื้นที่ ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ 
1. ข้อใดกล่ าวถึ งส่ วนประกอบของโลกได้ ไม่ 
 ถูกต้อง  
 ก. ประกอบด้วย 4 มหาสมุทร 7 ทวีป  
     ข. ประกอบด้วยแผ่นดิน 1 ส่วน ผืนน้้า 3 ส่วน 
 ค. เป็นส่วนนอกสุดของโลก และมีความบาง
ที่สุด  
 ง. ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
ยืดหยุ่น 
2. โครงสร้างของโลกส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหว  
 การเลื่อนไหลของหินหนืดอยู่ตลอดเวลา 
   ก. แก่นโลกส่วนใน ข. แก่นโลกส่วนนอก 
 ค. เนือ้โลก      ง. เปลือกโลก 
3. ชั้นบรรยากาศใดที่มีทัศนวิสัยดีส้าหรับใช้ในการ 
 บินของเคร่ืองบิน  
 ก. โทรโพสเฟียร์  ข. สเตรโทสเฟียร์ 
 ค. เมโซสเฟียร์     ง. เทอร์โมสเฟียร์ 
4. การเกิดปรากฏการณ์ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน  
 ก. โลกหมุนรอบตั ว เองท้ า ให้ เกิดกลางวัน                      
  กลางคืน 
 ข. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ท้าให้เกิดฤดูกาล 
 ค. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกท้าให้เกิดข้างขึ้น -
  ข้างแรม 
 ง. ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ท าให้เกิด
สุริยุปราคา 

5. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็น 
 แนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร  
 ก. จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก 
 ข. การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ 
 ค. หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา 
 ง. ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น    
6. สาเหตุส้าคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน 
 คืออะไร   
 ก. ภาวะโลกร้อน 
 ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 ค. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน 
  ง. ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน 
7. การที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศ จะ 
 ส่งผลต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชนหรือไม่  
 เพราะอะไร  
 ก. ส่งผล เพราะการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ต้อง            
  พึ่งพิงภูมิประเทศ 
 ข. ส่งผล เพราะการที่ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง              
  ท า ให้การด าเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยน            
  แปลงตามไปด้วย 
 ค. ไม่ ส่ งผ ล  เพ ราะก ารด้ า เนิ น ชี วิ ต ข อ ง                
  ประชาชนไม่ได้อาศัยภูมิประเทศ 
 ง. ไม่ ส่ งผ ล  เพ ราะก ารด้ า เนิ น ชี วิ ต ข อ ง              
  ประชาชนพึ่งพิงเพียงก้าลังของตนเองเท่านั้น 
ส 5.1 ม.4-6/2วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่ง
ท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก.  
 
 



 152 
 
8. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีโอกาสเกิดภูเขา 
 ไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวน้อยมาก  
 ก. ไม่มีรอยแยกของเปลือกโลก 
 ข. อยู่ห่างจากรอยต่อระหว่างเปลือกโลก 
 ค. ไม่มีหินหนืดหลอมเหลวอยู่ใต้เปลือกโลก 
 ง. อยู่ห่างจากศูนย์กลางของแผ่นเปลือกโลก 
9.  การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควร 
 หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด  
 ก. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัด 
  เซาะของน้้า 
 ข. การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้้า 
  ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ค. การก้าหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็น 
  แหล่งกักเก็บน้้าหรือแก้มลิง 
 ง. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ าและติดตั้ ง           
  เครื่องสูบน้ าออกจากพื้นที่ของตน 
10. ภัยพิบัติทางธรรมชาติใดที่เราไม่สามารถทราบ 
 ล่วงหน้าได้  
 ก. พายุ ข. สึนามิ 
 ค. แผ่นดินไหว ง. ไฟป่า 
11. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ท้าให้เกิดปรากฏการณ์หลุม
 ยุบ  
 ก. มีโพรงหรือถ้้าใต้ดิน 
 ข. น้้าในโพรงชั้นดิน 
 ค. เพดานโพรงใต้ดินมีรอยแตก 
 ง. บริเวณดังกล่าวมีหินปูนเป็นส่วนประกอบ 
  โดยอยู่ในระดับตื้น 
 
 
 
 
 

12. ข้อใดคือการระวังภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 ได้ถูกต้อง  
 ก. เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวผู้ที่อาศัยบนตึกหรือ                  
  อาคารควรใช้ลิฟต์เพื่อความรวดเร็วในการ             
  หนีภัย 
 ข. ถ้าก้าลังขับรถให้รีบออกจากรถและวิ่งไป
  หลบใต้วัตถุที่มีความแข็งแรงทนทาน 
 ค. หากเกิดแผ่นดินไหวบริ เวณชายฝั่ งให้            
  พยายามอยู่ห่างจากบริเวณชายฝั่ง 
 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการกระท้าของมนุษย์ที่ 
 ท้าให้เกิดแผ่นดินถล่ม  
 ก. การขุดดินท้าคูคลอง 
 ข. การดูดทรายจากแม่น้้า 
 ค. การสูบน้้าใต้ดินหรือน้้าบาดาลมากเกินไป
 ง. การท านาขั้นบันได 
14. ข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์สึนามิใน พ.ศ. 2547  
 ได้ถูกต้อง  
 ก. จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจาก               
  เหตุการณ์นี้ 
 ข. ประเทศที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
  นี้ มากที่สุด คือ สิงคโปร ์
 ค. จั งหวัดสตูล เป็ นหนึ่ งในจั งหวัดที่ ได้ รับ                          
  ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างมาก 
 ง. การก่อตัวของคลื่นสึนามิเป็นผลมาจาก                      
  แผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
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15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับคลื่นสึนามิ   
 ก. มหาสมุทรทุกแห่งสามารถเกิดสึนามิได้ 
 ข. ระบบแจ้งเตือนการเกิดคลื่นสึนามิเกิดขึ้น
  เป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา 
 ค. มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่เกิดคลื่นสีนามิ  
  ได้น้อยและไม่รุนแรงมากนัก 
 ง. คลื่นสีนามิ ไม่ ได้ เกิดจากคลื่นกระแสน้้ า             
  หากแต่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล การ             
  เคลื่อนชนกันของแผ่นดินใต้ทะเล 
16. ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ มากที่สุด 
 ในโลก คือประเทศใด 
 ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น 
 ค. ประเทศเวียดนาม ง. ประเทศอเมริกา 
ส 5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
17. จริงหรือไม่ที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อม
 ได้  
 ก. จริ ง  เพ ราะสิ่ งแ วด ล้ อม มี วั ฏ จั ก รก า ร               
  หมุนเวียน 
 ข. จริง เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เกิดเองตาม                 
  ธรรมชาติ 
 ค. ไม่จริง เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่น้ากลับมา
  ใช้ใหม่ได้ 
 ง. ไม่จริง เพราะสิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่าง
  ที่อยู่รอบตัวเรา 
18. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสีย  
 ก. เกิดพืชใต้น้ า 
 ข. ส่งกลิ่นเหม็น 
 ค. สัตว์น้้าสูญพันธุ์ 
 ง. แหล่งเพาะเชื้อโรค 

19. ปั จจัยส้ าคัญ ที่ ท้ า ให้ เกิ ด วิกฤตการณ์ ด้ าน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
 มากที่สุด คือ อะไร  
 ก. ความเจริญของเมืองใหญ่ 
 ข. ความเจริญของอุตสาหกรรม 
 ค. การเพิ่มของจ านวนประชากร 
 ง. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
20. รังสีอัลตราไวโอเลตส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในข้อ           
 ใด  
 ก. ท้าให้ตาบอด ข. ร่างกายขาดน้้า 
 ค. ท าให้ผิวหนังไหม้เกรียม 
 ง. ท้าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ 
21. ข้อใดเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้พื้นที่แห้งแล้ง 
 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
 ก. ป่าไม้ถูกท าลาย 
 ข. การขยายพื้นที่ท้าเหมืองแร่  
 ค. แหล่งน้้าธรรมชาติเกิดมลพิษ 
 ง. การเพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม 
22. การท้าเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
 อย่างไร  
 ก. ท้าให้ดินขาดน้้า 
 ข. ท้าให้ดินมีปริมาณน้อยลง 
 ค. ท้าให้ดินมีธาตุอาหารมากขึ้น 
 ง. ท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
23. ลักษณะวิกฤตการณ์ เกี่ยวกับพลังงานที่ โลก 
 ก้าลังเผชิญอยู่คือข้อใด  
 ก. ขาดแคลนพลังงาน 
 ข. พลังงานไม่มีคุณภาพ 
 ค. พลังงานมากเกินความต้องการ 
 ง. แหล่งพลังงานอยู่ในพื้นที่กันดาร 
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24. ข้อ ใด เป็ นสาเหตุส้ าคัญ ที่ สุ ดที่ ท้ า ให้ ระดับ       
 น้้าทะเลเพิ่มขึ้น  
 ก. การเกิดพายุหมุน  
 ข. น้ าแข็งขั้วโลกละลาย 
 ค. การขยายตัวของแหล่งน้้าจืด 
 ง. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
25. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดมีสาเหตุมา 
 จากภาวะโลกร้อน  
 ก. การเคลื่อนที่เข้าปะทะกัน ชนกัน หรือเกยกัน                
  ของเปลือกโลกก่อให้เกิดแผ่นดินหรือทวีป             
  ต่างๆ 
 ข. การที่โลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับ      
  ดวงจันทร์ ท้าให้เงาของโลกบังดวงจันทร์ 
 ค. การอพยพของสัตว์จ้าพวกกระรอก ชิปมังก์
  ไปอยู่ในที่สูงขึ้น 
 ง. มหาสมุทรทุกแห่งเกิดคลื่นลมรุนแรง 
26. ข้ อ ใด กล่ า วส า เห ตุ ข อ งวิ ก ฤต การณ์ ด้ า น
 สิ่งแวดล้อมได้ไม่ถูกต้อง  
 ก. ปัญหาความแห้งแล้งเกิดจากการขยายตัว
  ของพื้นที่ท้าเกษตรและการขยายตัวของ               
  อุตสาหกรรม 
 ข. การสลายตัวของอินทรียวัตถุเป็นสาเหตุหนึ่ง
  ที่ท้าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
 ค. ปรากฏการณ์ เอลนี โญ เกิ ดจากการที่          
  อุณหภูมิของน้ าบริเวณตอนกลางและ           
  ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีค่าต่ ากว่า
  ปกติ 
 ง. ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดจากการที่อุณหภูมิ              
  ของน้้าบริเวณตอนกลางและตะวันตกของ               
  มหาสมุทรแปซิฟิกมีค่าต่้ากว่าปกติ 
 
 
 

ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่
เกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 
27. หากพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมลักลอบปล่อย
 น้้า เสียลงในแหล่งน้้าสาธารณะจนท้าให้น้้าเน่า 
 เสีย ควรแจ้งหน่วยงานใด  
 ก. กรมควบคุมมลพษิ 
 ข. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
 ค. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ง. ส้านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากร                            
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
28. ใครถือเป็นผู้ก่อเหตุร้าคาญ  
 ก. โจ้น้าน้้าจากแม่น้้ามาใช้ซักผ้า 
 ข. ก้องน้าซากปลาที่ตายในบ่อของตนไปฝังกลบ 
 ค. ต้นเปิดเพลงในรถประจ าทางเสียงดังเกิน                    
  100 เดซิเบล 
 ง. แก้มน้าฝูงวัวของตนประมาณ 10 ตัวไป                
  เลี้ยงกลางทุ่งนา 
29. ผู้ใดกระท้าผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความ 
 สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
 บ้านเมือง พ.ศ. 2535  
 ก. สุดาทิ้งขยะลงบนพื้นบ้านของตนเอง 
 ข. มานิตสั่งน้้ามูกลงในถังขยะของโรงเรียน 
 ค. ปรานีเก็บขวดพลาสติกจากข้างถนนมาขาย 
 ง. ป รี ด า ปั ส ส า ว ะ ที่ ข้ า ง ถั ง ข ย ะ ใ น                
  สวนสาธารณะ 
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30. แจนได้ซื้อนกแต้วแล้วท้องด้า มาเลี้ยงไว้ที่บ้าน  
 เพราะกลัวว่าจะสูญพันธุ์  นักเรียนคิดว่าการ 
 กระท้าของแจนเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
 ก. เหมาะสม เพราะเป็นการช่วยอนุรักษ์นกหา              
  ยาก 
 ข. เหมาะสม เพราะถือว่าเป็นการช่วยปกป้อง                  
  สัตว์ป่าหายาก 
 ค. ไม่เหมาะสม เพราะอาจท้าให้สัตว์ป่าขาด                  
  อิสรภาพ 
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการกระท าที่เสี่ยง
  ต่อการสูญพันธุ์ได้ 
31. พื้นที่ชุ่มน้้ากุดทิ้งถูกจัดอยู่ในอนุสัญญาฉบับใด  
 ก. อนุสัญญาแรมซาร์ 
 ข. อนุสัญญาเวียนนา  
 ค. อนุสัญญาไซเตส 
 ง. พิธีสารเกียวโต 
32.การเพิ่มจ้านวนของปริมาณแก๊สเรือนกระจกใน 
 ชั้ น บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ม า ก ขึ้ น  ท้ า ใ ห้ เกิ ด ก า
 เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ อาทิ ภาวะ
 โลกร้อน เหตุนี้จึงเป็นผลท้าให้เกิดอนุสัญญาใด 
 ต่อไปนี้ 
 ก. พิธีสารเกียวโต 
 ข. อนุสัญญาไซเตส 
 ค. อนุสัญญามอนทรีออล 
 ง. อนุสัญญาบาเซิล 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. UNEP มีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร   
 ก. ลดปริมาณการผลิตภาชนะที่มีผลกระทบต่อ                 
  สิ่งแวดล้อม 
 ข. สนับสนุนให้เกิดองค์กรแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม                    
  ในภูมิภาคต่างๆ 
 ค. รณรงค์การลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนได              
  ออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้               
  เกิดภาวะแก๊สเรือนกระจก 
 ง. ส ารวจผลกระทบของสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อ                 
  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดการด้าน                 
  สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
34. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดปริมาณ 
 การปล่อยแก๊สเรือนกระจก เป็นวัตถุประสงค์ 
 ของอนุสัญญาหรือพิธีสารใดต่อไปนี้   
 ก. อนุสัญญาแรมซาร์ ข. อนุสัญญาไซเตส 
 ค. อนุสัญญาเวียนนา ง. พิธีสารเกียวโต 
35. ตามโครงการในพระราชด้าริ แกล้งดิน เป็น
 โครงการที่มีวิธีการจัดการกับดินเปรี้ยวอย่างไร   
 ก. ปลูกป่าเพื่อลดความเปรี้ยวของดิน 
 ข. การใช้ เครื่องพ่ น ไปยั งผิ วดิน เพื่ อ ดูดซับ             
  ความชื้นที่มากเกินไป 
 ค. ก้าหนดบัญญัติกฎหมายให้พื้นดินเปรี้ยวผลิต                  
  เป็นเกลือสินเธาว์ 
 ง. ท าการขังน้ าไว้จนดินเปรี้ยวถึงที่สุด แล้ว              
  ระบายน้ าออก ก่อนที่จะน าดินไปปรับ                
  สภาพด้วยปูนขาว จนมีสภาพที่สามารถ
  เพาะปลูกได้ 
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36. ประเทศฝรั่งเศสได้มีนโยบายลดปริมาณขยะ 
 อันตราย อีกทั้งไม่เคลื่อนย้ายขยะพิษไปไว้ที่ 
 ประเทศอิตาลีอยากทราบว่าการกระท้าของ 
 ฝรั่งเศสปฏิบัติตามกฎหรือข้อตกลงระหว่าง 
 ประเทศฉบับใด  
 ก. อนุสัญญาบาเซิล 
 ข. อนุสัญญาแรมซาร์ 
 ค. อนุสัญญาไซเตส 
 ง. พิธีสารมอนทรีออล 
37. การน้าถุงพลาสติกมาท้าเป็นเครื่องนุ่งห่มตรง 
 กับหลักการใด  
 ก. Refill ข. Recycle 
 ค. Reduce ง. Reuse 
38. การใช้พลาสติกของคนไทยเป็นจ้านวนมากน้ามา
 ซึ่งปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะ
 เป็ น ข ย ะ ใน ท้ อ ง ท ะ เล  อ ย า ก ท ร า บ ว่ า
 พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ไม่ช่วยลดการใช้
 พลาสติก  
 ก. น้้าใช้ถุงผ้าทุกคร้ังเมื่อออกไปซื้อของที่ตลาด 
 ข. นุ ก เก็ บ ข ย ะ ใ น ห า ด ส มิ ห ล า  เมื่ อ            
  นักท่องเที่ยวทิ้งขยะลงในทะเล 
 ค. ฝนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวก             
  ซื้อเมื่อซื้อสินค้าในปริมาณ 1-2 ชิ้น 
 ง. ข้าวแตนน้าถุงพลาสติกกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อ               
  เวลาที่จ้าเป็นต้องห้ิวสัมภาระออกจากบ้าน 
39. แ น ว ท า งแ บ บ  Recovery ใน ก า รจั ด ก า ร
 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามข้อใด   
 ก. การน้ายางรถยนต์เก่ามาท้าถังขยะ 
 ข. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 
 ค. การน้าผ้าขนหนูเก่ามาท้าเป็นผ้าถูบ้าน 
 ง. การน าน้ าล้างรถที่ปล่อยให้ตกตะกอน            
  น ามาใช้ล้างพื้น 

40. การที่ภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนมีการแยกขยะ
 ก่อนน้าไปทิ้ง นักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสม
 หรือไม่ เพราะอะไร  
 ก. เหมาะสม เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระของ          
  ภาครัฐ 
 ข. เหมาะสม เพราะสามารถที่จะก าจัดขยะ
  และแยกขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย
  ขึ้น 
 ค. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นภาระของประชาชน                  
  มากเกินไป 
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะการแยกขยะควรเป็น               
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทความทางภูมิศาสตร์ที่ก้าหนดให้ และตอบค้าถามท่ีก้าหนดให้ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1) ค วาม เข้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

อธิ บ าย ปั จ จั ย แล ะผ ล ที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
และระบบของมนุษย์แต่แยก
ส่วนกัน 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
หรือระบบของมนุ ษย์ ได้
เพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง 

2) การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์   

แสด งข้ อกล่ า ว อ้ า งห รื อ
สนับสนุน ข้อกล่าวอ้าง ข้อ
โต้แย้งที่ต่างออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ แ ล ะ
สามารถให้เหตุผลเสริม เพื่อ
ท้าให้ข้อโต้แย้ง ที่ต่้างออก
ไปมีความน่าเชื่อถือ 

แส ด งข้ อ ก ล่ า ว อ้ า งแ ล ะ
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่ าว
อ้างเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ที่เก่ียวเนื่องกับภูมิศาสตร ์

อธิบ ายสิ่ งต่ าง ที่ พบ เห็น
รอบตัวด้วยการให้ข้อมูล
สนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ภูมิศาสตร ์

3) การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจ 
แล้วน ำไปสู่การออกแบบ
ท าง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก าร
ตั ด สิ น ใจ ได้ ม า ก ก ว่ า  2 
ทางเลื อก  และตั ดสิ น ใจ
เลือกทางเลือกที่ มี ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น การตัดสินใจ 
แล้วน้าไปสู่การออกแบบ
ท า ง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ เ พี ย ง  2 
ทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจได้ 
แต่ ท า ง เลื อ ก ที่ ตั ด สิ น ใจ
เป็ น ไป ไม่ ได้ เลย  ในท าง
ปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด  ส 5.1 ม.6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาค

ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
 

  ในช่วงฤดูฝน ปัญหาดินโคลนถล่ม น้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วมฉับพลัน ท้าลายชี วิต ทรัพย์สิน 

ประเมินค่าไม่ได้นั้น เกิดขึ้นทุกปี ไม่ใช่แค่เหตุร้ายที่บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ 

จ.น่าน ดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชน 4 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง

ฌาปนกิจไปเมื่อเย็นวานนี้ ท่ามกลางสายฝนที่ยังโปรยปรายไม่ขาดสาย หากย้อนเหตุการณ์ดินถล่มใน

ภาคเหนือ เกือบทุกจังหวัด ประสบภัยกันถ้วนหน้า เช่น เมื่อ 4 พ.ค. 2544 ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ดินถล่ม 

มีบ้านเรือนเสียหาย 18 หลัง ผู้เสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน 9 ต.ค. 2549 เกิดดินถล่มที่บ้านยาง 

หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีเสียชีวิตรวม 8 ราย บ้านเรือนเสียหาย 29 หลัง ช่วงเดือน ต.ค.

ปี 50 นับเป็นปีมหาวิปโยคของหลายจังหวัดในภาคเหนือ เพราะระบม ยับเยินด้วยปัญหาดินถล่ม

กระจายทุกพ้ืนที่ ด้วยลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ และเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ราบ สลับเขา มีความ

ลาดชันสูง จึงมีปัญหาเรื่องดินถล่มเป็นประจ้าทุกปี อาจเกิดขึ้นในบริเวณลาดดินตามธรรมชาติ และ

ลาดดินซึ่งมนุษย์กระท้าขึ้น เช่นแถวๆหมู่บ้านป่าแหว่ง รูปแบบถล่มแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ แบบ

ร่วงหล่น ,แบบกลิ้งไปข้างหน้า แบบเลื่อนไถล แบบเคลื่อนตัวขยายไปด้านข้าง แบบไหล และแบบผสม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินถล่มนั้น สภาพอากาศของท้องถิ่นมีผลมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่มีฝนตกชุก ภูมิ

ประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน สภาพพ้ืนที่มีพืชปกคลุมดินหรือเป็นเขาหัวโล้น รวมถึงการเกิดแผ่นดินไหว 

ลักษณะทางธรณีวิทยา การป้องกันดินถล่ม จะไม่สามารถป้องกันได้ 100 % เพราะพ้ืนที่ลาดเขาเสี่ยง

ต่อการเกิดดินถล่มทั้งนั้น ถ้าจะป้องกันดินถล่มทั้งประเทศ ต้องใช้งบประมาณมหาศาล ส่วนใหญ่จะ

ป้องกันดินถล่มจากพ้ืนที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้น เช่น การตัดภูเขาเพ่ือสร้างถนน มีการปลูกพืชคลุมดิน

,ท้าก้าแพงกันดิน ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาหน้าดิน เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในไทย 

1. จากการบทความข้างต้นการที่เกิดปัญหาดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นโดยส่งใหญ่จะเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาใด นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... 
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2. พื้นที่ที่ส่วนใหญ่เกิดปัญหาดินโคลนถล่มเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบใด และเพราะเหตุใด

จึงเป็น เช่นนั้น 

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

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

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

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

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

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

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

3. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีดินโคลนถล่มนักเรียนจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาอย่างไร จง

อธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ครั้งที่ 2 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทความทางภูมิศาสตร์ที่ก้าหนดให้ และตอบค้าถามท่ีก้าหนดให้ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1) ค วาม เข้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

อธิ บ าย ปั จ จั ย แล ะผ ล ที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
และระบบของมนุษย์แต่แยก
ส่วนกัน 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
หรือระบบของมนุ ษย์ ได้
เพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง 

2) การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์   

แสด งข้ อกล่ า ว อ้ า งห รื อ
สนับสนุน ข้อกล่าวอ้าง ข้อ
โต้แย้งที่ต่างออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ แ ล ะ
สามารถให้เหตุผลเสริม เพื่อ
ท้าให้ข้อโต้แย้ง ที่ต่้างออก
ไปมีความน่าเชื่อถือ 

แส ด งข้ อ ก ล่ า ว อ้ า งแ ล ะ
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่ าว
อ้างเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ที่เก่ียวเนื่องกับภูมิศาสตร ์

อธิบ ายสิ่ งต่ าง ที่ พบ เห็น
รอบตัวด้วยการให้ข้อมูล
สนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ภูมิศาสตร ์

3) การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจ 
แล้วน ำไปสู่การออกแบบ
ท าง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก าร
ตั ด สิ น ใจ ได้ ม า ก ก ว่ า  2 
ทางเลื อก  และตั ดสิ น ใจ
เลือกทางเลือกที่ มี ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น การตัดสินใจ 
แล้วน้าไปสู่การออกแบบ
ท า ง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ เ พี ย ง  2 
ทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจได้ 
แต่ ท า ง เลื อ ก ที่ ตั ด สิ น ใจ
เป็ น ไป ไม่ ได้ เลย  ในท าง
ปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด  ส 5.1 ม.6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาค

ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
 

  สถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ยังรุนแรงท้องฟ้าในซานฟรานซิสโก กลายเป็น

สีส้มน่าสะพรึง  ท้องฟ้าทั่ว ซาน ฟรานซิสโก , โอ๊คแลนด์ และ เบิร์กลี่ย์ กลายเป็นสีส้มจากควันไฟป่า

ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย ท้าให้การสัญจรบนท้องถนนมีทัศนวิสัยเลวร้าย และคุณภาพ

อากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงให้เห็นกลุ่มควันหนาทับแผ่ปกคลุม 

เหนือรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างชัดเจน ทางด้าน นักผจญเพลิงสหรัฐฯ กว่า 14,000 นาย ใช้ความพยายาม

อย่างหนักในการดับไฟป่า โดยไฟป่า 2 ใน 3 จุดที่ใหญ่ที่สุด อยู่ในพ้ืนที่ ซาน ฟรานซิสโก เบย์ จนถึง

ขณะนี้ ยังไม่สามารถควบคุม เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ ทั้งกระแสลมลมแรง และ อากาศร้อน

จัด  โดยในปีนี้ ไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย เผาผลาญพ้ืนทีป่าไปแล้ว 5 ล้านไร่ อาคารบ้านเรือน

หลายสิบหลังถูกเผาวอด ประชาชนต้องอพยพหนีไฟป่าไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยพบผู้เสียชีวิตจากไฟ

ป่าในรัฐโอเรก้อนอย่างน้อย 3 คน 

 

1. ไฟป่าที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสถานที่ต่างๆ ท่ัวโลก มีสาเหตุส าคัญเกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้

บ้าง จง อธิบาย   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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2. ลักษณะของภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามีผลต่อปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐต่างๆ หรือไม่ 

เพราะอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการกระตุ้นให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการ

ดูแลและระมัดระวังไม่ให้เกิดไฟป่า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ครั้งที่ 3 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทความทางภูมิศาสตร์ที่ก้าหนดให้ และตอบค้าถามท่ีก้าหนดให้ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1) ค วาม เข้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

อธิ บ าย ปั จ จั ย แล ะผ ล ที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
และระบบของมนุษย์แต่แยก
ส่วนกัน 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
หรือระบบของมนุ ษย์ ได้
เพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง 

2) การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์   

แสด งข้ อกล่ า ว อ้ า งห รื อ
สนับสนุน ข้อกล่าวอ้าง ข้อ
โต้แย้งที่ต่างออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ แ ล ะ
สามารถให้เหตุผลเสริม เพื่อ
ท้าให้ข้อโต้แย้ง ที่ต่้างออก
ไปมีความน่าเชื่อถือ 

แส ด งข้ อ ก ล่ า ว อ้ า งแ ล ะ
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่ าว
อ้างเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ที่เก่ียวเนื่องกับภูมิศาสตร ์

อธิบ ายสิ่ งต่ าง ที่ พบ เห็น
รอบตัวด้วยการให้ข้อมูล
สนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ภูมิศาสตร ์

3) การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจ 
แล้วน ำไปสู่การออกแบบ
ท าง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก าร
ตั ด สิ น ใจ ได้ ม า ก ก ว่ า  2 
ทางเลื อก  และตั ดสิ น ใจ
เลือกทางเลือกที่ มี ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น การตัดสินใจ 
แล้วน้าไปสู่การออกแบบ
ท า ง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ เ พี ย ง  2 
ทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจได้ 
แต่ ท า ง เลื อ ก ที่ ตั ด สิ น ใจ
เป็ น ไป ไม่ ได้ เลย  ในท าง
ปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด ส 5.2 ม.6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้าน                           

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 

  โลกร้อนขึ้นแบบนอนสต๊อป  นาซาเผยแพร่ข้อมูลตรวจสอบอุณหภูมิโลก ทั้งผิวดินและพ้ืนผิว

มหาสมุทร ในเดือน ก.พ.59 ออกมาชนิดต้องตะลึง เพราะท้าลายสถิติ อุณหภูมิสูงขึ้นมากสุดในเดือน

เดียว 1.35 องศาเซลเซียส เมื่อ 14 มี.ค.59 ส้านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จากข้อมูลขององค์การ

บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) ระบุ ภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลให้อุณหภูมิโลกใน 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สูงขึ้นถึง 1.35 องศาเซลเซียส จนถือเป็นการท้าลายสถิติอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น

มากที่สุดภายในช่วงเวลาเดือนเดียว จนสร้างความตกตะลึงให้แก่บรรดานักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก 

เจฟฟ์ มาสเตอร์ส และบ็อบ เฮนสัน ซึ่งได้ร่วมกันเขียนรายงานวิ เคราะห์ข้อมูลจากนาซาที่เผยแพร่

ออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มี.ค.ผ่านมา ลงในบล็อก บนโลกออนไลน์ ชี้ว่า ข้อมูลจากนาซา ถือเป็นข้อมูล

ที่สร้างความตกตะลึงอย่างแท้จริง และเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ท้าให้เห็นว่าโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการ

เกิดภาวะเรือนกระจกจากน้้ามือมนุษย์ ทั้งนี้ อุณหภูมิโลกทั้งพ้ืนผิวดินและมหาสมุทร ในเดือน ก.พ. 

59 ได้เพ่ิมขึ้น 1.35 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นภายในหนึ่งเดือน โดย

เปรียบเทียบจากข้อมูลพื้นฐานในช่วงปีค.ศ.1951-1980 โดยก่อนหน้านี้ เดือน ม.ค.59 เพิ่งท้าลายสถิติ

เป็นเดือนที่อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 1.15 องศาเซลเซียสมาแล้ว 

 

1. ในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนก าลังเป็นปัญหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลก จากข่าว

ดังกล่าว นักเรียนคิดว่าสถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นมีเป็นผลมาจากอะไรได้บ้าง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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2. ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นไปทุกที่ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศหรือไม่ อย่างไร จง

อธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. นักเรียนคิดว่าปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 

จงเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ครั้งที่ 4 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทความทางภูมิศาสตร์ที่ก้าหนดให้ และตอบค้าถามท่ีก้าหนดให้ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1) ค วาม เข้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

อธิ บ าย ปั จ จั ย แล ะผ ล ที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
และระบบของมนุษย์แต่แยก
ส่วนกัน 

อธิบายระบบของธรรมชาติ
หรือระบบของมนุ ษย์ ได้
เพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง 

2) การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์   

แสด งข้ อกล่ า ว อ้ า งห รื อ
สนับสนุน ข้อกล่าวอ้าง ข้อ
โต้แย้งที่ต่างออกไปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ แ ล ะ
สามารถให้เหตุผลเสริม เพื่อ
ท้าให้ข้อโต้แย้ง ที่ต่้างออก
ไปมีความน่าเชื่อถือ 

แส ด งข้ อ ก ล่ า ว อ้ า งแ ล ะ
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่ าว
อ้างเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ที่เก่ียวเนื่องกับภูมิศาสตร ์

อธิบ ายสิ่ งต่ าง ที่ พบ เห็น
รอบตัวด้วยการให้ข้อมูล
สนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ภูมิศาสตร ์

3) การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจ 
แล้วน ำไปสู่การออกแบบ
ท าง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก าร
ตั ด สิ น ใจ ได้ ม า ก ก ว่ า  2 
ทางเลื อก  และตั ดสิ น ใจ
เลือกทางเลือกที่ มี ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น การตัดสินใจ 
แล้วน้าไปสู่การออกแบบ
ท า ง เลื อ ก เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ เ พี ย ง  2 
ทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็นการตัดสินใจได้ 
แต่ ท า ง เลื อ ก ที่ ตั ด สิ น ใจ
เป็ น ไป ไม่ ได้ เลย  ในท าง
ปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด ส 5.2 ม.6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้าน                           

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

  องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) อ้างข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของทั้งโลกยุค

ปี 2020 เหลืออยู่ประมาณ 26,650 ล้านไร่...ตลอดช่วง 20 ปี นับตั้งแต่ ค.ศ.2000 ถึง 2020 พ้ืนที่ป่า

ไม้ของทั้งโลกลดลงจาก 31.9 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 31.2 เปอร์เซ็นต์ หรือพ้ืนที่ป่าไม้หดหายมากเกือบ 

100 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 650 ล้านไร่  พ้ืนที่ป่าไม้ถูกแผ้วถางท้าลายเฉลี่ยมากท่ีสุดของโลก คือ

แถบตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan) ทวีปแอฟริกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วง 

10 ปีหลังอัตราแผ้วถางบุกรุกพ้ืนที่ป่าในทั้งสองภูมิภาคนี้มากกว่าภูมิภาคละตินอเมริกาและภูมิภาค

อเมริกากลาง สาเหตุหลักของการบุกรุกแผ้วถางป่าเพราะต้องการพ้ืนที่ท้าการเกษตร ปลูกพืชผลิต

อาหารและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติก้าลังพัฒนาตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2015 -

2020) เฉพาะแถบตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 28.7 เหลือ 27.8 เปอร์เซ็นต์ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 49 เหลือ 47.8 เปอร์เซ็นต์ ไอวอรี โคสต์ อัตรา

การบุกรุกแผ้วถางป่ามากที่สุดของทวีปแอฟริกา พ้ืนที่ป่าไม้หดหายตลอดช่วง 5 ปี จากเหลือ 10.7 

เปอร์เซ็นต์ ลดเหลือ 8.9 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยเคนยา มาลีและรวันดา เผชิญปัญหาใกล้เคียงกัน  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ป่าในอินโดนีเซีย จากเหลือ 52.5 เปอร์เซ็นต์ ลดเหลือ 50.9 

เปอร์เซ็นต์ มาเลเซีย จาก 59.2 เปอร์เซ็นต์ ลดเหลือ 58.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบ้านเราเมืองไทย ป่าไม้

เหลือ 31.6 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลตั้งเป้าเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่ถึงเป้า  ภูมิภาค

ละตินอเมริกาและอเมริกากลาง จากเคยมีพ้ืนที่ป่า 47.4 เปอร์เซ็นต์ ลดเหลือ 46.7 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะ

บราซิล จากเคยมีพ้ืนที่ป่า 60.3 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 59.4 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มชาติแผ้วถางป่าเฉลี่ยมากที่สุด

ของโลก 10 อันดับ คือ รัสเซีย บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย คองโก อินโดนีเซีย 

เปรูและอินเดีย แต่อีกด้านหนึ่ง หลายประเทศแถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ กลับมีพ้ืนที่ป่าไม้

เพ่ิมขึ้นตลอดช่วง 5 ปี ตัวอย่างคือ จีน พ้ืนที่ป่าไม้เฉลี่ยจาก 22.3 เพ่ิมเป็น 23.3 เปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่น 

พ้ืนที่ป่าไม้ขยับเพ่ิมขึ้นถึง 68.4 เปอร์เซ็นต์ ฝรั่งเศส จาก 30.7 เพ่ิมเป็น 31.5 เปอร์เซ็นต์ อิตาลี จาก 

31.6 เพ่ิมเป็น 32.5 เปอร์เซ็นต์ อังกฤษ จาก 13 เพ่ิมเป็น 13.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแคนาดา คงระดับ 

38.2 เปอร์เซ็นต์ กับสหรัฐฯ คงระดับ 33.9 เปอร์เซ็นต์ 
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1. การที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วจากการที่มนุษย์ตัดไม้ท าลายป่า ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดย

ร่วมอย่างไร และส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. การที่ป่าไม้ถูกท าลายส่งผลให้ภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... 
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3. นักเรียนคิดว่าการที่จะอนุรักษ์ดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน ควรมีวิธีการอย่าง จงน าเสนอวิธี การ  

พร้อม อธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ค าชี้แจง : ให้ท้าเครื่องหมาย  √  ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
  ระดับ  5 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
  ระดับ  4 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี
  ระดับ  3 หมายถึง   นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง   นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง   นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนการสอน 
      

2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา       

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด 

      

4 กิจกรรมการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 

      

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน       

ด้านที่ 2 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

6 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท้ากิจกรรม 

      

7 บรรยากาศของการเรียนท้ าให้ นั ก เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

      

8 บรรยากาศของการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ 

      

9 บรรยากาศของการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถท้ากิจกรรมได้อย่างมีอิสระ 

      

10 บรรยากาศของการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

11 การจัดการเรียนรู้ท้าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย       

12 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ 

      

13 การจัดการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด 
และความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่สูงขึ้น 

      

14 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล 

      

15 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท้าให้ได้ท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

      

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
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ตารางที่  21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์และ
วิกฤตการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์  

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน ส่วนต่าง 
1 15 28 13 

2 13 27 14 
3 18 30 12 

4 15 32 17 
5 16 31 15 

6 21 35 14 
7 12 25 13 

8 17 26 9 
9 20 26 6 

10 21 33 12 

11 18 30 12 
12 18 27 9 

13 13 29 16 
14 19 28 9 

15 12 23 11 
16 14 27 13 

17 13 25 12 
18 15 30 15 

19 16 26 10 
20 20 34 14 

21 21 35 14 
22 22 35 13 

23 18 28 10 

24 17 29 12 
รวม 404 699 295 

M 16.83 29.13 12.29 
SD 3.09 3.46 0.37 
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ตารางที่  22 แสดงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์เรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้
กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์  

เลขที่ องค์ประกอบของความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 1 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 2 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 3 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 4 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 
1 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 1 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 2 3 

รวม 4 5 7 9 
เฉลี่ย 1.33 1.67 2.33 3.00 

2 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 2 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 1 2 3 
รวม 3 5 7 8 

เฉลี่ย 1.00 1.67 2.33 2.67 

3 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

2 1 2 2 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 2 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 3 2 

รวม 4 5 7 6 

เฉลี่ย 1.33 1.67 2.33 2.00 
4 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 1 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 3 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 3 3 

รวม 5 5 9 9 
เฉลี่ย 1.67 1.67 3.00 3.00 
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ตารางที่ 22 แสดงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์เรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

เลขที่ องค์ประกอบของความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 1 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 2 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 3 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 4 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

5 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 2 2 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 2 2 

รวม 3 6 7 7 

เฉลี่ย 1.00 2.00 2.33 2.33 
6 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 2 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 1 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 3 3 

รวม 3 5 8 9 
เฉลี่ย 1.00 1.67 2.67 3.00 

7 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

2 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 2 2 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 1 2 2 
รวม 5 5 6 7 

เฉลี่ย 1.67 1.67 2.00 2.33 
8 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
2 2 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 3 2 

รวม 5 6 9 8 
เฉลี่ย 1.67 2.00 3.00 2.67 
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ตารางที่ 22 แสดงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์เรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

เลขที่ องค์ประกอบของความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 1 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 2 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 3 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 4 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

9 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 1 2 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 3 2 

รวม 4 5 7 8 

เฉลี่ย 1.33 1.67 2.33 2.67 
10 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
2 1 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 2 3 

รวม 5 5 7 9 
เฉลี่ย 1.67 1.67 2.33 3.00 

11 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 2 2 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 2 3 
รวม 3 6 6 8 

เฉลี่ย 1.00 2.00 2.00 2.67 
12 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 1 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 2 3 

รวม 4 5 6 9 
เฉลี่ย 1.33 1.67 2.00 3.00 
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ตารางที่ 22 แสดงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์เรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

เลขที่ องค์ประกอบของความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 1 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 2 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 3 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 4 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

13 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

2 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 3 3 

รวม 4 6 8 9 

เฉลี่ย 1.33 2.00 2.67 3.00 
14 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 2 2 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 1 2 3 

รวม 4 5 6 8 
เฉลี่ย 1.33 1.67 2.00 2.67 

15 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 1 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 2 2 
รวม 4 5 7 8 

เฉลี่ย 1.33 1.67 2.33 2.67 
16 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 3 3 

รวม 4 6 7 9 
เฉลี่ย 1.33 2.00 2.33 3.00 
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ตารางที่ 22 แสดงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์เรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

เลขที่ องค์ประกอบของความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 1 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 2 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 3 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 4 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

17 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 2 2 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 2 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 2 3 

รวม 4 6 7 7 

เฉลี่ย 1.33 2.00 2.33 2.33 
18 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
2 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 1 2 3 

รวม 5 5 6 9 
เฉลี่ย 1.67 1.67 2.00 3.00 

19 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 1 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 2 3 
รวม 3 5 7 9 

เฉลี่ย 1.00 1.67 2.33 3.00 
20 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 3 2 

รวม 4 6 7 8 
เฉลี่ย 1.33 2.00 2.33 2.67 
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ตารางที่ 22 แสดงพัฒนาการด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์เรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษาร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

เลขที่ องค์ประกอบของความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 1 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 2 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 3 

แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ที่ 4 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 

21 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 2 2 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 2 3 

รวม 4 6 6 8 

เฉลี่ย 1.33 2.00 2.00 2.67 
22 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
2 2 2 2 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 3 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 1 2 3 

รวม 5 5 7 8 
เฉลี่ย 1.67 1.67 2.33 2.67 

23 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

1 1 3 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 2 2 2 3 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2 2 2 3 
รวม 5 5 7 9 

เฉลี่ย 1.67 1.67 2.33 3.00 
24 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์

ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
1 2 2 3 

การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 1 2 2 3 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 1 2 3 3 

รวม 3 6 7 9 
เฉลี่ย 1.00 2.00 2.33 3.00 

ประวัติผู้เขียน  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายพีรพงศ์  จ้อยชารัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มกราคม 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา - ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ปี

การศึกษา 2547  
- ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปีการศึกษา 2552 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 195/39 ม.1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
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