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 The purposes of this research were: 1) to develop and assess the efficiency of the 
lesson plans 2) to compare learning outcome on South East Asia for seventh grade students 
before and after through by CIPPA Model 3) to investigate the opinions of students taught by 
CIPPA Model. The sample consisted  of 53 students of seventh from one grade  class at 
Ratchaborikanukroh School,Ratchaburi province.   
 The research  instruments were lesson plans on  South East Asia, learning 
outcomes test, and questionnaire. The data were analyzed by perecentage(%) mean( X ) 
standard deviation(S.D.) and t-test dependent. 
The research findings were as follows : 
 1.  The lesson plans on South East Asia through CIPPA Model for seventh grade 
students met  the efficiency criterion of 81.03/82.59 . 
 2. The students’learning outcome scores of the tests prior to and after study 
through the CIPPA Model were statistically significant different at the level of 0.01 . 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
               ในการที่ประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนา  มีความมั่นคงไดนั้นองคประกอบ
สําคัญประการหนึ่งก็คือการที่คนในประเทศไดรับการศึกษาในระดับที่ดี ซึ่งการศึกษาที่ดีนั้น
จะตองทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นําไปพัฒนาตนเอง  และ
รวมพัฒนาสังคมได  การจัดการศึกษาของชาติจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก ดังพระบรมราโชวาท ของ 
พระบาทสมเด็ จพระ เจ าอยู หั ว  พระราชทานในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่  19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 ( อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2545 ก :  
167 )  “ งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ  เพราะความเจริญและความ
เสื่อมของชาตินั้น  ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ... ” และเนื่องจากการศึกษาเปน
เร่ืองของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ จึงทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของชาติ
จะตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ และจริงจัง   
 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดระบุไววา  ใน
การจัดการศึกษาของรัฐนั้น  ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา  12  ป  โดยตองจัดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  อีกทั้งมีเจตนาที่จะใหการศึกษาเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน  คุมครองสิทธิ์  สรางความเสมอภาค ในโอกาสทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง  ดังนั้นแนวคิดในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมุงพัฒนาคนให
สมบูรณ  มีความสมดุลทั้งทางจิตใจ  รางกาย  สติปญญาและสังคม  สามารถพึ่งตนเองในการคิด
การปฏิบัติและตัดสินใจดวยตนเอง  ทํางานเปนกลุม   รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  พัฒนา
สังคมสิ่งแวดลอมได  รวมทั้งมุงใหผูเรียนสามารถใชความรูที่ไดจากการศึกษามาสรางประโยชน
แกสวนรวม  ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก  มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดลอม  (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544 :1) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เปนกลไกสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของ
การปฏิรูปการเรียนรู  ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    หลักสูตรฉบับนี้
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มุงสรางปญญาและพัฒนาทักษะความคิดของผูเรียนใหสามารถคิดอยางมีระบบ  คิดสรางสรรค  
และมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการคิดระดับสูง  (high level thinking) มีพัฒนาการทาง
อารมณโดยการปลูกฝงใหเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจคนอื่น  สามารถ
แกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  คิดแบบองครวม  และคิดสรางสรรค
สังคมโลก  ซึ่งในการจัดการเรียนรูตามหลักการดังกลาว  จะผลักดันใหครูผูสอนปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทํางานและบทบาทจากที่ผูที่สอน  ผูชี้นํา  ผูถายทอดมาเปนผูนําในการเรียนรู 
(Teacher as leader)  เรียนรูไปพรอมกับผูเรียน  เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก ชวยเหลือ
สงเสริมสนับสนุน  ผูเรียนในการแสวงหาความรูโดยเสนอแนะนําวิธีการ  และยุทธศาสตรการ
เรียนรูใหผูเรียนลงมือเรียนรู  และคนพบความรูจากการปฏิบัติของตนเอง จากส่ือและแหลงการ
เรียนรูตางๆครูจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปสรางองคความรู
(Constructivism) ของตนเอง(กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ 2544 :1)  
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง
ใน 8  สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ที่ผูเรียนทุกคนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนตองเรียน  ทั้งนี้เพราะกลุมสาระการเรียนรูนี้วาดวยการอยู
รวมกันบนโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซ่ึงแตกตางกัน
อยางหลากหลาย  การปรับตนเองกับบริบทสิ่งแวดลอม  มีความสามารถทางสังคม  มีความรู 
ทักษะ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม  โดยคาดหวังที่จะใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามใน
ดานความรู  ดานทักษะและกระบวนการ ดานเจตคติและคานิยม ดานการจัดการและการ
ปฏิบัติการ ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 9) แตจากผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในอดีตที่ผานมา  พบวายังไมเอื้อตอการพัฒนาคนใหมีคุณสมบัติดังกลาว  ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบโรงเรียนยังไมมีการเนนระบบและวิธีการเรียนการสอนที่ชัดเจน  ยังมุงถายทอดเนื้อหาวิชา
มากกวาการเรียนรูจากสภาพจริง  และไมเปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด
วิเคราะห  สังเคราะห  การแสดงความคิดเห็น  การแสวงหาความรูดวยตนเอง  อีกทั้งยังขาดการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2540 :67)   
 โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานมา ครูผูสอนยังไมไดให
ความสําคัญกับกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และยังไมไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให
เพียงพอกับการพัฒนาผู เ รียนใหเปนคนที่สมบูรณภายใตภาวการณแขงขันในสังคม อัน
เนื่องมาจากสังคมไทยเปลี่ยนเปนสังคมอุตสาหกรรมใหม  ที่ทุกฝายตางแขงขันเพื่อใหไดส่ิงที่ดี
ที่สุด  นักเรียนเปนหนวยหนึ่งในสังคมไทย  จึงถูกหลอหลอมระบบการแขงขันโดยไมรูตัว  ดังนั้น
การพัฒนาจึงตองสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือใหนักเรียนมีความรักความสามัคคี และรวมมือกัน
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กลาวโดยรวมก็คือในการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันนี้นอกจากจะพัฒนาองคความรู สติปญญา
ของนักเรียนแลว  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ เจตคติเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองเปนพลเมืองดีของชาติตอไป 
 นอกจากที่มาขางตนแลว ผลจากการวิจัย ลาวัลย  ถนอมจันทร  ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช  2521  ไดสรุปวาผูสอนวิชา  สังคมศึกษา
สวนใหญใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และใหนักเรียนทองจํารายละเอียดขอเท็จจริงตาง ๆ
จากตํารา  และสอดคลองกับการศึกษาของธิดา  สําราญเกษม (2530 :90) ไดศึกษาพฤติกรรม
การสอนของครูสังคมศึกษา  พบวายังไมมีการพัฒนาถึงแมวาจะมีนวัตกรรมใหม ๆ เขาสูวงการ
ศึกษาของไทยแลวก็ตาม  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวของกับวิธีการจัดการเรียนรูของครูสังคม
ศึกษาของ  ศิริสุข  นาคะเสนีย (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชา
สังคมศึกษา  การรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมการสอนของครูและผลการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา
พบวา ครูควรปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของตน โดยนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
หลาย ๆ แบบมาใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงเนื้อหาวิชา และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักศึกษาเปนสําคัญ  และควรใชวิธีการจัดการเรียนรูหลาย ๆ วิธีควบคูกันไป
โดยเฉพาะวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทิพาพร  ศิริขันธ (2540 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาแนวโนมของหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาในทศวรรษหนา  พบวาครูควร
ใชวิธีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย ใชส่ือทรัพยากรใหมากขึ้นรวมทั้งเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี นั้นได
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยเริ่มใช
กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  และมัธยมศึกษาปที่   4  ในปการศึกษา 2545  ซึ่งผลจาก
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  พบวาผลการเรียนรูใน
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ไมผานเกณฑการประเมินผล (ต่ํากวารอยละ 50 )  เปนจํานวนรอยละ 9  และ
ผานเกณฑการประเมินในระดับพอใช รอยละ  67  ผานเกณฑการประเมินในระดับดี  รอยละ  20 
 และผานเกณฑการประเมินระดับดีเยี่ยม  รอยละ 3  จะเห็นไดวานักเรียนสวนใหญยังมีผลการ
เรียนที่ควรไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ในวิชาสังคม
ศึกษา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ประกอบดวยหลายจุดประสงค  แตจุดประสงคที่
พบวามีปญหามากคือจุดประสงคเร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการ
เรียนรูของนักเรียนในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2545  เร่ืองลักษณะกายภาพและการดําเนิน
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ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวานักเรียนไมผานเกณฑการประเมินผล (ต่ํากวารอยละ 50 )  
รอยละ 9  และผานเกณฑในระดับพอใช    รอยละ  68 นักเรียนนักเรียนผานเกณฑในระดับดี  
รอยละ  14  และผานเกณฑในระดับดีเยี่ยม รอยละ  8     ซึ่งจากการสัมภาษณนักเรียนจํานวน  
10 คน ทําใหทราบวาปญหาที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําเนื่องจากเนื้อหาเรื่องลักษณะ
กายภาพและการดําเนินชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเรื่องที่เขาใจยาก มีลักษณะเนื้อหา
เปนเรื่องที่ไกลตัวนักเรียน  ครูผูสอนใชการสอนแบบบรรยาย  และไมใชส่ือการสอนที่หลากหลาย 
 วิธีการจัดการเรียนรูไมดึงดูดใจผูเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ กันยารัตน  ตรึงสถิตยวงศ (2532 : บทคัดยอ ) ที่ไดวิจัยพฤติกรรมการสอนพบวา
ครูสวนใหญสอนแบบบรรยายหรืออธิบาย  มากกวาพฤติกรรมอื่น ๆ ทําใหการจัดการเรียนการ
สอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  นอกจากนี้ ชนิสา  ตุไลลา 
(2540 : 77 ) ไดวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนสวนใหญเนนเนื้อหามากกวากระบวนการ  ทํา
ใหนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไมได   
 ในการจัดการเรียนรูสาระสังคมศึกษานั้นมีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูใหเลือก
นําไปใชในการสอนไดอยางหลากหลาย  อาทิ  การสอนแบบอภิปรายกลุม  การสอนแบบสาธิต   
การสอนแบบทดลอง  การสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา  การสอนโดยใชเกม  การสอนโดยใชศูนย
การเรียน  ซึ่งแนวความคิดในการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพซึ่งเปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ทั้งนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ จอหน  ดิวอี้ (John Dewey)  ผูเปนตนคิดในเรื่องของการเรียนรูโดยการกระทํา 
(Learning  by  Doing)   วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ สอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ไดรับการสนใจอยางกวางขวาง คือการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)  หรือแบบประสาน  5  แนวคิดหลัก  ซึ่ง
พัฒนาโดย  ทิศนา  แขมมณี  (2542) แนวคิดหลัก 5 แนวคิดที่เปนพื้นฐานในการนํามาจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนรูปแบบซิปปา ไดแก 1. Construction  of  knowledge ( C ) หมายถึง หลักการ
จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรู  2.  Interaction ( I )  หมายถึง  หลักการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  3.  Physical  Participation  ( P )  
หมายถึง หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสไดมีโอกาสเคลื่อนไหวทางรางกาย  ทํา
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  4. Process  Learning ( P )  หมายถึง หลักการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
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5.  Application ( P ) หมายถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช
ในสถานการณตาง ๆ     สวนรูปแบบซิปปาที่พัฒนามาจากแนวคิดหลักทั้ง 5 นั้น มี 7 ข้ันตอน
สําคัญคือ  ข้ันที่  1  การทบทวนความรูเดิม  ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรูใหม  ข้ันที่  3  การศึกษา
ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  ข้ันที่  4  การ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ข้ันที่  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันที่ 6  การ
ปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน  ข้ันที่  7  การประยุกตใชความรู  ผูวิจัยเห็นวาจากแนวคิดและ
กระบวนการสอนโดยใชซิปปาโมเดล  ที่พัฒนาโดยทิศนา  แขมมณี  เปนรูปแบบที่เหมาะสมใน
การนํามาพัฒนาการเรียนการสอน เนื่องจากเปนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมให
ผูเรียนฝกกระบวนการคิดการวิเคราะหและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  สงเสริมใหผูเรียนไดมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งรางกาย  สติปญญา  สังคม  และอารมณ  เปนการกระตุนให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตลอดเวลา  เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรูและชิ้นงานของตนเอง  
กอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  สงเสริมใหผูเรียนนําความรูความเขาใจไปประยุกตใช 
 จากการศึกษาและคนควาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบซิปปา เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เพื่อ
ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่สูงขึ้น สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เกิด
ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาสังคมศึกษาตอไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ผูวิจัย
พิจารณาเห็นวาวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของทิศนา  แขมมณี เปนการ
จัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางมาก เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปายึดหลักการสําคัญ 5 ประการ เปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู ไดแก  
 1. Construction  of  knowledge ( C ) หมายถึง หลักการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีโอกาสสราง
ความรู  2.  Interaction ( I )  หมายถึง  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสไดมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  3.  Physical  Participation  ( P )  หมายถึง หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหผูเรียนมีโอกาสไดมีโอกาสเคลื่อนไหวทางรางกาย  ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  
4. Process  Learning ( P )  หมายถึง หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
กระบวนการตาง ๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  5.Application ( P ) หมายถึงหลักการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  และมีข้ันตอนการ
สอนดังนี้  ข้ันที่  1  การทบทวนความรูเดิม  ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรูใหม  ข้ันที่  3  การศึกษา
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ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  ข้ันที่  4  การ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ข้ันที่  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันที่ 6  การ
ปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน  ข้ันที่  7  การประยุกตใชความรู จากผลการวิจัยที่สอดคลองกัน
ของ อดิศร  ศิริ (2543 :บทคัดยอ)  วราภรณ  แตงมีแสง (2545 : บทคัดยอ ) และ จตุพร  เจริญวัย 
(2545 : บทคัดยอ) ซึ่งจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  โดยใชข้ันตอนการสอนทั้ง 7 ข้ัน คือ 1) ข้ัน 
การทบทวนความรูเดิม   2) ข้ันการแสวงหาความรูใหม    3)  ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/
ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  4)  ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ
กลุม    5)  ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู   6)  ข้ันแสดงผลงาน  7)  ข้ันการประยุกตใชความรู
พบวาวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน  การมี
สวนรวมในการเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจ  สนุกสนานและนักเรียนไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู  นอกจากนั้นแลวนักเรียนไดนําความรูเดิมมาผสมผสานกับความรูใหม 
 เกิดการสรางองคความรูดวยตัวของนักเรียนเอง  ทั้งจากการเรียนและการลงมือปฏิบัติจริง  และ
นักเรียนยังสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ จิรากาญจน  หงษชูตา 
(2545 : บทคัดยอ) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู  5 
ข้ันตอน  คือ 1) ข้ันนํา  2) ข้ันสอน   3 ) ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู    4) ข้ันแสดงผลงาน  และ
5)  ข้ันประยุกตใชความรู  วาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาทําใหนักเรียนสามารถทํางาน
รวมกันอยางมีความสุข  เกิดทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีการรวมมือ  วางแผนในการ
ทํางาน  มีการแบงงาน  ทําใหนักเรียนทุกคนมีบทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกัน  มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  นักเรียนไดรวมกันวิเคราะหและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ความคิดและความรูสึกตอกัน  ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน
นักเรียนไดรับความรูทั้งดานเนื้อหาสาระและกระบวนการทํางานรวมกัน  และการแสดงผลงาน  
การรูจักวิเคราะหและวิจารณผลงานอยางมีเหตุผล  การเปนสวนหนึ่งของผลงานทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ  และการสรางสรรคผลงานที่แปลกใหม  มีลักษณะความเปนผูนําและผูตามที่ดี   
 จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่  1  
(หนา  7  ) 
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

ผลการเรียนรู 
 

เร่ือง 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
 
 
 
 

ความคิดเห็น 
 

ตอการจัดการเรียนรู 
ดวยรูปแบบซิปปา 

 

การจัดการเรียนรู 
ดวยรูปแบบซิปปา(CIPPA Model) 

 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

C  =    Construction of knowledge   
           หลักการสรางความรู 
 I   =   Interaction   
          หลักการปฏิสัมพันธ 
 P  =  Process Learning   
          หลักการเรียนรูกระบวนการ  
 P  =  Physical  Participation 
          หลักการมีสวนรวมทางรางกาย 
 A  =  Application 
         หลักการประยุกตใชความรู 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันที่ 1  ทบทวนความรูเดิม 
ข้ันที่ 2  แสวงหาความรูใหม 
ข้ันที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ 
            ความรูใหมและเชื่อมโยงขอมูล/ 
            ความรูใหมกับความรูเดิม 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ 
             กับกลุม 
ข้ันที่ 5  จัดระเบียบความรู 
ข้ันที่ 6  แสดงผลงาน 
ข้ันที่ 7  ประยุกตใชความรู 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  ดวยรูปแบบซิปปาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบซิปปา 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ดวยรูปแบบซิปปามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  หรือไม 
 2.  ผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
เรียนดวยรูปแบบซิปปาแตกตางจากกอนเรียนอยางไร 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาเปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.    แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ดวยรูปแบบซิปปามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.  ผลการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบซิปปาแตกตางกัน 
 3.  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ตวัแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรอิสระ  คือ   การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
      ตัวแปรตาม    คือ   ผลการเรียนรูเร่ืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และความคิดเห็น
ของนักเรียน 
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.1 -1.13 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  
จํานวน  13  หองเรียน  รวม  690  คน 
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 กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.4 โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  53  คน  
 3.  เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห    จังหวัดราชบุรี    ในวิชา ส 31102 
สังคมศึกษา 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  หนวยการเรียนรูที่  4  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
หนวยการเรียนรูที่  4.1  เร่ือง ลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิต  ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ   เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
ของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 4.  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  มีแผนการจัดการ
เรียนรูทั้งหมด  5 แผน  ใชเวลาในการทดลองสอน  12  ชั่วโมง  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้
ไวดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนที่เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทางรางกาย  สติปญญา  สังคม และ
อารมณ  โดยยึดหลักการสําคัญ  5  หลักการ  ไดแก  1. Construction  of  Knowledge ( C ) 
หมายถึง หลักการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรู  2. Interaction ( I )  หมายถึง  
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู ให ผู เ รียนมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน   3.  Physical  
Participation  ( P )  หมายถึง หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสไดมีโอกาส
เคลื่อนไหวทางรางกาย  ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  4. Process  Learning ( P ) 
 หมายถึง หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆซึ่งเปนทักษะที่
จาํเปนตอการดํารงชีวิต   5. Application ( P ) หมายถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียน
นําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ    ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู  7  ข้ันตอน  คือ  
ข้ันที่  1  การทบทวนความรูเดิม  ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรูใหม  ข้ันที่  3  การศึกษาทําความ
เขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  ข้ันที่  4  การแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม  ข้ันที่  5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันที่ 6  การปฏิบัติหรือการแสดง
ผลงาน  ขั้นที่  7  การประยุกตใชความรู 
 2.  แผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  หมายถึง  แนวทางการจัดการเรียนรูดวย
รูปแบบซิปปา  เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งแผนการจัดการ
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เรียนรูแตละแผนจะประกอบดวย  1)  สาระสําคัญ  2)  จุดประสงคการเรียนรู  3)  สาระการเรียนรู 
4)  กระบวนการเรียนรู  ที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียนดวยรูปแบบซิปปา  5)  ส่ือการจัดการ
เรียนรู   6)  การวัดผลประเมินผล   7)  บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  หมายถึง  ระดับ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาที่ผูวิจัยกําหนดเกณฑมาตรฐานไวที่
ระดับ  80/80  ซึ่ง  80 ตัวแรก  หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ
ประจําแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน  80  ตัวหลัง   หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 
 4. ผลการเรียนรู  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต    หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1 เร่ืองลักษณะทางกายภาพและการดําเนิน
ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 5.  ความคิดเห็น   หมายถึง  การแสดงออกของความรูสึกนึกคิดของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ดานบรรยากาศการจัดการ
เรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา ซึ่งไดจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 6.  นักเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.4  จํานวน 53  คน  
ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549   จังหวัดราชบุรี  
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ดวยรูปแบบซิปปา  ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม   
 1.1  วิสัยทัศนของกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.2  จุดเนนดานคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบชวงชั้นที่  3  
      1.3   สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
      1.4   กระบวนการเรียนรู 
                     1.5   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
 2.  การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา   
      2.1   ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 
      2.2   ความมุงหมายของวิชาสังคมศึกษา 
      2.3   รูปแบบ การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 
 2.4   การวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา  
 2.5   การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 3.  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 3.1   แนวคิดการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
                     3.2   ข้ันตอนกระบวนการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
      4.1   งานวิจัยในประเทศ 
      4.2   งานวิจัยตางประเทศ 
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1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544    
      สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิชาสังคมศึกษาจัดอยูในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ไดใหความสําคัญกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมนี้เปนอยาง
มากเห็นไดจากการที่ไดกําหนดใหผูเรียนทุกคนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตองเรียน
กลุมสาระนี้  และกําหนดใหกลุมสาระนี้เปนสาระที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อ
พัฒนาสรางความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาของชาติ ( กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 5 ) ซึ่งสาระ
การเรียนรูสังคมศาสนาและวัฒนธรรมไดกําหนดวิสัยทัศน จุดเนน สาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู   รวมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังไวอยางชัดเจน  ดังนั้นเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกิด
ประโยชนสูงสุดจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาในรายละเอียดของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมในหัวขอตอไปนี้ 
 
1.1  วิสัยทัศนของกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1.1  กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนศาสตรบูรณาการที่มุงใหเยาวชน
เปนผูมีการศึกษา  พรอมจะเปนผูนํา  เปนผูมีสวนรวมและเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
  1.1.2  กลุมสังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรมไดบูรณาการสรรพความรู  
กระบวนการและปจจัยตาง ๆ  เพื่อการเรียนรูตามเปาหมายของทองถิ่นและประเทศชาติการเรียน
การสอนตองใชขอมูล  ความรูทั้งในระดับทองถิ่น  ประเทศชาติ  และระดับโลก  เชื่อมโยงเขาดวยกัน 
 1.1.3  ผูเรียนไดอภิปรายประเด็นปญหารวมสมัย  รวมกับเพื่อนและผูใหญ  สามารถ
แสดงจุดยืนในคานิยม  จริยธรรมและคานิยมของตนอยางเปดเผยและจริงใจ  ขณะเดียวกันก็รับ
ฟงเหตุผลของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนอยางเต็มใจ 
 1.1.4  การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวขอ
ที่ลึกซึ้ง  ทาทาย  ผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนที่จะใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางมีความหมายให
ผูเรียนไดรับการประเมินที่เนนการนําความรูไปประยุกตใชทุกรายวิชา 
 1.1.5  กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดเตรียมโครงงานที่สอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของสังคมที่ใหผูเรียนไดนําส่ิงที่เรียนไปใชในการดําเนินชีวิตไดจริง 
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1.2   จุดเนนดานคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบชวงชั้นที่ 3 (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ) 
มีดังนี้ 
 1.2.1  ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก  เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข 
 1.2.2  ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 1.2.3  ไดรับการพัฒนาแนวคิดและขยายประสบการณเปรียบเทียบระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก  ไดแก  เอเชีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา  ยุโรป  อเมริกาเหนือ 
 อเมริกาใต  ในดานศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  ประวัติศาสตร  และภูมิศาสตรดวยวิธีการทางประวัติศาสตร
และสังคมศาสตร 
  1.2.4  ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต  สามารถนํามาใชให
เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต  และวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  
 
1.3  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระที่เปนองคความรู
ของกลุมสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบดวย 
 สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 สาระที่  2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
 สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
 สาระที่  4  ประวัติศาสตร 
 สาระที่  5  ภูมิศาสตร 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดกําหนดใหสาระที่  5  ภูมิศาสตร  
ประกอบดวยมาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพตระหนักถึงความสําคัญของ
สรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่  ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล  ภูมิสารสนเทศซึ่งจะนําไปสูการใชและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และ 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ
สรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และกําหนด
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   ผลการเรียนรู  และสาระการเรียนรู  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
ดังตารางที่ 1  และ ตารางที่  2    ดังนี้ 
 
ตารางที่  1  มาตรฐานที่ ส 5.1   
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังชั้น ม.1 สาระการเรียนรูชั้น ม.1 

1.  วิเคราะหเปรียบเทียบพื้นที่
ของโลกแตละแหงที่ตางกันใน
ลักษณะทางกายภาพและ
ระบบการดําเนินชีวิตของ
มนุษย 

1.  วิเคราะหเปรียบเทียบพื้นที่
ประเทศไทยและกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 
 
 
 
 
 
2.  วิเคราะหเปรียบเทียบระบบ
การดําเนินชีวิตของมนุษยใน
ประเทศไทยและกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1.  ลักษณะทางกายภาพดาน 
     - ภูมิดารา 
     - ภูมิธรณี 
     - ภูมิอากาศ 
     - ภูมิประเทศ 
     - ภูมิปฐพี 
     - ภูมิอุทก 
     - ภูมิพฤกษ 
ของประเทศไทยและกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต 
2.  ระบบการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในประเทศไทย
และกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในดาน 
     - ความเปนมา   
     - เชื้อชาติ 
     -  ภาษา            
     - การแตงกาย 

2.  ใชเครื่องมือหาขอมูลใน
การแปลความหมายเชิง
ภูมิศาสตร 

1.  ใชเครื่องมือหาขอมูลในการ
แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร
ของประเทศไทยและประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1.  การใชเครื่องมือหาขอมูล 
ในการแปลความหมาย 
เชิงภูมิศาสตร 
     - ภาพถายดาวเทียม 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังชั้น ม.1 สาระการเรียนรูชั้น ม.1 

       - การอานและการแปล  
   - ความหมายจากพื้นที่
ประเทศไทยและประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
ตารางที่  2    มาตรฐาน ส 5.2   
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังชั้น ม.1 สาระการเรียนรูชั้น ม.1 

1.  วิเคราะหส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติและทรัพยากรของ
ประเทศและภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก ความสัมพันธกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม รู
สิทธิ หนาที่ กฎ ระเบียบ 
สถานการณกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
ปฏิบัติตนและเสนอแนวทาง
การแกปญหา  เพื่อสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น 

1.  วิเคราะหส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยและประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
2.  วิเคราะหความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยและประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
3.  รูสิทธิ หนาที่ กฎ ระเบียบ 
สถานการณกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
4.  ปฏิบัติตนและเสนอแนวทาง
การแกปญหา  เพื่อสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมของ 
ประเทศไทยและประเทศใน 

1.  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยและประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
2.  ความสัมพันธของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยและประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
3. สิทธิ หนาที่ กฎ ระเบียบ 
สถานการณกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
4. การปฏิบัติตนและเสนอ
แนวทางการแกปญหา  เพื่อ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ของประเทศไทยและ 

 
ตารางที่  2  (ตอ) 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังชั้น ม.1 สาระการเรียนรูชั้น ม.1 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

 2.เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรมของประเทศ
และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
วิเคราะหการกอเกิด
ส่ิงแวดลอมใหมทางสังคม  
อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมเปรียบเทียบวิถี
ชีวิตของสังคมไทยและสังคม
อ่ืนที่มีผลตอส่ิงแวดลอม  
เขาใจปญหาเสนอแนวทาง
แกปญหาและปรับเปล่ียน
คานิยมและวิถีชีวิตเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวม
ของประเทศและของโลก 

1.  เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม 
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
2.  วิเคราะหการกอเกิด
ส่ิงแวดลอมใหมทางสังคม  อัน
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม 
3.  เปรียบเทียบวิถีชีวิตของ
สังคมไทยและสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีผลตอ
ส่ิงแวดลอม 
4.  เขาใจปญหาและเสนอ
แนวทางในการแกปญหาการ

1.  คุณคาของสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
2. การกอเกิดสิ่งแวดลอม
ใหมทางสังคม  อันเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
3.  วิถีชีวิตของสังคมไทย
และสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีผล
ตอส่ิงแวดลอม 
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ปรับเปลี่ยนคานิยมและวิถีชีวิต
เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม
โดยรวมของประเทศไทยและ 
ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

4.  ปญหาและเสนอ
แนวทางในการแกปญหา
การปรับเปลี่ยนคานิยม
และวิถีชีวิตเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมโดยรวมของ
ประเทศไทยและประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 
 
ตารางที่  2    (ตอ) 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังชั้น ม.1 สาระการเรียนรูชั้น ม.1 
3.  ประเมินผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษยและการ
เปล่ียนแปลงภาวะประชากร
การยายถิ่นที่มีตอปญหาและ
วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม 

1.  ประเมินผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษยและการ
เปล่ียนแปลงภาวะประชากร
การยายถิ่นที่มีตอปญหาและ
วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม 

1.  ผลกระทบของกิจกรรม
ของมนุษยและการ
เปล่ียนแปลงภาวะ
ประชากรการยายถิ่นที่มี
ตอปญหาและวิกฤติการณ
ดานสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและทางสังคม 

4.  มีทักษะในการศึกษา
คนควาขอมูลดานสิ่งแวดลอม
อยางกวางขวางและนําขอมูล
ไปใชในการแกปญหาอยางมี
กระบวนการ 

1.  มีทักษะในการศึกษา
คนควาขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยและประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และนําขอมูลไปใชแกปญหา
อยางเปนกระบวนการ 

1.  ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยและประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และนําขอมูลไปใชแกปญหา
อยางเปนกระบวนการ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนภูมิที่   2    แสดงผังมโนทัศนสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร  ชั้น มธัยมศึกษาปที ่1                               
ที่มา  : กระทรวงศึกษาธกิาร , กรมวิชาการ, คณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม, ผังมโนทัศน  
 และสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (กรุงเทพมหานคร,2546),67. 
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1.4  กระบวนการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมตองจัดใหเหมาะสมกับวัย
และวุฒิภาวะของผูเรียน  ใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิด
ของตนเองจากความรูที่ไดเรียน  ผูเรียนตองไดเรียนกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมทั้ง
ในสวนกวางและลึก  และจัดในทุกภาคและชั้นป 
 หลักการจัดการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพไดแก 
 1.  จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเนนแนวคิดที่สําคัญ ๆ ที่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนได  เปนแนวคิด  ความรูที่คงทน  ยั่งยืน  มากกวาที่จะศึกษาในสิ่ง
ที่เปนเนื้อหาหรือขอเท็จจริงที่มากมายกระจัดกระจายไมเปนแกนสาร  ดวยการจัดกิจกรรมที่มี
ความหมายตอผูเรียนและดวยการประเมินผลที่ทําใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน  เพื่อแสดงให
เห็นวาเขาไดเรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง 
 2.  จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  การบูรณาการตั้งแตหลักสูตร  หัวขอที่จะเรียน
โดยเชื่อมโยงเหตุการณ  พัฒนาการตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน  
บูรณาการความรู  ทักษะคานิยม  และจริยธรรมลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงขอมูล  ส่ือ
และเทคโนโลยีตาง ๆ และสัมพันธกับวิชาตาง ๆ  
 3.    จัดการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาการคานิยม  จริยธรรม  จัดหัวขอหนวยการเรียน
ที่สะทอนคานิยม  จริยธรรม  ปทัสถานในสังคม  การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต  ชวยผูเรียนให
คิดอยางมีวิจารณญาณ  ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไป
จากตน  และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 4.  จัดการเรียนการสอนที่ทาทาย  คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งใน
สวนตนและการเปนสมาชิกกลุม  ใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะ  จัดการกับการเรียนรูดวยตนเอง  ใส
ใจและเคารพในความคิดของผูเรียน 
 5.  จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ  ใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด  ตัดสินใจ  
สรางสรรคความรูดวยตนเอง  จัดการตนเองได  มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนิน
ชีวิต  เนนการจัดกิจกรรมที่เปนจริง  เพื่อใหผูเรียนนําความรูความสามารถไปใชในชีวิตจริง 
 ครูผูสอนกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตองมีความเชื่อวาผูเรียนทุกคน
เรียนรูได  แมวาอาจจะไมใชเด็กทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนในระดับเทากัน 
 การจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้นครูผูสอนจะใชวิธี
สอนที่หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอื่น ๆ  เพราะเหตุวาไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด
เพียงวิธีเดียว  การจัดการเรียนรูที่ดีคือการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสถานการณ  ผูเรียนที่มี
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ความแตกตางกันอาจชอบวิธีการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน   ครูผูสอนจะตองมีความยืดหยุน ใจ
กวางยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน  และมีการวางแผนการจัดการเรียนรูไวลวงหนาเปนอยางดี 
 
1.5  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2540  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี  ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน-
ราชโบริกานุเคราะห  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.5.1  วิสัยทัศน 
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรีสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่  6  ได
กําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาไวในรัฐธรรมนูญของโรงเรียนดังนี้ 
 “กาวทันเทคโนโลยี พลานามัยดี ภาษาเดน เนนคุณธรรม สัมพันธชุมชน” 
 1.5.2  จุดมุงหมาย 
 ดานเปาหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  มุงพัฒนานักเรียนให
เปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความเปนไทย  มีศักยภาพ  ในการศึกษาตอเพื่อ
ประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปาหมายเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดังนี้ 
 1.  มีทักษะและกระบวนการดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
คิด  การสรางปญญาและทักษะในการดํารงชีวิต 
 2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียนและรักการคนควา 
 3.  มีความภูมิใจในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติงานตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 4. มีสุนทรียภาพ   ลักษณะนิสัยและจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ดนตรี  กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
 
 ดานพันธกิจ 
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 1.  สงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางดานภาษา คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
 2.  ปลูกฝงใหนักเรียนรักการอาน  รักการเขียน  รักการคนควา รูจักคิดวิเคราะห
และส่ือความ 
 3.  พัฒนานักเรียนใหมีความภูมิใจในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ
และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
 4.  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย 
 5.  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 6.  นําเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 7.  ปลูกฝงใหนักเรียนเปนพลเมืองดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 8.  สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยและของชุมชนทองถิ่น  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว 5 ขอ ดังนี้ 
 1. ความมีระเบียบวินัย 
 2. ความเสียสละ 
 3.  ความรับผิดชอบ 
 4.  ความซื่อสัตย 
 5.  การใฝเรียน ใฝรู รักการอานเขียน 
 
 1.5.3.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพื่อใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย และมาตรฐานการเรียนรู ตาม
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหไดจัดทําโครงสรางของ
หลักสูตรไวดังตารางที่  3  (หนา  22)  ดังนี้ 
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ตารางที่    3    โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
 

จํานวนชั่วโมง/ป กลุมสาระการเรียนรู 
วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาตางประเทศ 

80 
120 
120 
120 
40 
40 
- 

120 

40 
80 
80 
40 
40 
- 

80 
80 

รวม 640 440 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

รวมทั้งสิ้น 1,200 
 
ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห, หลักสูตรสถานศึกษา (ราชบุรี : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห, 
 2547), 50. 
 
 จากตารางโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  คณะกรรมการกลุมสาระสังคม  
ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหดําเนินการจัดทําโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ดังนี้ 
วิชาพื้นฐาน      ส31102  สังคมศึกษา 1               จํานวน 3.0  หนวยกิต     เวลา 120  ชั่วโมง/ป 
วิชาเพิ่มเติม      ส31202  พระพุทธศาสนา 11      จํานวน 1.0  หนวยกิต      เวลา   40   ชั่วโมง/ป 
 สําหรับเนื้อหาเรื่องลักษณะกายภาพและการดําเนินชีวิตในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในรายวิชา ส31102  สังคมศึกษา 1  ซึ่งรายวิชา
สังคมศึกษา1 ไดกําหนดคําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  หนวยการเรียนรู  โครงการ
จัดการเรียนรูและผังมโนทัศนดังนี้ 
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 คําอธิบายรายวิชา  ส31102  สังคมศึกษา  1 
 ศึกษาศาสนาพุทธและศาสนาที่สําคัญในประเทศไทยเกี่ยวกับประวัติความ

เปนมา  ความหมาย  องคประกอบที่สําคัญ 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย  โดยการทํา

ประโยชนตอชุมชน/ทองถิ่น ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศ  เกี่ยวกับลักษณะ  ความสําคัญ  แนวปฏิบัติ  ประโยชนและคุณคาของ
การปฏิบัติ  ผลของปฏิบัติและไมปฏิบัติ  เรียนรูเร่ืองความหมายความสําคัญของสิทธิมนุษยชน  
ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมในดานลักษณะ  องคประกอบ  บทบาท  หนาที่และแนวทางการปฏิบัติ
ตนของสมาชิกในสถาบันทางสังคมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว  การศึกษา ศาสนา และการเมือง
การปกครอง  ศึกษาระบบการเมืองการปกครองของไทยเกี่ยวกับเร่ืองระบบการบริหารราชการ
แผนดิน    มีสวนรวมในกิจการการเมืองการปกครองในชุมชน  ศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญของไทย
เกี่ยวกับความสําคัญ  ที่มา  หลักการ  เจตนารมณ  โครงสรางและสาระสําคัญ 

 ศึกษาเศรษฐศาสตรเบื้องตนเกี่ยวกับ ความหมาย  ความสําคัญ   ขอบขาย
และเปาหมาย  การผลิต  การบริโภค  และความหมายของหนวยเศรษฐกิจ  ศึกษาการนํา
ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรหนวยครัวเรือนไปใชใหเปนประโยชนอยางคุมคาและมีคุณธรรม  
ศึกษาความหมาย บทบาท  หนาที่   ของผูบริโภค  หลักการวิธีการเลือกบริโภค  เขาใจเรื่องอุป
สงคอุปทาน  การแลกเปลี่ยนสินคา  การพึ่งพาสถาบันการเงิน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
ปจจุบันรวมทั้งนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ 
 ศึกษาเรื่องเวลาและชวงสมัยทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับความหมาย การแบง
ชวงเวลาของประวัติศาสตรไทย  การแบงชวงสมัยของราชธานีไทย  การนับและเทียบศักราชแบบ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร  ลักษณะประเภทของขอมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร    ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานและ
ผลกระทบภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิปญญา  ตัวอยางผลงานสรางสรรคภูมิ
ปญญาสมัยกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย  ความสําคัญและการปรับเปลี่ยนภูมิปญญาให
เหมาะสมกับชีวิตปจจุบัน  และการอนุรักษประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยสุโขทัย  
ความเปนมาของชาติไทยสมัยกอนสุโขทัยถึงสมัยสุโขทัย  รวมทั้งเหตุการณบานเมือง  เศรษฐกิจ
การปกครอง  สังคม  และความสัมพันธระหวางประเทศ  พัฒนาการของมนุษยเกี่ยวกับอารยธรรม
ตะวันออกที่มผีลตอรัฐไทยในสมัยสุโขทัย  ปจจัยทางภูมิศาสตรและสังคมที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐาน
และการดํารงชีวิตของประชากรในประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  รวมทั้ง
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เหตุการณสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีผลกระทบตอพัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพดานภูมิดารา  ภูมิธรณี  ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  
ภูมิธรณี  ภูมิอุทก  ภูมิพฤกษ  ของประเทศไทยและกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
รวมทั้งเขาใจระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตดาน
ความเปนมา  เชื้อชาติ  ภาษาการแตงกาย  การใชและคุณคาของแผนที่  การใชเครื่องมือหา
ขอมูลในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตรจากภาพถายดาวเทียม   ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  สิทธิ  หนาที่  กฎ  ระเบียบ  สถานการณและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม  การปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแกปญหาเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  คุณคาของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม  การเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม  อันเปน
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของคน  การ
เปลี่ยนแปลงคานิยมและวิถีชีวิตเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ผลกระทบตอกิจกรรมของมนุษย
และการเปลี่ยนแปลงประชากร  การยายถิ่น  รวมทั้งการแกปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เพื่อใหปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  มีคานิยมที่ดี  รูจักพัฒนาตน 
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  เปนพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  รูจักการผลิตและการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  ดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ  ใชวิธีการทางประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ 
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมีความภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาไทย  และธํารงความเปนไทย  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรใน
การคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม  ตระหนักถึงความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซึ่งมีผลตอกันและกันใน
ระบบธรรมชาติ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม   
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  วิชา ส31102  สังคมศึกษา 1 
 1.  รูและเขาใจความเปนมาและองคประกอบสําคัญของศาสนาที่สําคัญของ
ประเทศไทย  เห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและสามารถนําหลักธรรมใน
ศาสนาที่ตนนับถือไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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 2.  เขาใจและตระหนักถึงคุณคาของการเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  
พลเมืองดีตามหลัก  ประชาธิปไตย  และสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีโดยการทําประโยชนแก
สังคมและประเทศชาติ 
 3.  เขาใจเรื่องการเมืองการปกครองไทย  รัฐธรรมนูญไทย  และมีสวนรวมใน
กิจการการเมืองการปกครองโดยนําคุณธรรมจริยธรรมของศาสนามาเปนแนวปฏิบัติ  
 4.  เขาใจและเห็นความสําคัญของเศรษฐศาสตร  สามารถจัดการทรัพยากรใน
การผลิตและบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  เขาใจระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจ  และ ความจําเปนของการรวมมือกันในสังคมโลก   
 6.  ตระหนักถึงความสําคัญของชวงเวลา  ยุคสมัย  วิธีการทางประวัติศาสตร  หลักฐาน
ทาง ประวัติศาสตรและสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติศาสตรไทย  และ
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 7.  มีความภูมิใจในความเปนชนชาติไทย  วัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาไทย  และสามารถ
เสนอแนวทางการอนุรักษสงเสริม  ปรับใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไดอยางเหมาะสม 
 8.  รูและเขาใจเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร  สามารถใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  เห็นความสําคัญของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  ปฏิบัติตนและ เสนอแนวทางการแกปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
ตารางที่  4    โครงการจัดการเรียนรู รายวิชา ส31102  สังคมศึกษา 1  เวลาเรียน  120  ชั่วโมง 
 
หนวยการเรียนรู เร่ือง จํานวนชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
 
 
 

5 

ศาสนาในประเทศไทย 
ปฏิบัติธรรมนําสุข 
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
4.1  ลักษณะกายภาพและการดําเนินชีวิต 
4.2  ประเทศไทย 
4.3  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
พลเมืองดี  

8 
6 
8 
24 
12 
8 
4 
10 
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ตารางที่  4    (ตอ) 
 
หนวยการเรียนรู เร่ือง จํานวนชั่วโมง 

6 
7 
8  
9 
10 

การเมืองการปกครองไทย 
เศรษฐศาสตรในชีวิต 
เศรษฐกิจในสังคม 
ความสําคัญของอดีต 
ความเปนไทย 

12 
16 
8 
20 
8 

 
 สําหรับเนื้อหาที่ผูวิจัยนํามาศึกษาผลการเรียนรูนี้เปนเนื้อหาในหนวยการเรียน
ที่ 4  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในหนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1  เร่ือง
ลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ซึ่งมีโครงการจัดการเรียนรู
จําแนกเปน  5 แผนการเรียนรูดังตารางที่  5  ดังนี้ 
 
ตารางที่  5    โครงการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่  4 .1  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

แผนการ 
จัดการเรียนรูที่ เร่ือง จํานวน

ชั่วโมง 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

   ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนิน
ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพดานที่ตั้ง ขนาด 
อาณาเขตกับการดําเนินชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพดานภูมิประเทศ
กับการดําเนินชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพดานภูมิอากาศ
กับการดําเนินชีวิต 
  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพดานภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากร กับการดําเนินชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2 
 
2 
 
3 
 
2 
 
3 

รวม 12 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่    3  ผังมโนทัศน เรื่อง  เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 

ลักษณะ
ทาง

กายภาพ 

ระบบการ
ดําเนนิ
ชีวิต 

มนุษยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ปฏิสัมพันธของสรรพสิ่ง 

ภูมิอากาศ 

ทรัพยากร 

ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม 

สังคม 

ความคลายคลึงและความแตกตาง 

27 
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2.  การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 
 

 ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูนั้นนอกจากจะตองศึกษาหลักการ  
เปาหมายของหลักสูตรแลวส่ิงที่ตองใหความสําคัญอีกประการหนึ่งคือลักษณะของวิชาที่สอน  
เนื่องจากในแตละวิชามีความแตกตางกันในดานตาง ๆ  ซึ่งในวิชาสังคมศึกษามีลักษณะเฉพาะ
ของวิชาดังนี้ 
2.1  ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 
 ไมเคิลลิส (Miclelis 1980 :3-4, อางถึงใน วันเพ็ญ  วรรณโกมล  2542 : 2) ไดให
ความหมายของวิชาสังคมศึกษาวา  “เปนวิชาที่ชวยใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับสังคมมนุษย 
เศรษฐกิจ  กิจกรรมทางการเมืองในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
มนุษย  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชประโยชน  แกปญหา  และวางแนวทาง
สําหรับอนาคตของผูเรียนดวย”   
 วันเพ็ญ  วรรณโกมล  (2542 : 3) ใหความหมายของวิชาสังคมศึกษาวา 
 1.  สังคมศึกษาเปนวิชาที่มนุษยไดเรียนรูและเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย  และมนุษยกับส่ิงแวดลอม  เพื่อพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ  ในการสรางสรรค
สันติสุข  และความมั่นคงในการดํารงชีวิตของตนเอง สังคมและโลก  
 2.  สังคมศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมศาสตรและเลือกสรรเนื้อหาวิชาจาก
สังคมศาสตรทุกแขนง  และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของมาจัดเปนรายวิชาเพื่อศึกษาเลาเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมนั้น ๆ  
 ฒามรา  ผลัดธุระ (2543:4)  กลาวถึงความหมายของวิชาสังคมไว 5 ขอคือ 
 1.  วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษย
กับส่ิงแวดลอม 
 2. วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ไดคัดเลือกเนื้อหาวิชามาอยางเหมาะสมจากสังคมศาสตร
ทุกแขนง  เพื่อสําหรับใชสอนนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพของผูเรียนใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และกระตือรือรนที่จะดํารงชีวิตใน
สังคมประชาธิปไตยและอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
 3.  วิชาสังคมศึกษาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลาย ๆ แขนงที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
กับการเตรียมใหเยาวชนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  และมีสวนรวมในสังคมระบอบ
ประชาธิปไตย 
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 4.  วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่พัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการของความคิดในแงการ
ตัดสินใจ  การสืบสวนและการพิจารณาวาสิ่งใดถูกตอง  ส่ิงใดดีงาม 
 5.  วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่พัฒนาและฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะการทํางานดวยตนเอง
และการทํางานเปนกลุม 
 จากความหมายที่มีกลาวมาพอสรุปความหมายของวิชาสังคมศึกษาไดวาเปนวิชาที่มี
ลักษณะสําคัญ  2 ประการคือ 
 1.  เปนวิชาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ขางหนา  รวมถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเพื่อ
จะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 
 2.  เปนวิชาที่พัฒนาผู เรียนใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ  กระตือรือรนในสังคม
ประชาธิปไตย  มีทักษะกระบวนการคิดในแงการตัดสินใจสืบสวนสอบสวนวาสิ่งใดดีงาม  รวมถึง
ทักษะการทํางานดวยตนเองและทํางานกลุม  ซึ่งจะทําใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
 
2.2  ความมุงหมายของวิชาสังคมศึกษา 
 ครัก (Krug.1960 : 300 , อางถึงใน ชัยญา  วงศสกุล 2542 : 26) กลาวถึงความมุงหมาย
ของการสอนสังคมศึกษาคือ 
 1. ดานสัจจการแหงตน  ชวยใหนักเรียนมีประสบการณ  มีทักษะในการสังเกต  การใช
ภาษา  การทํางานเปนหมูคณะ  และมีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน 
 2. ดานมนุษยสัมพันธ  มุงใหสังคมศึกษาชวยใหผูเรียนรูจักผูกมิตรสัมพันธกับผูอ่ืน  
เขาใจและซาบซึ้งเรื่องมารยาทอันดีงามของสังคม  บทบาทแตละคนในครอบครัว  การทํางาน
รวมกันและการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย   
 3.  ดานประสิทธิภาพทางดานเศรษฐกิจ  มุงชวยใหพลเมืองรูจักการประกอบอาชีพตาม
ความสามารถของตน  ความรับผิดชอบตองานและทํางานนั้นใหไดผลดี  
 4.  ความรับผิดชอบในฐานะที่เปนพลเมืองดี  การสอนวิชาสังคมศึกษาจะชวยให
นักเรียนเขาใจเรื่องความรับผิดชอบและหนาที่ของตนตอสังคม  ตอประเทศชาติในฐานะที่เปน
พลเมืองดี 
 วันเพ็ญ  วรรณโกศล (2542 : 5)  กลาวถึงความมุงหมายของวิชาสังคมศึกษาวา 
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 1.  เปนกระบวนการถายทอดมรดกทางสังคม (Socialization) กลาวคือ  ตองการใหผูเรียนไดมี
ประสบการณทางสังคม  ไดแกการเรียนรูทางวัฒนธรรม  ประเพณี  อิทธิพลของส่ิงแวดลอมที่มีตอมนุษย  การ
จัดระบบขององคการตาง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฯลฯ 
 2.  การนําความรูไปแกไขปญหาชีวิตประจําวัน  คือมุงการศึกษาใหผูเรียนเกิดประสบการณ
ตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  เชน การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  การปรุงแตง
ชีวิตใหดีข้ึน  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง ฯลฯ 
 3.  เปนการพัฒนาทักษะ  คานิยม  เจตคติ  มุงฝกฝนใหเยาวชนมีคานิยมที่ดี  เจตคติที่
ดี มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม  และเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมของสังคม  สรางสรรคใหเปน
สังคมที่มีคุณคา  และการดํารงตนอยูในสังคมอยางผาสุก 
 4.  เปนการศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย  ใหมีความเขาใจระบบ
การเมืองการปกครอง  รูจักสิทธิและหนาที่  มีบทบาททางการเมือง  ยึดหลักประชาธิปไตยในการ
ดํารงชีวิตเขารวมกิจกรรมของสังคมไดชวยกันพัฒนาประเทศหรือสังคมที่อยูอาศัยให
เจริญกาวหนา 
 5.  ฝกใหเปนคนมีนิสัยใฝรู  มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  ติดตาม
ขาวสารและสถานการณรอบ ๆ ตัว เพื่อใหเปนคนทันตอเหตุการณและทันโลก  สามารถวิเคราะห
ขาวสารและสถานการณไดถูกตอง  อันจะเปนประโยชนตอการนําไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน 
 6.  ฝกใหเปนคนมีศรัทธาและยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ  การยึดมั่นและปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนาจะชวยใหชีวิตมีแตความสงบสุข  จิตใจเบิกบานแจมใส  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีเหตุผล  ทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอยและพัฒนาไมหยุดยั้ง 
 พชร  มีกลาง (2542 :11) กลาวถึงความมุงหมายของสังคมศึกษาวา 
 1.  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  ความเขาใจในเนื้อหาวิชา  จนเกิดความคิดรวบยอด
หลักการและทฤษฏีที่เรียนไปแลวอยางถูกตอง 
 2.  เพื่อฝกฝนใหผูเรียนมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  มีทักษะในการคิด  การเรียนรู
และทักษะทางสังคมควบคูกันไป 
 3.  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยม  ความเชื่อและเจตคติที่ถูกตอง  มีความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 ความมุงหมายที่กลาวมาขางตนนั้น  ทําใหสรุปความมุงหมายของวิชาสังคมศึกษา 
ได  4 ประการดังนี้ 
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 1.  เพื่อใหผูเรียนไดรับการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม (  Socialization )  คือ ให
ผูเรียนไดมีประสบการณทางสังคม  เรียนรูทางวัฒนธรรม  ประเพณี  และอิทธิพลของส่ิงแวดลอม
ที่มีตอมนุษย รวมถึงการจัดองคกรตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
 2.  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต  คือมีทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล  ทักษะใน
ดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะในดานการทํางานอยางเปนระบบ  และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ทักษะ
ในการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  และมีความสนใจใฝรูใฝเรียน   
 3.  เพื่อใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  คือรูจักบทบาทหนาที่ของตนในครอบครัว
และในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม  รูจัก
ประกอบอาชีพตามความสามารถ  มีเจตคติที่ดี  มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมและเต็มใจที่จะ
เขารวมกิจกรรมของสังคม  สรางสรรคใหเปนสังคมที่มีคุณคาและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 4.  เพื่อใหผูเรียนเปนคนมีศรัทธาและยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ  นําความรูไปใชใน
การแกไขปญหาชีวิตประจําวันเพื่อชวยใหชีวิตมีความสงบสุข  จิตใจเบิกบานแจมใส  มีความริเร่ิม
สรางสรรค  มีเหตุผลทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอยและพัฒนาไมหยุดยั้ง 
 
2.3  รูปแบบ การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 
 ในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาใหบรรลุตามความมุงหมายของวิชานั้น  ครูผูสอนมี
ความจําเปนที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูการเรียนรูซึ่งมีอยูหลายวิธี  รูปแบบ
การเรียนรูตางมีจุดเดนและจุดดอยที่แตกตางกัน  ไมมีรูปแบบการจัดการเรียนรูใดดีที่สุด  ครูสังคม
ศึกษาตองรูจักเลือกใชรูปแบบใหเหมาะสมกับเนื้อหา  จุดประสงค  ตัวผูเรียน  ส่ือการเรียนการ
สอน    ผูสอนอาจพบวาการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะกับบทเรียนตาง ๆ นั้นไมใช
เร่ืองงาย  เนื่องจากมีองคประกอบตาง ๆ เขามาเกี่ยวของมากมาย  ส่ิงสําคัญประการแรกที่ผูสอน
ทุกคนตองยอมรับในเบื้องตน  คือ  การมีความรูในเนื้อหาวิชาอยางเดียวไมเพียงพอตอการชวยให
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนจะตองมีวิธีการทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู  มีวิธีการจัดระบบขอมูล  เพื่อชวยใหผูเรียนไดประโยชนจากประสบการณในการเรียนรูมาก
ที่สุด  กอนจะเลือกรูปแบบ  หรือวิธีการจัดการเรียนรูใดมาใชกับบทเรียน  ผูสอนจะตองตอบ
คําถามหลัก 3  ประการดังนี้ 
 1.  ตองการใหผูเรียนสามารถทําอะไรไดอันเปนผลมาจากการเรียนรู  นั่นคือผูสอน
จะตองตั้งจุดประสงคและกําหนดเนื้อหากอนวา  ผูเรียนจะตองเรียนอะไร  และสามารถแสดง
พฤติกรรมออกมาไดวาทําอะไรไดบาง 
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 2.  ผูสอนจะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีที่สุดไดอยางไร  นั่นคือผูสอนจะตองวางแผนการ
จัดการเรียนรูโดยเลือกรูปแบบ  วิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม 
 3.  ผูสอนจะทราบไดอยางไรวาผูเรียนเกิดการเรียนรู นั่นคือผูสอนจะตองวาง แผนการ
วัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคในบทเรียน (ฒามรา  ผลัดธุระ  2543 : 243) 
 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษา 
 ในการจัดการเรียนรูนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการ
จัดการเรียนรูบรรลุจุดประสงคตามที่ผูสอนตองการ  เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู  คือ แบบ
ของการจัดการเรียนรูที่วางไวเปนกระบวนการ  โดยมีการกําหนดสถานการณและสิ่งแวดลอมของ
การเรียนรูวาผูเรียนและผูสอนจะตองมีปฏิสัมพันธอยางไรที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่กําหนดไว  (S.S. Chauhan,1983.26-27  อางถึงใน  วันเพ็ญ  วรรณโกมล  2542 :82)
 ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูสอนจะตองใหความสนใจกับรูปแบบการสอนตาง ๆ เพื่อ
คัดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ   
 จาโรลิเมค (Jarolimek 1977 : 79 – 80,  อางถึงใน ฒามรา  ผลัดธุระ 2543 :201) ได
เสนอรูปแบบการสอนในวิชาสังคมไว  4 รูปแบบคือ 
 1.  รูปแบบการสอนที่เนนขอมูลและเนื้อหาสาระ  ไดแกการสอนแบบบรรยาย  การบอก
หรือการอธิบาย  การอภิปรายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระหรือขอมูลที่สําคัญ          
 2.  รูปแบบสืบสวนสอบสวน  เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับพัฒนาความคิดในเชิง
วิทยาศาสตร  โดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  การตีความหมายขอมูลที่คนพบ  การแกปญหา 
 การตัดสินใจดวยตนเอง  ซึ่งไดแก วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  การสอนแบบแกปญหา 
 3.  รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  ใหรูจักการทํางานรวมกัน  การ
วางแผนรวมกัน  และการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 4.  รูปแบบการสอนโดยการสาธิต  เปนวิธีการที่จะทําใหผูเรียนไดมีประสบการณใน
เร่ืองนั้น ๆ ดวยตนเอง 
 เอเมนและคณะ (Ehman and Others 1974 : 69, อางถึงใน ฒามรา  ผลัดธุระ 
2543 :201)  ไดแบงการสอนวิชาสังคมศึกษาออกเปนรูปแบบกวาง ๆ ได 2 แบบ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการสอนที่เนนขอมูลและเนื้อหาสาระ  เปนการสอนที่ผูเรียนจะไดรับความรู
และขอมูลจากเนื้อหาวิชา  โดยการถายทอดของผูสอน  หรือจากเอกสารและสื่อตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายใหคนควา  เนนบทบาทของผูสอนมากกวาผูเรียน 
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 2.  รูปแบบการสอนที่เนนการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  เปนการสอนที่มุงใหผูเรียน
ไดคนหาความรูดวยตนเอง   เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาสติปญญาของตนไปในระดับที่สูงกวา
และชวยใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล  รูจักใชกระบวนการคิดที่เปนระบบและเสริมความคิดสรางสรรค
ใหแกผูเรียน 
 
2.4  การวัดผลและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา 
 เนื่องจากการเรียนวิชาสังคมศึกษาเปนการเรียนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม  มุงเนนใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติแสวงหา
ความรู  มีการทําโครงการ/โครงงาน เปนผูผลิตผลงานรวมทั้งมีการทํางานกลุมและการจัดทําแฟม
สะสมงาม  ดังนั้นการวัดประเมินผลการเรียนรูดังกลาวจึงเนนการประเมินผลตามสภาพจริง  อัน
เปนการประเมินผลการเรียนรูที่เอ้ือตอการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียนรวมทั้งสามารถ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดขึ้นแกผูเรียน  อันเปนแนวทางพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ  การวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายที่สอดคลองเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู  กระบวนการเรียนรู  โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและควบคูกันผสานไปกับกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน  โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู  ทักษะ  ความประพฤติ  พฤติกรรมการ
เรียน  การรวมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงานสะทอนการสั่งสมการเรียนรู
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง  การวัดผลประเมินผลจะตองทําในหลายบริบท  อันไดแกครูผูสอนเปนผู
ประเมิน  ผูเรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  รวมทั้งผูปกครองจะมีสวนรวมในการ
ประเมินแสดงความคิดเห็น ( กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2545 :44 ) 
 พฤติกรรมที่ตองการวัดและประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา จะตองวัดใหครอบคลุม
สมรรถภาพของผูเรียน  ตามจุดประสงคของเบนจามิน เอส บลูม ซึ่งจําแนกไว  3 ดาน ดังนี้ (โกศล  มีคุณ 
และกัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล 2537 :69-84 อางถึงใน ฒามรา  ผลัดธุระ 2543  : 312-318) 
 1.  การวัดความสามารถดานสติปญญา  ซึ่งเปนระดับการเรียนรูจากงายไปหายาก
และซับซอน  หรือความรูจากขอเท็จจริงไปถึงความรูที่เกิดจากการวิเคราะหสังเคราะหและประเมิน
คา ซึ่งจัดอันดับได 6 อันดับดังนี้ 
 1.1  ความรูความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการจํา หรือเกี่ยวกับความรู
เร่ืองราวตาง ๆ ที่ไดเรียนมาโดยตรง 
 1.2  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการใชกระบวนการทางความคิดใน
การนําความรูที่ไดจากประสบการณตาง  ๆ มาทําใหมีความหมายขึ้น  การวัดความเขาใจเปนการ
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วัดขั้นต่ําสุดที่ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายของเรื่องราวตาง ๆ โดยยังไมไดมีการนํามา
ประยุกต วิเคราะห หรือหาความสัมพันธของเรื่องราวนั้น ๆ  
 1.3  การนําไปใช  เปนการวัดความสามารถของผูเรียนในระดับสูงกวาความเขาใจ 
 ผูเรียนไมเพียงแตเขาใจความหมายของเรื่องราวตาง ๆ เทานั้น  ยังตองสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการแกปญหาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งตองเปนขอคําถามที่ผูเรียนตอง
ประยุกตความรูในหลาย ๆ ดานไปใช 
 1.4  การวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว  เหตุการณหรือ
ปรากฏการณตาง ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ   
 1.5  การสังเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการนําสวนตาง ๆ เขาเปนเรื่อง
เดียวกัน  โดยจัดเรียบเรียงรวบรวมเพื่อสรางแบบแผน  หรือโครงสรางใหม 
 1.6  การประเมินคา  หมายถึง  ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของ
ส่ิงของหรือเรื่องราวตาง ๆ อยางมีหลักเกณฑ  จัดเปนพฤติกรรมที่ซับซอนที่สุดซึ่งจะตองรวม
พฤติกรรมตั้งแต  ความรูความจํา  ความเขาใจ  การวิเคราะหสังเคราะหและหลักเกณฑที่ใชตัดสิน
คุณคาเขาดวยกัน 
 2.  การวัดดานเจตคติ  และคานิยมในวิชาสังคมศึกษา  เปนการวัดผลและประเมินผล
พฤติกรรมทางเจตคติและคานิยมจําแนกเปน 5 ระดับ  จากระดับต่ํามากของการรับรูจนถึงระดับ
สูงสุดของรูปแบบคานิยมของสากลไปสูปรัชญาชีวิต   
 3.  การวัดดานทักษะในวิชาสังคมศึกษา  เปนการวัดความสามารถในการฝกปฏิบัติ  
ไดแก ทักษะในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ  ทักษะการคิดวิจารณญาณ  ทักษะการอยู
รวมกันอยางประชาธิปไตย 
 เครื่องมือที่ใชในการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
 การวัดผลและการประเมินผลในวิชาสังคมศึกษาตามจุดประสงคทั้ง 3 ดานที่กลาวมา
จําเปนตองอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงของผูเรียน  เครื่องมือที่
ใชในการวัดและประเมินผลในวิชาสังคมศึกษาที่สําคัญไดแก 
 1.  การทดสอบเปนวิธีการที่นิยมใชกันมากในการวัดผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ทางดานสติปญญา  การทดสอบเปนการประเมินเพื่อวัดความรู  ความคิด  ความกาวหนาในสาระ
การเรียนรู  มีเครื่องมือวัดหลายแบบ  เชน  แบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  บรรยายความเติมคํา
ส้ัน ๆ แบบถูกผิดจับคูเปนตน 
 2.  การสังเกต  เปนการประเมินพฤติกรรม  อารมณ  การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน
ความสัมพันธในระหวางการทํางานกลุม  ความรวมมือในการทํางาน  การวางแผน  ความอดทน
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วิธีการแกปญหา  ความคลองแคลวในการทํางาน  การใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในระหวางการ
เรียนการสอน  และการทํากิจกรรมตาง ๆ การสังเกตนั้นครูผูสอนสามารถทําไดตลอดเวลา  ซึ่งอาจ
มีการสังเกตอยางเปนทางการ  โดยกําหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกต  หรือการสังเกตอยางไม
เปนทางการซึ่งเปนการสังเกตโดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง  โดยครูผูสอนทําเครื่องมือประกอบการ
สังเกตโดยการวิเคราะหองคประกอบของสิ่งที่สังเกต  กําหนดเกณฑและรองรอยที่จะใชเปน
แนวทางในการสังเกตดวย  แลวจัดทําเปนแบบตรวจสอบรายการ ( checklist )  แบบประมาณคา 
( rating scale )  เปนตน 
 พฤติกรรมที่ควรสังเกตในการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ไดแก 
 2.1  ความสนใจ  ไดแก  การแสดงความรูสึกตอกิจกรรมการเรียนการสอน   
 2.2  ความซาบซึ้ง  ไดแกความรูสึกยินดีและพอใจในความงามของธรรมชาติ  
ดนตรี  ศิลปะ  วรรณคดี  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2.3  ลักษณะนิสัยในการทํางาน  ไดแก  การรูจักวางแผนในการทํางานในกิจกรรม  
ทักษะกระบวนการรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนอยางเหมาะสม  สามารถทํางานกลุมไดดี  มี
ความละเอียดรอบคอบ  และมีความคิดสรางสรรค 
 2.4  ทักษะ  ไดแก  ทักษะในการพูด  การเขียน  การฟง  การอานออกเสียง  การ
วาดแผนที่  มีทักษะในการเรียน  การทํางาน  และมีทักษะทางสังคม  ตลอดจนทักษะในการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองไดดี 
 2.5  รูจักการปรับตัว  ไดแก  การรูจักการปรับตัวใหเขากับเพื่อนไดเปนอยางดี  
ยอมรับฟงคําวิพากษวิจารณดวยใจเปนกลาง  สามารถปรับบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
และรูจักปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนสังคม  มีอารมณที่มั่นคง  รูจักแสดงมารยาททางสังคมที่ดี
งามไดอยางถูกตอง 
 2.6  เจตคติทางสังคม  ไดแก  การมีเจตคติที่ดีตอการอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สงบสุข  รูจักเคารพกฎหมาย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  และรูจักการทํางานเพื่อเปนการพัฒนาสังคม (ฒามรา  ผลัดธุระ 
2543 : 334)   
 3.  การสัมภาษณ  เปนการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็นอยาง
ชัดเจน  ในสิ่งที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทํางานโครงการ/โครงงาน  การทํางานกลุม  กิจวัตร
ประจําวัน  ผูใหขอมูลในการสัมภาษณอาจเปนตัวผูเรียนเอง  เพื่อนรวมงาน  รวมทั้งผูปกครอง
นักเรียนดวย  การสัมภาษณอาจทําอยางไมเปนทางการ  เปนการพูดคุยไมเฉพาะเจาะจง  โดย
ครูผูสอนจะตองตั้งขอคําถามไวลวงหนาเพื่อจะไดพูดคุยตรงประเด็น 
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 4.  การประเมินภาคปฏิบัติ  เปนการประเมินการกระทํา  การปฏิบัติงาน  เพื่อประเมิน
การสรางผลงานชิ้นงานใหสําเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถที่ผูเรียนให
ปรากฏในงานที่ตนสรางขึ้น  การประเมินภาคปฏิบัติจะตองจัดทําเครื่องมือประกอบการประเมิน
ดวยเชน  scoring  rubric , rating scale และ checklist  เปนตน 
 5.  Scoring  Rubric  เปนการวิเคราะหองคประกอบและประเด็นที่จะประเมิน  เพื่อ
อธิบายลักษณะคุณภาพของงานหรือการกระทําเปนระดับคุณภาพหรือปริมาณ  หรือระดับ
ความสามารถเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน  และเปนขอมูลสําคัญแกครูผูสอนผูปกครองหรือ
ผูสนใจอื่น ๆ ไดทราบวาผูเรียนรูอะไร  ทําไดมากเพียงใด  มีคุณภาพผลงานเปนอยางไร  โดยผู
ประเมินอาจใหคะแนนเปนภาพรวม  หรือจําแนกองคประกอบก็ได 
 6. การประเมินแฟมสะสมงาน ( Portfolio Assessment ) เปนการประเมิน
ความสามารถในการผลิตผลงาน  การบูรณาการ  ความรูประสบการณ  ความพยายาม  
ความรูสึก  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เกิดจากการสะสม  รวบรวมผลงาน  การคัดเลือกผลงาน  
การสะทอนความคิดเห็นตอผลงาน  รวมทั้งการประเมินผลงาน  การประเมินแฟมสะสมผลงานจะ
ประเมินการจัดการความคิดสรางสรรค  หลักฐานแสดงความรูความสามารถในผลงานอันแสดงถึง
ความสัมฤทธิผลศักยภาพของผูเรียนในสาระการเรียนรูนั้น ( กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 44 - 45 ) 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการวัดผลและประเมินผลวิชาสังคมศึกษาใชวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เปนการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียนโดยใชวิธีการที่
หลากหลายที่สอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  รวมทั้งจุดประสงคของ
การสอนสังคมศึกษาเพื่อจะนําผลการประเมินมาเปนแนวทางพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ   
 
2.5  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู   
                การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การนําแผนการจัดการเรียนรู
ไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไว  แลวนําขอมูลมาปรับปรุงกอนนําไปใชจริง  เพื่อใหมั่นใจวา
แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  และสามารถทําใหการจัดการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคได
อยางแทจริง   ซึ่งการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูนี้ใชเกณฑการวัดประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนการสอน ที่พัฒนาโดย ชัยยงค  พรหมวงศ  เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรูเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเชนเดียวกับชุดการสอน 
 เกณฑการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2520 , อางถึงใน องอาจ  ชาญเชาว  2544:48)  กลาววา  ระดับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนระดับที่ผูผลิตชุดการสอนจะพึง
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พอใจวาหากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว  ชุดการสอนนั้นก็มีคุมคาที่จะนําไปสอน
นักเรียน   การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําได  โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน  2  
ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่อง(กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ)  โดยกําหนดคา
ประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 
 1.  การประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional Behavior)  คือประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง  ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย หลาย ๆ พฤติกรรม   พฤติกรรม เรียกวา กระบวนการ 
(Process) ของผูเรียนที่สังเกตจากงานที่มอบหมาย   และกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไว 
 2.  การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย (Terminal Behavior)  คือ ประเมินผลลัพธ
(Product) ของผูเรียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน 
 ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปล่ียนพฤติกรรมใหเปนที่พึงพอใจ  โดยกําหนดเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเรียน ทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด 
 นั่นคือ E1 / E2   คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ตัวอยาง  80/80 
หมายความวาเมื่อเรียนจากแผนการจัดการเรียนรูแลว  ผูเรียนจะสามารถทําใบงาน แบบฝกหัด 
แบบทดสอบทายแผนไดผลเฉล่ีย 80% และทําแบบทดสอบหลังเรียนได 80% 
 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 
 เมื่อผลิตชุดการสอนขึ้นเปนตนแบบแลว  ตองนําชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพตาม
ข้ันตอนตอไปนี้  
 1.  แบบเดี่ยว (1:1)  คือทดลองกับผูเรียน 3 คน  โดยใชเด็กออน  ปานกลาง  และเด็ก
เกง  คํานวณหาคุณภาพ  เสร็จแลวปรับปรุงใหดีข้ึน  โดยปกติคะแนนที่ไดจาการทดลองแบบเดี่ยว
นี้จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก  แตไมตองวิตกกังวลเมื่อปรับปรุงแลวจะสูงขึ้นมาก 
 2.  แบบกลุม (1:10) คือ ทดลองกับผูเรียน 6-10 คน  คละผูเรียนที่ เกงกับออน  
คํานวณหาคุณภาพแลวปรับปรุง  ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเทาเกณฑ  โดย
เฉล่ียหางจากเกณฑอีกประมาณ  10%  นั่นคือ E1 / E2  ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70   
 3.  ภาคสนาม  (1:100)  คือ  ทดลองกับผูเรียนทั้งชั้นเรียน  คํานวณหาคุณภาพแลว
นํามาปรับปรุง  ผลลัพธที่ไดจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว  หากต่ํากวาเกณฑไมเกิน 5%ก็ให
ยอมรับ  

 
3.  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 

3.1  แนวคิดของการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
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 ซิปปาโมเดลเปนแนวคิด /หลักการที่ทิศนา  แขมมณี (2545 ก : 281)  รองศาสตราจารย 
ประจําคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดพัฒนาการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้ข้ึนจาก
ประสบการณที่ไดใชแนวคิดทางการศึกษาตาง ๆ ในการจัดการเรียนรูมาเปนเวลาประมาณ  30  ป
และพบวาแนวคิดจํานวนหนึ่งสามารถใชไดผลดีตลอดมาจึงไดนําแนวคิดเหลานั้นมาประสานกัน
ทําใหเกิดเปนแบบแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาขึ้น  ซึ่งแนวคิดการจัดการเรียนรูนี้เปน
แนวคิดที่อยูบนฐานของทฤษฎีสําคัญ  2  ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย  ( Human  
Development ) และทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  ( Experiential  Learning )  ซึ่ง
แนวคิดดังกลาวประกอบดวย 
 1.  แนวคิดการสรางสรรคความรู  ( Constructivism ) 
 2.  แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบรวมมือ ( Group  Process and 
Cooperative  Learning) 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู  ( Learning  Readiness ) 
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ ( Process  Learning ) 
 5.  แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู  ( Transfer  of Learning ) 
  
 3.1.1  แนวคิดการสรางสรรคความรู  ( Constructivism ) 
          แนวคิดสําคัญแนวคิดหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางคือ แนวคิด 
การสรางสรรคความรูซึ่งเชื่อวาความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง  สามารถเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาใหงอกงามไปไดเร่ือย ๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางความรูภายในของ
บุคคลและสิ่งตาง ๆ รอบตัว  เฮนเดอรสัน (Henderson ,1996  อางถึงในทิศนา  แขมมณี , 2542) 
 ไดอธิบายวา  การสรางองคความรูจะตองมีองคประกอบสําคัญ  3  สวนดวยกันคือ  จุดมุงหมาย
หรือความตองการของผูเรียน  ความรูเดิมหรือส่ิงที่มีอยูเดิมของผูเรียน  และสาระหรือส่ิงใหมที่จะ
เรียนรู  ดังนั้น  จึงสามารถอธิบายในอีกนัยหนึ่งไดวา  โครงสรางทางสติปญญาของผูเรียนประกอบ
ไปดวยโครงสรางความรูซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและขยายออกไปไดโดยอาศัยองคประกอบอยาง
นอย  3  ประการคือ   
 1.   ความรูเดิม หรือโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู 
 2.  ความรูใหม  ไดแกขอมูล ขอเท็จจริง ความรู  ความรูสึก  ประสบการณใหม ๆ 
ที่บุคคลรับเขาไป 
 3.  กระบวนการทางสติปญญา  ไดแก  กระบวนการทางสมองที่ใชในการทํา
ความเขาใจ  ความรูที่รับมาและใชในการเชื่อมโยง  ปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน 
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 ทิศนา  แขมมณี  (2542)  ไดกลาวถึงแนวคิดการสรรคสรางความรูไววา  การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี  ก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล  ประสบการณใหม ๆ เขามา  และมี
โอกาสไดใชกระบวนการทางสติปญญาของตนในการกลั่นกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูล
เชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรู เดิม  และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง
กระบวนการสรางสรรคความรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง  อันจะ
สงผลถึงความเขาใจและการคงความรูนั้น  ดังนั้นการใหผูเรียนไดมีโอกาสสรรคสรางความรูดวย
ตนเองตามแนวคิดการสรรคสรางความรูจึงเปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชเสริมในการเรียนการ
สอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญได 
 สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา  (2545 :126)  กลาวถึงความหมายของการ
จัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูวา  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรูที่ ผูสอนจัด
สถานการณใหผูเรียนสรางองคความรูใหมของตนเอง  โดยผูเรียนไดศึกษา  คิด  คนควา  ทดลอง  
ระดมสมอง  ศึกษาจากใบความรู  ส่ือหรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงความรูใหมที่
เกิดขึ้นกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยูแลว  โดยผูสอนจะเปนผูชวยเหลือ  มีการตรวจสอบความรูใหม  
ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งการตรวจสอบกันเอง  ระหวางกลุม  หรือผูสอนชวยเหลือในการตรวจสอบ
ความรูใหม 
 องคประกอบสําคัญ (สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา 2545 : 127)   
 การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 
 1.  การเชื่อมตอของความรูเดิมกับความรูใหม 
 2.  โครงสรางของแนวคิด (ความรู) ที่สรางขึ้นใหม 
 3.  การตรวจสอบความรูใหม 
 4.  การนําแนวคิด(ความรู) ใหมไปใชในสถานการณตาง ๆ  
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูเปนแนวความคิดที่เนนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนสรางความรูข้ึนเอง  เมื่อสรางความรูใหมแลวสามารถนําความรูไปใชในสถานการณใหม ๆ  
ได   จากแนวคิดนี้ทําใหมีผูเสนอขั้นตอนการสอนไว  เชน 
 
 กรมวิชาการ (2543 : 86)  ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูไวดังนี้ 
 1.  ข้ันปฐมนิเทศ 
 2.  ขั้นกระตุนใหเกิดความคิด 
 3.  ข้ันสรางความรูใหม 
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 4.  ข้ันทดลองใชความรูใหม 
 5.  ข้ันทบทวนใชความรูใหม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2540) เสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูไวสอดคลองกับกรมวิชาการ ดังนี้ 
 1.  ข้ันปฐมนิเทศ   
 ผูสอนใหโอกาสผูเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงดลใจในการเรียนรูในเนื้อหาที่กําหนด 
 2.  ข้ันทําความเขาใจ   
 ผูสอนใหผูเรียนปรับแนวคิดปจจุบันหรือบรรยายความเขาใจของตนเองใน
หัวขอที่กําลังเรียน  ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจมีแบบจําลองทางความคิดรวบยอดที่อาจไมสมบูรณใน
ตอนที่เร่ิมเรียนโดยผูเรียนอาจจะทํากิจกรรมที่หลากหลาย  เชน  การอภิปรายกลุมเล็ก การเขียน
ผังความคิด  การเขียนสรุปความคิด  เปนตน 
 3.  ข้ันจัดโครงสรางแนวใหม 
 ข้ันจัดโครงสรางแนวคิดใหมนี้เปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ
สรางสรรคความรูประกอบดวย 
 3.1  การชวยใหผูเรียนสรางสรรคความรูความเขาใจใหม    
 3.2  การเขียนแผนผังความคิดรวบยอด 
 3.3  การตรวจสอบความเขาใจ 
 4.  ข้ันนําแนวคิดไปใช 
 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนนําแนวคิดของตนเองที่สรางขึ้นใหมไปใชใน
สถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย 
 5.  ข้ันทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู 
 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสะทอนตนเองวาแนวคิดของตนไดเปลี่ยนแปลง
ไปโดยอาจเขียนหรือวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดตอนเริ่มตนการเรียนรูในบทเรียนนั้น
กับความคิดตอนสิ้นสุดการเรียนรูในบทเรียนนั้น 
 ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูคือ  เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผู
ขยายความรูความคิดของตนเองใหกวางและลึกซึ้งดวยตนเอง  โดยมีความรูเดิมเปนฐาน  
สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยซึ่งมักตีความสิ่งตาง ๆ จากความรูเดิม(สุวิทย  มูลคํา
และอรทัย  มูลคํา 2545 : 134) 
 จากแนวคิดการสรรคสรางความรูดังกลาวสรุปไดวา  เปนแนวคิดที่เชื่อวา  
ความรูเปนสิ่งที่ผูเรียนเปนผูสรางขึ้นดวยตนเองโดยผานประสบการณตาง ๆ และใชกระบวนการ
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ทางสติปญญากลั่นกรอง  ทําความเขาใจ  เชื่อมโยงความคิดเดิมไปสรางความรูใหมตอไปไมมีที่
ส้ินสุดทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายโดยตนเอง 
 
 3.1.2   แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบรวมมือ ( Group 
Process and Cooperative  Learning ) 
 แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุม 
 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวา “กลุม” เปนเครื่องมือที่สําคัญในการทํางานตาง ๆ 
กิจกรรมหรืองานใด ๆ จะสําเร็จลุลวงดวยดีหรือไมนั้นความสัมพันธภายในกลุมจัดเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่ง  สําหรับในวงการศึกษาของไทย  นําโดย ดร.ทิศนา  แขมมณีเปนผูเร่ิมศึกษา
คนควาและนําเรื่องกระบวนการกลุมมาใชจนเปนที่แพรหลายในเวลาตอมา  ซึ่งมีชื่อรูจักกันใน
ภาษาอังกฤษวา GROUP  DYNAMIC หรือ GROUP  PROCESS และใชชื่อภาษาไทยที่แตกตาง
กันออกไปหลายชื่อ  เชน  พลังกลุม  พลวัตรของกลุม  กลศาสตรของกลุม  กระบวนการกลุม และ
กลุมสัมพันธ(ทิศนา  แขมมณี 2545 ข :1) 
 ทิศนา  แขมมณี (2545 ข :1)  กลาวถึงความหมายของกระบวนการกลุมวา
หมายถึง กระบวนการ  ข้ันตอน วิธีการ พฤติกรรมและปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานกลุมซึ่งจะชวยใหกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  คือไดทั้งผลงานที่ดี  และไดทั้ง
ความรูสึกและความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน  ซึ่งจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับพลัง
ผลักดันจากองคประกอบและปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ของกลุม 
 สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  (2545 :124) กลาวถึง การจัดการเรียนรูโดย
กระบวนการกลุมวาเปนกระบวนการที่ผูเรียนไดรับความรูจากการลงมือปฏิบัติเปนกลุม  กลุมจะมี
อิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคน และสมาชิกแตละคนในกลุมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ
ตอกัน 
 สรรเพชญ  อิสริยวัชรากร (2546)  กลาวถึงการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการ
กลุมวาคือการจัดการเรียนรูที่ครูพยายามใหนักเรียนในกลุมไดเรียนรูรวมกัน  ซึ่งครูเปน
ผูดําเนินการหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหแกนักเรียน  การเรียนการสอนแบบกลุมสัมพันธยึดถือ
กิจกรรมเปนหลัก  ผูเรียนเพียงปฏิบัติหรือลงมือกระทําอยูเสมอ  เปนการสอนที่ทําใหนักเรียนไม
เกิดความเบื่อหนาย   
 จากความหมายของการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมที่นักการศึกษา
กลาวมาสรุปวา การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมหมายถึงการจัดกิจกรรมใหผูเรียนลงมือ
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ปฏิบัติเปนกลุม  สมาชิกทุกคนในกลุมไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน  กลุมมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูและปฏิสัมพันธตอกันซึ่งจะทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน 
 องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 
 ทิศนา  แขมมณี  (2536,อางถึงใน ผาณิต  เย็นแข 2544 : 33 ) กลาวถึง
องคประกอบที่สําคัญของกระบวนการกลุมวาประกอบดวย 3 สวนคือ 
 1.  ผูนํากลุม  คือ  ผูทําหนาที่เปนผูนําเพื่อใหกลุมทํางานไดบรรลุเปาหมาย 
 2. สมาชิกกลุม  คือบุคคลในกลุมที่รูวาตนมีหนาที่ชวยเหลือกลุมอยางไรเพื่อให 
บรรลุผลสําเร็จ 
 3.  กระบวนการทํางานคือ  วิธีการที่กลุมใชในการทํางานใหไดผลสําเร็จ 
 สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  (2545: 125) กลาวถึงองคประกอบของการ
จัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 3 ดานคือ 
 1.  เนื้อหาหรือประสบการณ 
 2.  กิจกรรมที่ใชในกระบวนการกลุม 
 3.  ผลการเรียนรูจากกลุม 
 ผลของการทํางานกลุมจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม
และความสมบูรณของปจจัย  6  ประการคือ 
 1.  การมีเปาหมายรวมกัน 
 2.  การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
 3.  การติดตอส่ือสารกันในกลุม 
 4.  การรวมมือประสานกันในกลุม 
 5.  การตัดสินใจรวมกัน 
 6.  การมีผลประโยชนรวมกัน 
 ทิศนา  แขมมณี (2545 ข : 34)  กลาวถึงลักษณะการสอนที่ใชกระบวนการ
กลุมโดยทั่วไปดังนี้ 
 1.  ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียน
อยางทั่วถึงและมากที่สุดเทาที่จะทําได  (Active  Participation) การที่ผูเรียนมีบทบาทเปน
ผูกระทํา  รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน  จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะ
เรียนและเรียนอยางมีชีวิตชีวา 
 2.  ยึดกลุมเปนแหลงความรูสําคัญ  โดยใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันใน
กลุมไดพูดคุยปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน  (Group  
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Interaction)  ขอมูลตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน  
และเรียนรูที่จะปรับตัวใหสามารถอยูและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  รวมทั้งชวยใหผูเรียนได
เรียนรูขอมูลและทัศนะที่กวางและหลากหลาย 
 3.  ยึดการคนพบดวยตนเอง  เปนวิธีการสําคัญในการเรียนรู  โดยครูตองจัด
ประสบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหา  และคนพบคําตอบดวยตนเอง (Experiential  
Learning)ทั้งนี้เพราะการคนพบความจริงใด ๆ ดวยตนเอง  จะทําใหผูเรียนจดจําไดดี  และมี
ความหมายโดยตรงตอผูเรียน  และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 4.  เนนกระบวนการ (Process - Oriented)  ควบคูไปกับผลงานโดยการ
สงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหถึงกระบวนการกลุมและกระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน  
มิใชมุงจะพิจารณาถึงผลงานแตเพียงอยางเดียว  ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการดวย  ดังนั้นการเรียนรูกระบวนการจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยให
ผลงานดีข้ึน 
 5.  เนนการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  (Application of Knowledge)  
โดยใหผูเรียนมีโอกาสคิดหาแนวทางที่จะนําความรูความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน  ครูพยายามสงเสริมให
เกิดการปฏิบัติจริง  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนลึกซึ้งขึ้น  และเกิดการเรียนเพิ่มข้ึน 
 หลักการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม  (สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  2545 :125) 
 1.  เปนวิธีการที่ฝกผูเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียนรู  โดยใหผูเรียนทุกคนมี
โอกาสเขารวมกิจกรรมมากที่สุด 
 2.  ใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมมากที่สุด 
 3.  ใหผูเรียนคนพบและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
 4.   ใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรู   ผูสอนจะตองใหความสําคัญของกระบวนการ
ตาง ๆ  ในการแสวงหาคําตอบ 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม (สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  
2545 :125) 
 1.  ข้ันตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู  กอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ผูสอนจะตองตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู 
 2.  ข้ันการจัดประสบการณการเรียนรู  โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองและทํางานเปนกลุม  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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 2.1  ข้ันนํา   เปนการสรางบรรยากาศและสมาธิของผูเรียนใหมีความพรอม
ในการเรียนการสอน  การจัดสถานที่  การแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย  แนะนําวิธีการดําเนินการ
สอน  กติกาหรือกฎเกณฑการทํางาน  ระยะเวลาในการทํางาน 
 2.2  ข้ันสอน  เปนขั้นตอนที่ผูสอนลงมือสอน  ใหผู เ รียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเปนกลุม ๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง  โดยที่กิจกรรมตาง ๆ จะตองคัดเลือกให
เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองในบทเรียน  เชน  กิจกรรมเกมและเพลง  บทบาทสมมติ  สถานการณจําลอง 
 การอภิปรายกลุม เปนตน 
 2.3   ข้ันวิเคราะห  เมื่อดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูแลว  จะให
ผูเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ความสัมพันธในกลุม  ตลอดจน
ความรวมมือในการทํางานรวมกัน  โดยวิเคราะหประสบการณที่ไดรับจากความรูสึกและการรับรู
ของผูเรียน  แสดงขอคิดที่ไดจากการทํางานกลุมใหคนอื่นไดรับรู  เปนการถายทอดประสบการณ
การเรียนรูของกันและกัน  ข้ันวิเคราะหจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง  เขาใจผูอ่ืน  มองเห็นปญหา
และวิธีการทํางานที่เหมาะสม  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน  เปนการถายโอน
ประสบการณการเรียนรูที่ดี  จะชวยใหผูเรียนสามารถคนพบแนวคิดที่ตองการดวยตนเองเปนการ
ขยายประสบการณการเรียนรูใหถูกตองเหมาะสม 
 2.4  ข้ันสรุปและนําหลักการไปประยุกตใช  ผูเรียนสรุปรวบรวมความคิดให
เปนหมวดหมู  โดยผูสอนกระตุนใหแนวทางและขอสรุป  จากนั้นนําขอสรุปที่คนพบจากเนื้อหาวิชา
ที่เรียนไปประยุกตใชใหเขากับตนเองและนําหลักการที่ไดไปใชเพื่อปรับปรุงตนเอง  ประยุกตใชให
เขากับคนอ่ืน ประยุกตใชเพื่อแกปญหา  สรางสรรคส่ิงที่เกิดประโยชนตอสังคม  ชุมชนและการ
ดํารงชีวิตประจําวัน  เชน  การปรับปรุงบุคลิกภาพ  เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน  เคารพสิทธิของคน
อ่ืน  แกปญหา ประดิษฐส่ิงใหม ๆ เปนตน 
 3.  ข้ันประเมินผล  เปนการประเมินผลวา  ผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายมาก
นอยเพียงใด  โดยจะประเมินทั้งดานเนื้อหาวิชาและดานกลุมสัมพันธ  ไดแก  ประเมินดานมนุษย
สัมพันธ  ผลสัมฤทธิ์ของกลุม  เชน  ผลการทํางาน  ความสามัคคี  คุณธรรมหรือคานิยมกลุม  
ประเมินความสัมพันธในกลุมจากการใหสมาชิกติชม  หรือวิจารณกันโดยปราศจากอคติ  จะทําให
ผูเรียนสามารถประเมินตนเองไดและผูสอนเขาใจผูเรียนได  อันจะทําใหผูเรียนผูสอนเขาใจปญหา
ซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเปนหนทางในการนําไปพิจารณาแกปญหาและจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกผูเรียน   
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (สรรเพชญ  อิสริยวัยวัชรากร 2546 : 527)  
 1.  วางจุดมุงหมายในการสอน  ในการวางจุดมุงหมายของการสอน  ตอง
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กําหนดทั้งจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมวามีอะไรบางในการสอนครั้งนี้  โดยยึด
หลักสูตรเปนหลัก 
 2.  กําหนดเนื้อหา  ครูผูสอนตองพิจารณากําหนดเนื้อหาที่จะนํามาสอนให
สอดคลองกับจุดมุงหมายและเหมาะสมกับระดับชั้น  และวัยของนักเรียน  ซึ่งตามปกติแลว
หลักสูตรจะกําหนดเนื้อหาแตละเรื่องไวอยางกวาง ๆ   การแปลหลักสูตรไปสูการสอนครูจะตอง
พิจารณาอยางเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 3.  วางแผนกิจกรรม  เมื่อกําหนดเนื้อหาที่จะสอนแลวขั้นตอไปจะตองวางแผน
ทํากิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหจุดมุงหมายที่วางไวบรรลุผลสําเร็จ  กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นจะตอง
เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือกระทําดวยตนเองทุกคน  และพยายามใหผูเรียนได
ทํางานรวมกัน  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 4.  การแบงกลุมนักเรียน  ตองแบงกลุมในชั้นออกเปนกลุมยอย  ซึ่งการแบงกลุม
ยอยนี้จะแบงกี่กลุมและกลุมละกี่คนขึ้นอยูกับเนื้อหา  และกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนไดลงมือ
กระทํา  การแบงกลุมแตละครั้งควรใหนักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยูกลุมตาง ๆ ไมควรอยูในกลุม
ซ้ํากลุมเดิมทุกชั่วโมงสอน  ทั้งนี้เพื่อเปนการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืนไดพัฒนาขึ้น  การ
ทํางานรวมกันจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อนรวมงานได 
 5.  การวิเคราะหและอภิปราย  เมื่อแตละกลุมทํากิจกรรมแลวควรใหผูเรียน
รวมกันอภิปรายหรือวิเคราะหถึงเรื่องราวที่ไดรับจากการทํากิจกรรม  ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน  จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความเขาใจในสิ่งที่ตองการ  
ใหเรียนรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
 บทบาทของผูสอน (สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  2545 :128) 
 1.  มีความเปนกันเอง  มีความเห็นอกเห็นใจผูเรียน  สรางบรรยากาศที่ดีตอการ
เรียน  สนใจใหกําลังใจ  สนทนา  ไถถาม 
 2.  ผูสอนพูดนอยและจะเปนเพียงผูประสานงานแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียน
ตองการเทานั้น 
 3.  ผูสอนไมชี้นําหรือโนมนาวความคิดของผูเรียน 
 4.  สนับสนุนใหกําลังใจ  กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน  
แสดงออกอยางอิสระและแสดงออกซึ่งความสามารถของผูเรียนแตละคน 
 
 บทบาทของผูเรียน 
 1.  เปนผูลงมือทํากิจกรรม  พยายามคนหาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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 2.  ใหความชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในหมูผูเรียน 
 3.  แสดงความรูสึกความคิดเห็นอยางอิสระ 
 4.   มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในกลุม   เชนสราง
ความสัมพันธอันดีกับคนอื่นในกลุม  การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  พยายามปรับปรุง
บุคลิกภาพเสมอ  สรางบรรยากาศที่ดี  ควบคุมการทํางานของกลุม 
 5.  ทําความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายและทํางานรวมกับกลุมไดดี 
 ขอดีของกระบวนการกลุม คือ (สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  2545 :132) 
 1.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกันและทักษะทางสังคม 
 2.   สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  คนพบความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง 
 
 แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ  
 แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning)  เปนแนวคิดที่ไดรับ
ความนิยมแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ  แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจาก
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาพยายามพัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู  ทํากิจกรรมตาง 
ๆ ดวยกันเพื่อสรางความสามัคคี  ความสัมพันธที่ดีตอกัน  ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับความ
รวมมือของสมาชิกภายในกลุม  ซึ่งรูปแบบนี้พัฒนามาจากวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของ
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson&Johnson ,1974,  อางถึงในทิศนา  แขมมณี, 2543) โดยได
พัฒนารูปแบบที่นาสนใจไวหลายรูปแบบ  เพื่อความเหมาะสมกับการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ แต
มีวัตถุประสงคในทิศทางเดียวกัน  คือเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่ศึกษามากที่สุดโดย
อาศัยการรวมมือกัน  โดยนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
 สรรเพชญ  อิสริยวัยวัชรากร  (2546 :451)  กลาวถึงความหมายของการเรียน
แบบรวมมือวาเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหแกผู เ รียนไดเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบกับดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถแตกตางกัน  โดยแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู  รวมทั้งเปนกําลังใจ
แกกันและกัน  คนที่เรียนเกงจะชวยคนที่ออนแอกวา  สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการ
เรียนของตนเทานั้น  หากแตตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม
ความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของกลุม 
 สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  (2545 :134) กลาวถึงความหมายของการ
เรียนรูแบบรวมมือวาหมายถึงกระบวนการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการ
เรียนรูโดยแบงผูเรียนที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนลักษณะการรวมกลุม
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อยางมีโครงสรางที่ชัดเจน  มีการทํางานรวมกัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการชวยเหลือ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม  เพื่อใหตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 กรมวิชาการ (2543 : 85)  ใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ  วาเปน
การจัดการเรียนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน  มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบรวมกัน 
 ทั้งในสวนตัวและสวนรวม  เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
 จันทรา  ตันติพงศานุรักษ (2543 : 37)  กลาวถึงความหมายของการเรียนรูแบบ
รวมมือวาหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปน
กลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน  โดยแตละคนมี
สวนรวมในการเรียนรู  และในความสําเร็จอยางแทจริง  ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การ
แบงปนทรัพยากรการเรียนรู  ตลอดจนการเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน  คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือ
คนที่เรียนออนกวา  สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเทานั้น  แตจะตอง
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม  ความสําเร็จของทุกคนหมายถึง
ความสําเร็จของกลุมดวย   
 พชร  มีกลาง  (2542 :37) กลาวถึงความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือวา
เปนวิธีการที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แต
ละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน  แตละคนจะตองมีสวนรวม
อยางแทจริงในการเรียนรูและความสําเร็จของกลุม  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบงปน
ทรัพยากรการเรียนรู  รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน  คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียน
ออนกวา  สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม  
ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม  นอกจากนี้การเรียนรูแบบมีสวนรวมจะชวย
ใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การแกปญหา  การตัดสินใจ  การ
แสวงหาความรูใหมและการยอมรับซึ่งกันและกัน  ส่ิงเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข  พรอม ๆ กับการพัฒนาความดีงาม  และความรูความสามารถ  
 สรุปความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึงการจัดกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมโดยสมาชิกแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ 
เพศ แตกตางกัน  สมาชิกในกลุมจะตองรวมมือกันทํากิจกรรมที่ผูสอนกําหนดใหเพื่อความสําเร็จ
ของกลุม 
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 หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ  (กรมวิชาการ 2543 : 85) 
 1.  สมาชิกในกลุมมีเปาหมายรวมกัน  มีการทํางานรวมกัน  มีการแบงปนวัสดุ
อุปกรณ ขอมูลตาง ๆ ในการทํางาน  ทุกคนมีบทบาทหนาที่และประสบความสําเร็จรวมกัน 
 2.  การปฏิสัมพันธมีลักษณะสงเสริมกันและกันโดยตรง  มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และมีการอธิบายความรูใหแกเพื่อนในกลุมฟง 
 3.  สมาชิกมีความรับผิดชอบในการเรียนรู  โดยมีการชวยเหลือ  สงเสริมซึ่งกัน
และกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายกลุม 
 4.  การใชทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุมเพื่อชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ 
 5.  สมาชิกทํางานกลุมอยางมีข้ันตอนโดยใชกระบวนการกลุมเพื่อชวยใหการ
ทํางานกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 อลิสรา  ชูชาติ  (2539)  สรุปลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันไดดังนี้ 
 1.  ผูเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญที่สุด  เพราะประสบการณตาง ๆ ในชีวิต
ที่ส่ังสมมาจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
 2. การเรียนรูที่สัมพันธกับชีวิตจริง  ดวยการเชื่อมโยงประสบการณตาง ๆ เขา
กับสถานการณและนําไปวิเคราะหเพื่อกําหนดใหเปนบทบาทที่เหมาะสม 
 3.  ไมมีการบังคับใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนสามารถระบุตองการในการเรียนรู
ดวยตนเองได  วิธีการเรียนรูนั้นตองเคารพและใหความสําคัญซึ่งกันและกัน  ระวางผูสอนและผูเรียน 
 4. ผูเรียนตองมีสวนรวมในการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรูจะตองเปนไป
ในลักษณะของการทํากิจกรรม  การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ  ภายใตบรรยากาศที่สงเสริม
สนับสนุนใหทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทุกรูปแบบทุกขั้นตอน  นับต้ังแตการกําหนดเนื้อหา
การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ไมใชเขารวมในกิจกรรม
ที่ถูกกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนา  ทั้งนี้รวมถึงการมีสวนรวมในการประเมินผลดวย  เพื่อการ
ประเมินที่ถูกตองตอเนื่อง  และเพื่อปองกันการปรับปรุงการวางแผนการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 5.  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดดวยการลงมือปฏิบัติ  เพราะลําพังแตเพียง
การฟง  การอาน  อภิปรายไมเพียงพอแกการเรียนรูเทากับการไดมีโอกาสไดกระทําดวยตนเอง 
 6.   พลังที่เกิดจากการเรียนรูรวมกัน   การรวมกันทํางานจะทําใหเกิดความคิด 
สรางสรรค  ไดเรียนรูถึงความรู  ความสามารถและความสนใจรวมทั้งทักษะของแตละคนทําใหเกิด
พลังในการทํางานมากขึ้น 
 7. ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อไมมีการกดดัน  ไมวาจะเปนเรื่องของ
เวลา  หรือทรัพยากรตาง ๆ ก็ตามขอใหพยายามเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ใหจงได 
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 8. การประสบผลสําเร็จสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูยิ่งขึ้น  ผูเรียนจะเกิดความพึง
พอใจเมื่อตนประสบผลสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งนําไปสูความมั่นใจและกระตุนใหอยาก
ทํางานตอไป 
 องคประกอบสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน     
 สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  (2545 : 134) กลาวถึง  องคประกอบสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดังนี้ 
 1.  มีความสัมพันธเกี่ยวของกันในทางบวก (Positive  Interdependence) 
หมายถึงการที่สมาชิกในกลุมทํางานรวมกันอยางมีเปาหมายรวมกัน  มีการแขงขัน  มีการใชวัสดุ
อุปกรณและขอมูลตาง ๆ รวมกัน  มีบทบาทหนาที่และประสบความสําเร็จรวมกัน  รวมทั้งไดรับ
ผลประโยชนหรือรางวัลโดยเทาเทียมกัน 
 2.  การปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางการทํางานกลุม (Face to Face 
Promotion  Interaction)  เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  อธิบายความรูใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง  และมีการใหขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและกัน 
 3.  การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน  ( Individual 
Accountabi l i l i ty)  เปนกิจกรรมที่ตรวจเช็คหรือทดสอบใหมั่นใจวาสมาชิกมีความรับผิดชอบตอ
งานกลุมหรือไม  เพียงใด   โดยสามารถที่จะทดสอบเปนรายบุคคล  เชนการสังเกต  การทํางาน  
การสุมถามปากเปลา  เปนตน   
 4.  การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interdependence 
and Small Group  Skill)  ในการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้เพื่อใหงานกลุมประสบความสําเร็จ  
ผูเรียนอาจไดรับการฝกฝนทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม  เชน  ทักษะการสื่อสาร 
 ทักษะการเปนผูนํา  ทักษะการตัดสินใจ  การแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุม  เปนตน 
 5.  กระบวนการกลุม  (Group  Process)  เปนกระบวนการทํางานที่มีข้ันตอน  
ซึ่งสมาชิกแตละคนจะตองทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน  มีการวางแผน  ดําเนินงานตาม
แผน  ประเมินผลงานและปรับปรุงงานรวมกัน 
 
 ข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (กรมวิชาการ 2543 : 86) 
 1.  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนและการทํางานรวมกัน 
 2.  สอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการจะสอน 
 3.  จัดกลุมผูเรียน  มอบหมายงาน 
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 4.  ผูเรียนเรียนรู  ทํางานรวมกัน  โดยใชทั้งทักษะการทํางานกลุมและทักษะ
ทางสังคม 
 5.  ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
 6.  สรุปผลงานผลการทดสอบของกลุมและเสริมแรง 
 7.  สรุปบทเรียน 
 ข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (สรรเพชญ  อิสริยวัชรากร 2546 : 452)  
 1.  ข้ันเตรียม  ประกอบดวย ครูแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกันและจัดเปน
กลุมยอย ประมาณ 2-6 คน  ครูควรแนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุม  บทบาทและหนาที่ของ
สมาชิกกลุม  แจงวัตถุประสงคของบทเรียน  และทํากิจกรรมรวมในกลุม  และการฝกฝนทักษะ
พื้นฐานจําเปนสําหรับทํากิจกรรมกลุม 
 2.  ข้ันสอน  ครูนําเขาสูบทเรียน  แนะนําเนื้อหา  แนะนําแหลงขอมูลและ
มอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุม 
 3.  ข้ันทํากิจกรรมกลุม  ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย  โดยที่แตละคนมี
บทบาทและหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนขั้นตอนที่สมาชิกในกลุมจะไดรวมรับผิดชอบตอ
ผลงานของกลุม  ในขั้นนี้ครูอาจกําหนดใหนักเรียนใชเทคนิคตาง ๆ เชนแบบ JIGSAW , TGT , 
TAI , GT , LT , CIRC  เปนตน  ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง  เทคนิคที่ใชแตละครั้งจะตอง
เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียนแตละเรื่องในการเรียนครั้งหนึ่ง ๆ  อาจตองใชเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือหลาย ๆ เทคนิคประกอบกัน  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียน 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบวาผูเรียนได
ปฏิบัติหนาที่ครบถวนหรือยัง  ผลการปฏิบัติเปนอยางไร  เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและ
รายบุคคล  ในบางกรณีผูเรียนอาจตองซอมเสริมสวนที่ยังขาดตกบกพรอง  ตอจากนั้นเปนการ
ทดสอบความรู 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม  ครูและผูเรียนชวยกันสรุป
บทเรียน  ถามีส่ิงที่ผูเรียนยังไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม  ครูและผูเรียนชวยกันประเมินผลการ
ทํางานกลุมและพิจารณาวาอะไรคือจุดเดนของงาน  และอะไรคือส่ิงที่ควรปรับปรุง 
 
 รูปแบบของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ  รูปแบบที่นิยมกันมากมี  3  รูปแบบคือ
(กรมวิชาการ 2543: 86) 
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 1.  Student team-achievement divisions (STAD)  เปนการสอนที่เร่ิมตนโดย
การที่ครูใหความรู  ตอจากนั้นแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน  ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
รวมกัน  เปรียบเทียบคําตอบ  อธิบายวิธีการเรียนฝกหัดซึ่งกันและกัน  แตในชวงการทดสอบนั้นจะ
ใหทําเปนรายบุคคลในตอนทายจึงมีการคํานวณคะแนนเฉลี่ยกลุม 
 2.  Jigsaw  เปนการจัดผูเรียนที่มีความแตกตาง  กลุมละ 5-6 คน เรียนรู
รวมกันโดยผูสอนแบงบทเรียนเปนเรื่องยอย ๆ เมื่อไดรับมอบหมายผูเรียนในกลุมจะแบงภารกิจไป
ศึกษาเรื่องยอยและนําผลการศึกษามารายงานตอกลุม 
 3.  Co-op Co-op เปนการสอนที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือกันในกลุม  และได
รวมมือระหวางกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูของหองเรียนรวมกัน  ดังนั้นจึงตองจัดใหมี
การแงบทเรียนเปนหัวเรื่องหลัก  มอบใหแตละกลุมรับผิดชอบในการศึกษา  ตอจากนั้นแตละกลุม
ก็จะมีการมอบหมายภารกิจใหศึกษาหัวเรื่องยอย ๆ เพื่อนํามาสรุปรวมกันแบบ  Jigsaw 
 วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  มีหลายรูปแบบดังนี้  (จันทรา  ตันติพงศานุรักษ  
2543:40) 
 1.  คิดและคุยกัน(Think-Pairs-Share)   เพื่อนเรียน (Partners) และผลัดกันพูด 
(Say and Switch)  ทั้ง 3 รูปแบบเปนการจัดกิจกรรมการเรียนที่คลายคลึงกัน  คือ  ใหนักเรียน
จับคูกันในการตอบคําถาม  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ  
หรือทําความเขาใจเนื้อหาที่เปนความคิดรวบยอดที่กําหนดให  เมื่อมีความเขาใจแจมแจงใน
คําตอบแลว  นักเรียนจะนําความรูนั้นไปถายทอดใหเพื่อนในชั้นฟง  หรือครูผูสอนอาจสุมเรียก
นักเรียนบางคูใหรายงานหนาชั้น   
 2.  กิจกรรมโตะกลม (Roundtable หรือ   Roundrobin)  เปนรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนที่มีจํานวนมากกวา  2  คนขึ้นไปและเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคน
ในกลุมเขียนหรือเลาความคิดเห็นของตน  เลาประสบการณความรู  ส่ิงที่ตนกําลังศึกษาหรือส่ิงที่
กําหนดใหโดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่งจนครบทุกคน 
 3. คูตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Corners) รวมกันคิด  (Numbered 
 Heads Together)  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกันคือ  เปนการจัด
กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนทํางานกลุมยอย ๆ กลุมละ 2-6 คน  โดยนักเรียนในแตละกลุมตองคละ
เพศและความสามารถใหชวยกันตอบคําถาม  แกโจทยปญหาไดแลวจึงเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยน
หรือตรวจสอบคําตอบกับนักเรียนในกลุมอ่ืน หรือครูอาจสุมเรียกนักเรียนใหตอบ  อยางไรก็ตามทั้ง 
3 รูปแบบมีขอแตกตางกันคือ  คูตรวจสอบ  เนนใหสมาชิกจับคูกันทํางาน  แกปญหาหรือทํา
แบบฝกหัดในวิชาตาง ๆ โดยที่นักเรียนคนหนึ่งจะเปนผูแกปญหา  และอีกคนหนึ่งเสนอแนะวีการ
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แกปญหา  และเมื่อเสร็จส้ินการแกปญหา  1  ขอ  ตองมีการสลับหนาที่กัน  ในขณะที่มุมสนทนา 
เนนวิธีการจัดกลุมนักเรียนโดยใหนักเรียนไปนั่งตามมุมหรือจุดตาง ๆ ของหองเรียน  สวนรูปแบบ
รวมกันคิดจะใชกับการทบทวนหรือการตรวจสอบความเขาใจ  และทั้ง  3  รูปแบบนั้นอาจจะมี
ข้ันตอนเพิ่มดังนี้  หลังจากครูเรียกนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบแลวนักเรียนในกลุมอ่ืนสามารถยก
มือแสดงการสนับสนุนหรือคิดคําตอบนั้นไดในกรณีที่มีคําตอบมากกวา  1  คําตอบ  หรือถา
คําตอบนั้นไมสมบูรณ  ครูผูสอนอาจใหนักเรียนกลุมอ่ืนชวยตอบหรือชวยเสริมให  
 4.  การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน  (Three-Step Interview)  วิธีการจัดการ
เรียนรูแบบนี้มี 3 ข้ันตอนและเหมาะสําหรับกลุมยอยที่มีสมาชิกจํานวน 3-4 คน  โดยมีครูกําหนด
คําถามหรือประเด็นโจทยปญหาใหนักเรียนตอบ  มีหลักการดังนี้ 
 4.1  นักเรียนจับกลุมกันในกรณีที่กลุมมีสมาชิก 3 คนใหนักเรียนคนที่ 1 
เปนผูสัมภาษณโดยถามคําถามที่ครูตั้ง  หรือนักเรียนเปนผูตั้งเอง  นักเรียนคนที่ 2 เปนผูตอบและ
นักเรียนคนที่ 3 เปนผูจดประเด็นอภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็น  ในกรณีที่กลุมสมาชิก  4  คน  
ใหสมาชิกภายในกลุมจับคูกันเปน  2 คูโดยมีการสัมภาษณหรืออภิปรายตามหัวขอจบลงเรื่องหนึ่ง 
 นักเรียนแตละกลุมยอยจะสลับบทบาทกันในการสัมภาษณหรือสนทนาหัวขออ่ืน ๆ  
 4.2  หลังจากสัมภาษณหรืออภิปรายตามหัวขอจบลงเรื่องหนึ่ง  นักเรียนแต
ละกลุมยอยจะสลับบทบาทกันในการสัมภาษณหรือสนทนาหัวขออ่ืน ๆ  
 4.3  เมื่อการสัมภาษณหรืออภิปรายครบทุกหัวขอแลวนักเรียนแตละกลุม
ยอยผลัดกันเลาสิ่งที่ตนไดรูใหกลุมทราบ 
 การสัมภาษณแบบสามขั้นตอนเปนเทคนิคการสอนที่จะชวยพัฒนา
ทักษะทางสังคมทางดานการฟง  การสื่อความหมาย  การสลับผลัดเปลี่ยนบทบาท ฯลฯ  และเรื่อง
ที่จะนํามาใชในการสัมภาษณควรเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียนหรือเปนเรื่องที่นาสนใจ 
 5.  การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team games  Tournament หรือ TGT) 
  และการแบงกลุมสัมฤทธิ์ ( Student  Team  Achievement  Division หรือ  STAD)  เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่คลายคลึงกัน  แต  2  รูปแบบจะมีความแตกตางกันเล็กนอยในขั้นตอนที่  3  
รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมทั้ง  2  รูปแบบมีดังนี้ 
 5.1  การนําเสนอบทเรียน (Class  Presentation)  นําเสนอความคิดรวบ
ยอดใหมหรือบทเรียนใหมโดยการบรรยายจากครูผูสอนหรืออภิปรายโดยใชส่ือวีดิทัศนและส่ืออ่ืน 
ๆ ในการนําเสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน 
 5.2  การจัดทีม (Team)  จัดนักเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 4-5 คน  โดย
สมาชิกของกลุมจะตองมีเพศและความสามารถคละกัน  เพื่อรวมกันศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติ
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กิจกรรมตามกติกาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เชนเปนผูอาน  เปนผูหาคําตอบ  เปนผูสนับสนุน 
 เปนผูจดบันทึก  เปนตน  สมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู  และสมาชิก
ทุกคนตองพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อความสําเร็จรวมกันของทีม  เพื่อความสัมพันธอันดีตอกัน  เพื่อ
ความภาคภูมิใจและเพื่อใหไดการยอมรับ 
 5.3  การแขงขัน/การทดสอบ  ในขณะที่รูปแบบ TGT  ใชการแขงขันรูปแบบ 
STAD  จะใชการทดสอบยอย  เพื่อวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนแลว  การยอมรับ
ความสําเร็จของทีม  (Team  Recognition)  ทั้งรูปแบบ  TGT และรูปแบบ  STAD  เมื่อเสร็จการ
แขงขันหรือทดสอบจะนําคะแนนของแตละกลุมมารวมเปนคะแนนของทีมและหาคะแนนเฉลี่ย  
ทีมที่มีคะแนนหรือคาเฉลี่ยสูงที่สุด  จะไดรับการยอมรับใหเปนทีมชนะเลิศและทีมที่ไดอันดับ
รองลงมาหลังจากนั้นควรประกาศผลการแขงขันหรือคะแนนทดสอบในที่สาธารณะ  เชน ติดบอรด
ในชั้นเรียนบอรดของโรงเรียนในหนังสือพิมพหรือวารสารของโรงเรียนและควรบันทึกสถิติไวดวย 
 6.  ปริศนาความรู  (Jigsaw)  เปนการสอนที่แบงนักเรียนเปนกลุม  ทุกกลุมจะ
ไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมเดียวกัน  โดยผูสอนแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนออกเปนหัวขอ
ยอยเทาจํานวนสมาชิกแตละกลุม  และมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมคนควาคนละหัวขอ  โดย
นักเรียนแตละคนจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายในหัวขอเดียวกันจะรวมกัน
ศึกษาเรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ  จากนั้นแตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตนซึ่งเรียกวากลุมบาน 
เพื่ออธิบายหัวขอที่ตนศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง  เพื่อใหเพื่อนทั้งกลุมไดรูเนื้อหาครบทุกหัวขอ   
 7.  การสืบสอบเปนกลุม (Group  Investigation)  ครูผูสอนจะแบงนักเรียนเปน
กลุมยอย กลุมละ 5 คน  หรือนอยกวานี้  แตละกลุมจะวางแผนกันเองวาจะศึกษาหัวเรื่องอะไรและ
จะศึกษาอยางไร  สมาชิกแตละคนหรือสมาชิกแตละคูจะเลือกหัวขอยอย  และเลือกวิธีแสวงหา
คําตอบในเรื่องนั้น  ๆ  ดวยตนเอง   หลังจากนั้นสมาชิกแตละคนหรือแตละคูจะรายงาน
ความกาวหนาและผลการทํางานใหกลุมของตนเองทราบ  กลุมจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานของ
สมาชิกและจัดทํารายงานของกลุมใหเพื่อนทั้งชั้นฟง 
 8.  การเรียนการสอนกลุมเพื่อนชวยเหลือเพื่อนเปนรายบุคคล  (Team  
Assisted  Individualization หรือ  TAI)  เปนการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือและการเรียนการสอนรายบุคคลเขาดวยกัน  โดยกําหนดใหนักเรียนที่มี
ความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกัน  แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน  มีการทดสอบกอน
เรียน  เพื่อนักเรียนเรียน ณ จุดเริ่มตน  ที่แตกตางกันตามพื้นฐานของนักเรียน  ในเวลาเรียนตอง
รวมมือกัน  นักเรียนที่เรียนเกงจะตองชวยนักเรียนที่เรียนออน  ในการทดสอบนักเรียนตางคนตาง
ทํา  แตคะแนนทดสอบของนักเรียนจะนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม 
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 9.  การเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน  (Cooperative  
Integrated  Reading  and  Composition  หรือ CIRC)  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 
ครูผูสอนแบงนักเรียนเปนกลุมเกงกับกลุมออนใหจับคูกัน  ครูผูสอนจะจัดสอนนักเรียนแยกเปน
กลุม ขณะที่ครูสอนกลุมหนึ่งกลุมที่เหลือใหจับคูกันทํากิจกรรมที่ครูผูสอนกําหนดให  เชน  ฝกอาน
ออกเสียง  เขียนสะกดคํา  สรุปเร่ือง  ตอบคําถาม  เขียนเรื่องที่นักเรียนสนใจและสอดคลองกับ
เร่ืองที่อาน 
 ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   
 สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา  (2545 :161) สรุปขอดีของการเรียนรูแบบ
รวมมือดังนี้ 
 1.  ชวยพัฒนาความคิด  ความเชื่อมั่นของผูเรียน 
 2.  สงเสริมทักษะการทํางานรวมกันและทักษะทางดานสังคม 
 3.  ทําใหผูเรียนมีวิสัยทัศนหรือมุมมองกวางขวาง 
 4.  สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  คนพบความรูดวยตนเอง 
 5.  ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 6.  มีกิจกรรมหลากหลาย  สนองความแตกตางระหวางบุคคล 
 จันทรา  ตันติพงศานุรักษ  (2543 : 38)  กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดังนี้ 
 1.  ชวยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน 
 2.  ชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน 
 3.  ชวยยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 4.  ชวยสงเสริมบรรยากาศการเรียน 
 5.  สงเสริมทักษะการทํางานรวมกัน 
 6.  ทําใหนักเรียนมีวิสัยทัศนหรือมุมมองกวางขึ้น 
 7.  ชวยใหนักเรียนมีการปรับตัวใหสังคมดีข้ึน 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2541:122) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีขอดี
หลายประการคือ  ผูเรียนไดรวมกันเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  การซักถามทําใหเกิดความกลา  และ
ไดทราบคําตอบในเรื่องที่ตนสนใจหรือยังไมกระจาง การอธิบายใหเพื่อนฟงจะทําใหผูอธิบายมี
ความแมนยําในเรื่องที่เรียนมากขึ้น  เพื่อน ๆ ที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดเจน  ผูเรียนได
พัฒนาการทํางานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  คนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวาซึ่งจะมี
ความตั้งในชวยเหลือเพื่อน ๆ เพื่อยกระดับผลงานของกลุมใหสูงขึ้น  ซึ่งจะสงผลกับสมาชิกทุกคน
ในกลุม 
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 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ( พชร  มีกลาง 2542: 39-40) 
 บทบาทของครู 
 1.  ครูควรแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย  ซึ่งอาจประกอบดวยสมาชิกกลุมละ 
2-6 คน  แตละกลุมควรประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ เพศ ฐานะ ครอบครัวและเชื้อชาติคละกัน 
 2.  ควรเลือกใชเกาอ้ีที่มีน้ําหนักเบาเพื่อสะดวกในการจัดกลุม  การเลื่อนเขาหา
กันเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อุปกรณ  และวัสดุกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุม  
นอกจากนั้นการจัดเกาอี้ของกลุมก็ควรใหครูสะดวกในการที่จะสังเกตและติดตามความกาวหนา
ของการทํางานกลุม 
 3.  ครูควรชี้แจงกรอบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมรับทราบ  และเพื่อชวยให
นักเรียนทุกคนเขาใจขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 
 4.  ครูตองสรางบรรยากาศที่เสริมสรางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อุปกรณ
และวัสดุการเรียน  และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบงหนาที่รับผิดชอบใหแก
สมาชิกทุกคนในกลุม 
 5.  ครูควรทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของทุกกลุมยอย  ครูตองเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ 
ชัน้เรียนเพื่อใหสามารถสังเกตความกาวหนาของกลุมไดอยางทั่วถึง 
 6.  ครูควรยกยองเมื่อเห็นนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม  รางวัลและคําชมที่
ใหแกนักเรียนควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จของกลุม 
 7. ครูเปนผูกําหนดวานักเรียนควรทํางานรวมกันเปนกลุมนานเพียงใด  งานวิจัย
สวนใหญชี้ใหเห็นวา  นักเรียนควรทํางานและเรียนรวมกันในกลุมเดิมติดตอกันอยางนอยหนึ่งภาค
เรียนจึงจะเกิดผลดี  ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกในกลุมการเรียนรูสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  ครูควร
รวมกันเปนทีมในการนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือมาใชในโรงเรียน  ครูในทีมควรชวยเหลือ  
รวมมือ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และอุปกรณซึ่งกันและกันในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
และแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือมาใชในโรงเรียน 
 8.  ครูที่ใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือตองตระหนักเสมอวาเราสามารถสราง
บรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูได  แตไมสามารถเรียนแทนนักเรียนได 
 บทบาทนักเรียน 
 1.  นักเรียนตองไววางใจซึ่งกันและกันและพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของตนใหดี 
 2. ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนแตละกิจกรรม  สมาชิกของกลุมคนใด
คนหนึ่งจะทําหนาที่ประสานงาน  คนหนึ่งทําหนาที่เลขากลุม  สวนสมาชิกที่เหลือทําหนาที่เปนผู
รวมทีมสมาชิกแตละคนตองไดรับมอบหมายทําหนาที่รับผิดชอบ  ทุกคนในกลุมตองเขาใจเรื่องที่
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กําลังเรียน  และสามารถตอบคําถามไดเหมือนกันทุกคน  จะไมมีสมาชิกคนใดของกลุมถูกทอดทิ้ง 
 ผูประสานงานกลุมตองกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีสวนเสริมสรางความสําเร็จของกลุม 
 3.  นักเรียนควรใหเกียรติและฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 
อาจวิจารณความคิดเห็นของคนเพื่อนได  แตจะไมวิจารณตัวบุคคลและควรเปนไปเพื่อความ
ชัดเจนในความคิดเห็น 
 4.  นักเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและเพื่อน ๆ ในกลุม  นักเรียน
จะรวมกันทํากิจกรรม  กําหนดเปาหมายของกลุม  และแลกเปลี่ยนความรูและอุปกรณ  ใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน  และดูแลใหทุกคนไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  และชวยกันควบคุมเวลาในการทํางาน 
 สรุปไดวา  การเรียนแบบรวมมือเปนแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกันโดยใชบทบาทหนาที่เปนเครื่องมือกําหนดความรับผิดชอบ  การ
อยูรวมกันของสมาชิกในกลุมจะมีลักษณะตามธรรมชาติของสังคมมนุษย  คือประกอบดวยบุคคล
ที่มีความแตกตางกันทั้งเพศ  วัยและสติปญญา  ซึ่งวิธีการจัดกลุมดังกลาวนอกจากจะชวยเพิ่มผล
การเรียนรูแลว  ยังชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การแกปญหา  การใชเหตุผลการ
เปนผูนํา  ซึ่งทักษะสําคัญของการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้น 
 
 3.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู  (Learning  Readiness) 
 ความพรอมในการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญสําหรับผูเรียน    แนวคิดนี้เกิดจาก
ความเชื่อของทรอนไดควารากฐานและแนวโนมของบุคคลที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
ยอมข้ึนอยูกับความพรอมและความไมพรอม  บุคคลที่มีความพรอมอยางดีจะทํางานดวยความ
ราบรื่น  และประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ  สวนบุคคลที่ไมพรอมยอมเหมือนถูกบังคับใหทํางาน
การทํางานนั้นจึงไมประสบผลสําเร็จ (Thorndike 1965 , อางถึงใน สุทธิรัตน  เลิศจตุรวิทย  2544 : 
24)  ในดานการจัดการเรียนรูส่ิงสําคัญประการหนึ่ง คือ จะตองประกอบดวยความรวมมือระหวาง
ผู เ รียนและผูสอน  ถาผูเรียนไมพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจแลวการสอนก็ไม ไดผล  
(  Christ ine  and Christine 1971 :22  อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ  2545 : 43 )  ซึ่งลัดดา 
สุขปรีดี  (อางถึงใน  อุทร  นิยมชาติ  2533 : 35)  และทิศนา  แขมมณี (2543) มีความเห็น
สอดคลองกันวาเด็กจะเรียนไดดีก็ตอเมื่อเขาพรอมที่จะเรียน  และการเรียนในสิ่งที่เขาพรอมยอม
กอใหเกิดความพึงพอใจดวย   ความพรอมในการเรียนเปนสิ่งที่สามารถจัดใหเกิดขึ้นได  
เชนเดียวกันวาหากผูเรียนไมมีความพรอมในการรับรู  แมจะมีการใหความรูที่ดี ๆ ผูเรียนก็ไม
สามารถจะรับได  เพราะความพรอมในการเรียนของเด็กขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทางรางกายและ
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สติปญญา  ตลอดจนความสามารถที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในสิ่งนั้น  ๆ ความพรอมในการเรียน
จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี   
 สรรเพชญ  อิสริยวัยวัชรากร  (2546 : 207)  กลาววา ความพรอม  หมายถึง
สภาพความเจริญเติบโตของรางกายบวกกับความสนใจและความรูพื้นฐานที่จะทําใหผูเรียนเรียนรู
ไดดี 
 องคประกอบที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอม  ไดแก 
 1.  องคประกอบภายในตัวผูเรียน  ไดแก  วุฒิภาวะ  ความสนใจ  และความรู
พื้นฐานหรือประสบการณเดิมของผูเรียน 
 2.  องคประกอบภายในโรงเรียน  ไดแก  สภาพแวดลอมในโรงเรียนเชนบุคลิกภาพของครูการ
จัดบทเรียน  การจัดบรรยากาศของหองเรียน  และบริเวณโรงเรียนเปนตน  ( สรรเพชญ  อิสริยวัยวัชรากร2546 : 
208 )   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความพรอมทําใหสรุปไดวาความพรอมมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการเรียนรู เพราะถาผูเรียนมีความพรอมแลวจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพและเกิด
ความหมายตอผูเรียน   
  
 3.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ  (Process  Learning) 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ไดใหความหมายของการสอนที่
เนนกระบวนการไววาเปนการสอนที่  ก. สอนใหผูเรียนสามารถทําตามขั้นตอนไดและรับรูข้ันตอน
ทั้งหมดจนสามารถนําไปใชไดจริงในสถานการณใหม ๆ   ข. สอนใหผูเรียนไดฝกฝนจนเกิดทักษะ 
สามารถนําไปใชไดอยางอัตโนมัติ 
 สุวิทย-มูลคําและ อรทัย มูลคํา (2545 : 75 )กลาวถึงความหมายของการเรียนรู
กระบวนการ  หรือการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ สอดคลองกับความหมายของกรมวิชาการ
วา  เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนผูคิด  ผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ผูสอนเปนผู
กํากับควบคุมใหผูเรียนมีการปฏิบัติฝกฝนจนเกิดทักษะ  สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน  ไดและรับรู
ข้ันตอนทั้งหมด  จนสามารถนําไปใชไดอยางอัตโนมัติและนําไปใชไดจริงในสถานการณตาง ๆ  
 วรรณี  ลิมอักษร (2540 : 51)  กลาววา  การเรียนรูกระบวนการหมายถึง  การ
กระทําพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียนในขณะที่กําลังเรียนเพื่อใหมีการเรียนรูเกิดขึ้น  โดยการสัมผัส  
ซักถามคิดหาเหตุผล  หรือทดลอง  ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในหรือภายนอกก็ได  
 ประทีป  แสงเปยมสุข (2543 : 34 )  กลาววา  เปาหมายของการจัดการเรียนรูที่
ใชทักษะกระบวนการ  คือ  การสอนที่ครูหลีกเลี่ยงการเปนผูบอกความรูแกเด็กโดยตรง  แตจะจัด
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ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกระบวนการเรียนรูตาง ๆ อยางเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียน
เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเด็ก  เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา  และเหมาะสมกับสภาพ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง   
 สรุปความหมายของการจัดการเรียนรูกระบวนการหรือการเรียนรูที่เนน
กระบวนการ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนผูคิด / ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนจนเกิดเปน
ทักษะสามารถนําไปใชในสถานการณใหม ๆ ไดอยางอัตโนมัติ 
 ประเภทของการจัดการเรียนรูกระบวนการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมวิชาการ  สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  กรมสามัญศึกษา  ไดสนับสนุนใหมีการพิจารณานํากระบวนการเรียนรูแบบตาง ๆ ไปใช
ในการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ โดยเสนอแนะกระบวนการที่ผูสอนควรนําไปใช 13  กระบวนการ 
ดังนี้ (กรมวิชาการ , 2543 : 25) 
 1.  ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน   
 2.  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด          
 3.  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 4.  กระบวนการแกปญหา   
 5.  กระบวนการสรางความตระหนัก   
 6.  กระบวนการปฏิบัติ   
 7.  กระบวนการคณิตศาสตร   
 8.  กระบวนการเรียนภาษา   
 9.  กระบวนการกลุม 
 10.  กระบวนการสรางเจตคติ   
 11.  กระบวนการสรางคานิยม   
 12.  กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ   
 13.  กระบวนการสืบสวนสอบสวน   
 ทิศนา  แขมมณี (2545 ก : 35)  กลาวถึงการสอนกระบวนการจะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ภายใตเงื่อนไขดังนี้ 
 1.  ครูมีความเขาใจกระบวนการนั้นอยู 
 2.  ครูนําผูเรียนผานขั้นตอนตาง ๆ  ของกระบวนการทีละขั้นอยางเขาใจครบถวนครบวงจร 
 3.  ผูเรียนเขาใจและรับรูข้ันตอนของกระบวนการนั้น 
 4.  ผูเรียนนํากระบวนการนั้นไปใชในสถานการณใหมได 
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 5.  ผูเรียนใชกระบวนการนั้นในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย 
 ขอดีของการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ  
 1.  เปนวิธีการที่ใหโอกาสผูเรียนไดฝกทักษะ  เทคนิคและกระบวนการตาง ๆ 
 2.  เปนวิธีการที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนสูง 
 3.  ผูเรียนสามารถนํากระบวนการเรียนรูที่ไดรับไปใชจริงในสถานการณใหม 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการสรุปไดวา การเรียนรูกระบวนการ
เปนเครื่องมือที่จําเปนในการแสวงหาความรู  และเนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหถึงกระบวนการและ
วิธีที่จะไดคําตอบมา  ในการจัดการเรียนรูกระบวนการนั้นผูสอนตองเขาใจขั้นตอนของแตละ
กระบวนการที่จะนํามาใช  และดําเนินการจัดการเรียนรูใหนักเรียนฝกฝนปฏิบัติตามขั้นตอนจน
เกิดความเคยชินจนสามารถกระบวนการที่ฝกฝนไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางอัตโนมัติ 
 
 3.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer  of  Learning)   
 ในระบบการศึกษาซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ  หัวใจสําคัญคือ
ตองการใหบุคคลเกิดการเรียนรู  และการเรียนรูนั้นจะไมเกิดประโยชนใด ๆ เลย หากผูเรียนไม
สามารถนําความรูไปปฏิบัติหรือประยุกตใชในชีวิตจริงได  ดังนั้นเปาหมายหลักของการเรียนการ
สอนประการหนึ่งคือตองการใหผูเรียนเกิดการถายโอนความรูจากการเรียนรูคร้ังที่  1 สูการเรียนรู
คร้ังที่  2  เพื่อนําไปใชจริงได 
 สุรางค  โควตระกูล  (2545:142 )  กลาวถึงการถายโอนการเรียนรูวา หมายถึง 
การนําสิ่งที่เรียนรูไปแลวไปใชในสถานการณใหมหรือการเรียนรูในอดีตที่เอื้อตอการเรียนรูใหม 
 พงษพันธ พงษโสภา (2542:89)  ไดกลาวถึงความหมายของการถายโอน
ความรูวา  เปนกระบวนการที่เกิดจากการนําประสบการณที่เรียนรูในอดีตมาใชสัมพันธกับ
สถานการณที่กําลังเรียนรูในปจจุบัน  ผลจากการเรียนรูในอดีตจะมีผลตอการเรียนรูใหมซึ่งอาจ
เปนการสงเสริมหรือขัดแยงก็ได  การที่ผูเรียนจะสามารถถายโอนความรูไดจําเปนตองอาศัยการ
ฝกฝน  นําความรูไปประยุกตใชในสถานการตาง ๆ ที่หลากหลาย  หากผูเรียนมีโอกาสฝกฝนนํา
ความรูไปประยุกตใชมาก ๆ ความมั่นใจและความชํานาญในการที่จะนําความรูไปใชเปนประจํา
ในชีวิตจึงจะเกิดขึ้น (ทิศนา  แขมมณี , 2542:15) 
 ประเภทของการถายโอนการเรียนรู  (สุรางค  โควตระกูล 2545: 142) 
 1.  การถายโอนทางดานบวก  (Positive  Transfer) เปนการนําผลการเรียนรู
คร้ังกอนมาสนับสนุนการเรียนรูคร้ังใหม  ใหไดผลดีและงายขึ้น 
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 2.  การถายโอนทางลบ (Negative Transfer)   เปนการนําผลการเรียนรูครั้ง
กอนมาเปนอุปสรรคตอการเรียนรูใหม  ทําใหเรียนรูชาลง 
 ไพจิตร  สดวกการ (2539:28) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญ 3 ประการที่จะชวยให
นักเรียนสามารถแสวงหาความรูและแกปญหาใหม ๆ ได วาจะตองประกอบดวย 
 1.  ความคลายคลึงกันของสิ่งที่เรียน (Task  Similarity)  เพราะจะสงผลใหเกิด
การถายโอนเปนบวก  เปนลบและเปนศูนย 
 2.  ชวงเวลาระหวางการเรียนในสองสถานการณ (Time  interval between  
tasks) เพราะจะมีอิทธิพลตอการจําและการลืมในส่ิงที่เรียนมาแลว 
 3.  ระดับการเรียนรูที่เกิดขึ้น (degree of original  learning)  กลาวคือ  การ
เรียนรูระดับสูงสุดคือเรียนรูจนเกิดทักษะ  สวนการเรียนรูในระดับตํ่าสุดคือการเรียนรูการจําแตไม
มีความเขาใจซึ่งจะถายโอนการเรียนรูไดนอยกวาการเรียนรูในระดับสูง(เอกสารการสอนจิตวิทยา
การสอนเด็กวัยเรียน  2542 ,อางถึงใน ผาณิต  เย็นแข  2544) 
 สรรเพชญ  อิสริยวัยวัชรากร  (2546 : 208)  กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอการ
ถายโอนความรูสรุปไดดังนี้ 
 1.  ระดับเชาวปญญาของผูเรียน  ถาผูเรียนมีระดับเชาวปญญาสูงยอมจะสงผล
ดีตอการถายโอนการเรียนรูได 
 2.  ความคลายคลึงกันของบทเรียน  เชน  ผูที่เรียนรูวิธีขับข่ีจักรยานยนตแลวจะ
สามารถเรียนรูวิธีขับข่ีรถยนตไดเร็วขึ้น 
 3.  ความสมบูรณของความคิดรวบยอด  ถาผูเรียนไดเรียนรุบทเรียนโดยมีความ
สมบูรณของความคิดรวบยอดจะชวยในการเรียนรูเร่ืองราวที่เกี่ยวของไดดีข้ึน 
 4.  การนําไปประยุกตใช  ถาผูเรียนรูวิธีการนําไปประยุกตใชในเหตุการณได  
จะชวยการถายโอนไดดี 
 
 การสอนใหเกิดการถายโอนการเรียนรู  (สุรางค  โควตระกูล 2545 : 266 - 267) 
 1.  ในการสอนควรจะชี้ใหนักเรียนทราบถึงสิ่งที่นักเรียนนําไปใชไดในอนาคต  
และควรจะใหโอกาสฝกหัดจนจําได ( Over learning )  เชน  การสอนเลขคูณควรใหนักเรียนทอง
สูตรคูณจนจําไดนักเรียนจะสามารถถายโอนได 
 2.  การสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายหรือนักเรียนเห็น
ความสัมพันธของส่ิงที่เรียนรูใหมกับส่ิงที่ที่มีอยูในโครงสรางปญญา (Cognitive Structure) ซึ่ง
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อาจจะใชวิธีของออซุเบล Advanced Organize หรือการใชแผนที่ความคิดรวบยอด (Cognitive 
 Mapping)   
 3.  ใชยุทธศาสตรการสอนที่จะชวยใหเกิดการถายโอน 
 4.  สอนส่ิงที่ผูเรียนจะนําไปใชเปนประโยชนไดโดยตรง  เชน  ถาตองการให
นักเรียนใชพิมพดีดเมื่อออกจากโรงเรียนก็ควรจะมีการสอนพิมพดีดที่ในโรงเรียน 
 5.  สอนหลักการ  วิธีดําเนินการ  ทักษะ  และวิธีการแกปญหาที่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชในสถานการณใหม   
 6.  จัดสถานการณในโรงเรียนใหคลายคลึงกับชีวิตจริงที่นักเรียนจะไปประสบ
นอกโรงเรียน  ตัวอยางเชน  ถาตองการใหนักเรียนรูจักทํางานเปนกลุม  รูจักรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืนก็ควรจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนแมวาไมเห็นดวย 
 7.  ควรจะจัดใหนักเรียนมีโอกาสฝกงานที่จะตองออกไปทําจริง ๆ จนมีความ
แนใจวาทําได  ตัวอยางในการฝกหัดนักบินจะตองฝกการขึ้นลงจากสถานการณจําลองและสนาม
ฝก  จนกระทั่งทําไดแลวจึงจะใชสนามอื่นขึ้นและลง 
 8.  เมื่อสอนหลักเกณฑหรือความคิดรวบยอดควรจะใหโอกาสนักเรียนไดเห็น
ตัวอยางหลาย ๆ อยาง ตัวอยางเชน  การสอนนักเรียนเรื่อง ชุมชน  ควรยกตัวอยางการอยูรวมกัน
และหนาที่หรือบทบาทของสมาชิกชุมชนนั้น ๆ  รวมทั้งการอยูรวมกันของสัตว เชน  ผ้ึง มด เปนตน 
 สรุปไดวาการถายโอนความรู เปนสิ่งสําคัญมากประการหนึ่ง  ในการจัด
การศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางเต็มที่นั้นจะตองคํานึงถึงวิธีการถายโอนความรูของ
ผูเรียน   
 จากที่กลาวถึงแนวคิดพื้นฐาน  5  ประการจะเห็นวาความรูเปน อาศัยความ
พรอมของผูเรียน  โดยผานประสบการณตาง ๆ จากการทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การฝกฝนทักษะกระบวนการควบคูไปกับเนื้อหาความรู  การใชกระบวนการทาง
สติปญญาทําความเขาใจเชื่อมโยงความคิดไปสรางความรูใหม  ทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ความหมายดวยตนเอง   และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  
 
3.2  ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

 จากแนวคิดพื้นฐาน  5  แนวคิดหลัก  ทิศนา  แขมมณี (2545 : 280) ไดพัฒนาการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)  ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ  5 ประการคือ 
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 Construction of  Knowledge  (  C  )  หมายถึง  หลักการการสรางความรู  ตาม
ทฤษฎี  Constructivism  เชื่อวาการเรียนรูเปนประสบการณเฉพาะตน  ในการสรางความหมาย
ของสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง 

 Interaction  (  I  )  หลักการปฏิสัมพันธตามทฤษฎี  Constructivism  และ   
Cooperative  learning  เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม  ที่บุคคลจะตองอาศัยและ
พึ่งพากันและกัน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการอยูรวมกัน 

 Process  Learning  (  P  )   หมายถึงหลักการเรียนรูกระบวนการ  เชื่อวาทักษะ
กระบวนการเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาสาระการเรียนรู  
การสอนควรจะใหความสําคัญกับการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ   เชน  กระบวนการคิด  กระบวนการทํางาน  
กระบวนการแสวงหาความรู ฯลฯ  เพราะเปนสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตองใชตลอดชีวิต 

 Physical  Participation  (  P  )   หมายถึง  หลักการมีสวนรวมทางกาย  เชื่อวาการ
เรียนรูตองอาศัยการรับรู  การเคลื่อนไหวทางกายจะชวยใหประสาทการรับรู  active  และรับรูไดดี 
 ดังนั้นในการสอนจึงจําเปนตองมีกิจกรรมใหผูเรียนเคลื่อนไหวที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย
และความสนใจของผูเรียน  เพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการรับรูและเรียนรู 

 Application  (  A  )  หมายถึง  หลักการประยุกตใชความรู  เชื่อวาการนําความรูไปใช
ในชีวิตจริงหรือปฏิบัติจริง  จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งขึ้น  และการนําความรูไปใชให
เปนประโยชนในการดํารงชีวิตเปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 หลักการสําคัญทั้ง  5  ประการเปนพื้นฐานสําคัญในวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน  ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในดานตาง ๆ ไปพรอมกันได  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการ
สอนที่สําคัญ  7  ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันที่  1  ผูสอนสํารวจความรูเดิม/ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนรูใหม  ข้ันนี้
เพื่อใหผูเรียนระลึกความรูเดิม/ตรวจสอบความพรอมในการเรียนรูส่ิงใหม 

 ข้ันที่  2  ผูเรียนแสวงหาขอมูล  ข้ันนี้เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  อันเปนทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ข้ันที่  3  ผูเรียนศึกษาขอมูล  สรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  ข้ันนี้เพื่อใหผูเรียนได
ฝกทักษะกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง  อันเปนทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ข้ันที่  4  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูความคิด  ข้ันนี้เพื่อใหผูเรียนขยายขอบเขตความรู
ความเขาใจ  ไดมุมมองที่แตกตางไปจากตน  ชวยใหความคิดกวางขึ้นลึกซึ้งขึ้น 
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 ข้ันที่  5  ผูเรียนจัดระเบียบความรูและวิเคราะหการเรียนรู  ข้ันนี้เพื่อใหผูเรียนเห็นองค
รวม/ภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู 

 ข้ันที่  6  ผูเรียนแสดงความรู / ผลงาน   ข้ันนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรู
ความสามารถของตน  อันจะชวยใหผูเรียนไดใชและพัฒนาความสามารถหลายดาน (พหุปญญา) 
ของตน  และทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เรียนรูและภูมิใจในการเรียนรูของตน 

 ข้ันที่  7  ผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช  ข้ันนี้เพื่อชวยใหผูเรียนไดนําความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  ชวยใหความรูมีความหมายมากขึ้น 

 ข้ันตอนทั้ง  7  ข้ัน ดังกลาว เปนขั้นตอนที่จัดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักการสําคัญ
เกี่ยวกับการเรียนรู  5  ประการ  คือ CIPPA  ซึ่งหมายถึง ข้ันตอนที่ 1 – 7   ของกระบวนการ
ดังกลาว  เปนขั้นตอนที่จัดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับหลัก CIPPA  โดยขั้นตอนที่  1 -  6  เปนขั้นตอน
ที่ตอเนื่องกันของกระบวนการสรางความรู (Construction of  Knowledge )  ซึ่งในแตละขั้นตอนมี
การสงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันและกันเพื่อการเรียนรู  (Interaction) และข้ันตอนที่  5  เนน
เปนพิเศษในเรื่องการวิเคราะหกระบวนการเรียนรู (Process) ในขณะที่ ข้ันตอนที่  7  ให
ความสําคัญกับการนําความรูไปประยุกตใช  (Application) โดยตรง  สําหรับหลักการมีสวนรวม
ทางกาย  (Physical  Participation)  นั้นสะทอนใหเห็นในกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะ
หลากหลาย  ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวและมีลักษณะ “Active” อยูเสมอ (ทิศนา  แขมมณี 
2544 :75) 
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ตารางที่  6  กระบวนการการเรียนการสอน  หลักการ/เหตุผล  วิธีการจัดการเรียนรูและเทคนิคการ 
 สอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปา 
 

กระบวนการเรียนการสอน หลักการ/เหตุผล วิธีการจัดการเรียนรูและ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่  1 
ผูสอนสํารวจความรูเดิม /
ความรูพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการเรียนรูใหม 

หลักการสรางความรู 
(Construction) 
-  เพื่อใหผูเรียนระลึก(Recall)
ความรูเดิมเปนการเตรียม
ความพรอมในการเชื่อมโยง-  
เพื่อตรวจสอบความพรอมใน
การเรียนรูส่ิงใหม  หากผูเรียน
ขาดความรูพื้นฐานดังกลาว
กอนการสอน 
ส่ิงใหม 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนตระหนักรู
วาตนรูอะไรไมรูอะไร 
ความรูเกากับใหม 
-  เพื่อชวยใหครูรูปญหาของ
ผูเรียน  จะไดสอนในสิ่งที่ 
สอดคลองกับปญหาความ
ตองการของผูเรียน 
-  เพื่อชวยใหครูไมสอนซํ้าใน
ส่ิงที่ผูเรียนรูแลวทําใหผูเรียน
เบื่อหนาย 

-  ถาม-ตอบ 
- ระดมสมอง 
-  สังเกต 
-  แบบทดสอบ 
-  ลงมือกระทํา 
-  แกปญหา 

ขั้นที่  2 
ผูเรียนแสวงหาความรู 
 

หลักการเรียนรูทักษะ
กระบวนการ(Process 
Learning) 
-  เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู 

สรางแรงจูงใจ 
-  ตั้งคําถามทาทายความคิด 
-  กระตุนใหเกิดความขัดแยง
ทางความคิด 
-  ใหแสวงหาขอมูลอยางมี 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
กระบวนการเรียนการสอน หลักการ/เหตุผล วิธีการจัดการเรียนรูและ 

เทคนิคการจัดการเรียนรู 
 ดวยตนเองอันเปนทักษะที่

จําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 
ความหมายฝกกระบวน 
  การแสวงหาความรู 
   การวางแผน 
   การแบงงาน 
   การมอบหมายงาน 
-  การหาแหลงขอมูลที่
หลากหลาย  การประเมิน
แหลงขอมูล 
-  วิธีคนควา  
 -  การแกปญหา 

ขั้นที่  3 
ผูเรียนศึกษาขอมูลสราง
ความรูความเขาใจดวย
ตนเอง 

ทักษะกระบวนการสราง
ความรูดวยตนเองอันเปน
ทักษะที่จําเปนในการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนไดฝกรู
ทักษะกระบวนการคิดอันเปน
กระบวนการทางปญญาที่ชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 

ฝกกระบวนการคิด 
-  เปรียบเทียบ  จําแนก  จัด
กลุม  จัดประเภท  ตั้งคําถาม 
 ตีความ  แปลความ  ขยาย
ความ  สรุป  ลงความเห็น  
วิเคราะห  สังเคราะห ฯลฯ 

ขั้นที่  4 
ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด 

หลักการปฏิสัมพันธ 
(Interaction) 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนขยาย
ขอบเขตความรู  ความเขาใจ 
ไดมุมมองที่แตกตางไปจากตน 
 ชวยใหความคิดกวางขึ้น  
ลึกซึ้งขึ้น 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนได 

ฝกกระบวนการทางสังคม 
-  ใชกระบวนการกลุม 
    ใชเทคนิคการจัดกลุม
แบบ ตาง ๆ  
    ใชรูปแบบวิธีการและเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือ  การรับฟง 
 การโตตอบ  การยอมรับ  
 การให  ขอสังเกต  การใหขอมูล  
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ตารางที่  6  (ตอ)  
 
กระบวนการเรียนการสอน หลักการ/เหตุผล วิธีการจัดการเรียนรูและ 

เทคนิคการจัดการเรียนรู 
 ตรวจสอบและปรับเปลี่ยน

ความรูความเขาใจของตน  อัน
เปนการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ทางสติปญญาของตน 
-  เพื่อฝกใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของการเรียนแบบรวมมือ  การ
เรียนรูจากกันและกัน  และการ
เรียนรูความสัมพันธและการ
อยูรวมกับผูอ่ืน 

ปอนกลับ ฯลฯ 
ฝกกระบวนการคิด 
-  การการขยายความคิด 
   การคิดกวาง  การใชเหตุผล 
   การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  การคิดแกปญหา 
  การคิดริเร่ิม ฯลฯ 
    ปรับความคิด 

ขั้นที่  5   
ผูเรียนจัดระเบียบความรู 
และวิเคราะหการเรียนรู 

หลักการสรางความรู 
(Construction) และ  
การเรียนรูทักษะ
กระบวนการ  (Process  
Learning) 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนเห็นองค
รวม/ภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนจดจํา 
ความรูไดดีและสามารถนํา
ความรูไปใชไดอยางสะดวก  
เนื่องจากความรูอยางเปน
ระบบระเบียบ  ผูเรียนสามารถ
ระลึก (recall)และดึงความรู
ออกมาใชไดงาย (retrieval) 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนา
ยุทธศาสตรทางปญญา
(cognitive  strategies)  อัน 

ฝกยุทธศาสตรทางปญญา 
(Cognitive Strategies) 
-  การใช graphic organizer 
-  การผลิตผลงานในลักษณะ
ตาง ๆ (การเขียนบทความ 
คูมือ ตํารา ทําเครื่องมือ
แบบทดสอบ จัดทํา checklist 
ฯลฯ ) 
-  การบันทึกการเรียนรู  
(learning logs) 
-  การคิดไตรตรอง 
(reflective  thinking) 
-  การคิดวิเคราะห 
(analytic  thinking) 
-การควบคุมกํากับการรูคิด
ของตนเอง(metacognition) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67

ตารางที่  6  (ตอ) 
 
กระบวนการเรียนการสอน หลักการ/เหตุผล วิธีการจัดการเรียนรูและ 

เทคนิคการจัดการเรียนรู 
 เปนความสามารถในการคิด

ข้ันสูง 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนตระหนัก
ถึงกระบวนการเรียนรูของตน  
และพัฒนาความสามารถใน
การควบคุมกํากับการรูคิดของ 
ตน  (metacognition) 

 

ขั้นที่  6 
ขั้นแสดงความรู/ผลงาน 

หลักการสรางความรู 
(Construction) และการเรี ยนรู
ทักษะกระบวนการ 
(Process Learning) 
-  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแสดง
ความรูความสามารถของตนอันจะ
ช วยให ผู เ รี ยนได ใช พั ฒนา
ความสามารถหลายดาน (พหุ
ปญญา)  ของตนและทําใหผูเรียน
เกิดความมั่นใจในสิ่งที่เรียนรูและ
ภูมิใจในการเรียนรูของตน 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของตนและ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
-  เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกันและกัน 
-  เพื่อชวยใหครูไดหลักฐานการ
เรียนรูและตรวจสอบการเรียนรูของ
ผูเรียนวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

ฝกการแสดงออก 
-  เปดโอกาสใหแสดงออกดวย
วิธีการที่หลากหลายตาม
ความสามารถและความถนัด 
(พหุปญญา) 
  ตรวจสอบความรูความเขาใจ 
-  ครูและเพื่อนใหขอสังเกต  ให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) 
-  ปรับความรูความเขาใจ 
-  ใหผูเรียนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
-  ใหทําแบบฝกหัด 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 
กระบวนการเรียนการสอน หลักการ/เหตุผล วิธีการจัดการเรียนรูและ 

เทคนิคการจัดการเรียนรู 
 -  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเชื่อมโยงการ

เรียนรูสูชีวิตจริงและนําความรูไป
ใชใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิต
และการแกปญหาตาง ๆ 

 

ขั้นที่  7  
ผูเรียนนําความรูไป
ประยุกตใช 

หลักการประยุกตใชความรู 
(Application) 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนไดนํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต  ชวยให
ความรูมีความหมายมากขึ้น 
-  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ลึกซึ้งจากการปฏิบัติ
จริง 

-  ใชปญหาที่มีลักษณะ
หลากหลาย  แตกตางจาก
การเรียนรูในหองเรียนและ
นําความรูไปใชในการ
แกปญหา 
-  สงเสริมใหทําบอย ๆ  

 
ที่มา :  ทิศนา  แขมมณี,ศาสตรการสอน เพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2545), 23 – 31. 
 

 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ( ชนาธิป  พรกุล 2542 : 120) 
 บทบาทครู 
 1.  เตรียมการสอน 
 1.1  ศึกษาความรูจากหลายแหง  และวิเคราะหเร่ืองที่จะสอน 
 1.2  วางแผนการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน  เลือกเนื้อหา  ออกแบบ

กิจกรรมตามแบบซิปปา 
 1.3  จัดเตรียมสื่อการเรียนรู  เอกสาร  หนังสือ  หรือขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ

ผูเรียน  เครื่องมือวัดผลประเมินผล  และจัดหองเรียนไดเหมาะสมกับกิจกรรม 
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 2.  การจัดการเรียนรู 
 2.1  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  และกระตุนใหผูเรียนสนใจรวมทํากิจกรรม 
 2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่เตรียมไว 
 2.3  ดูแลผูเรียนดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แนะนําหรือแกปญหาตามความจําเปน 
 2.4  สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 2.5  ใหความคิดเห็น เพิ่มเติมขอมูล และใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 
 3.  การประเมินผล 
 3.1  เก็บรวบรวมผลงานและการประเมินผลงาน 
 3.2  ประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในแผนการสอน 
 บทบาทของผูเรียน 

 1.  ทบทวนความรูเดิม  และมีสวนรวมในการแสวงหาความรู  ขอเท็จจริง  ความ
คิดเห็น  หรือประสบการณตาง ๆ จากความรูที่หลากหลาย 
 2.  ศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจ  ใชความคิดในการ
กลั่นกรอง  แยกแยะ  วิเคราะห  สังเคราะหขอมูล  และสรางความหมายใหแกตนเอง 
 3.  สรุปและจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรรคสรางขึ้น  เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูเกิด
ความคงทน  และสามารถนําความรูไปใชไดสะดวก 

 4.  นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิต  การประยุกตใชชวยตอกย้ําความเขาใจ  
และสรางความมั่นใจใหกับผูเรียน  และยังชวยกอใหเกิดความรูอ่ืน   เพิ่มเติมอีกดวย 
 ในการดําเนินการตามบทบาททั้ง 4 ผูเรียนตองแสดงพฤติกรรมที่จําเปนในการ
เรียนรูรวมกับผูอ่ืนดังนี้ 
 -  เขารวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน 

 -  ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การแสวงหาขอมูล  
การศึกษาขอมูล  และการสรุป เปนตน 

 -  รับฟง พิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  
 -  ใชความคิดเห็นอยางเต็มที่   ปฏิสัมพันธ   โตตอบ   คัดคาน   สนับสนุน  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูสึกของตนกับผูอ่ืน 
 -  แสดงความสามารถของตนและยอมรับความสามารถของคนอื่น 
 -  ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ  
 -  เรียนรูจากกลุมและชวยใหกลุมเกิดการเรียน 
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 จากรูปแบบการเรียนการสอนตามหลัก  CIPPA   สรุปไดวาเปนรูปแบบที่ประกอบดวย
หลักสําคัญ  5  ประการ  คือ  Construction of  Knowledge ,  Interaction ,  Process  Learning 
 ,  Physical  Participation  และ  Application  และขั้นตอนการสอน  7  ข้ัน คือ  ข้ันที่  1  ผูสอน
สํารวจความรูเดิม  ข้ันที่  2  ผูเรียนแสวงหาขอมูล  ข้ันที่  3  ผูเรียนศึกษาขอมูล  สรางความรูความ
เขาใจดวยตนเอง  ข้ันที่  4  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูความคิด  ข้ันที่  5 ผูเรียนจัดระเบียบความรู
และวิเคราะหการเรียนรู  ข้ันที่  6  ผูเรียนแสดงความรู / ผลงาน   ข้ันที่  7  ผูเรียนนําความรูไป
ประยุกตใช   ซึ่งเปนรูปแบบที่มีหลักการมีข้ันตอนการสอนที่ชัดเจนและสอดคลองกัน 

 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 

 
4.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 4.1.1  งานวิจัยที่นํารูปแบบซิปปามาใชในการจัดการเรียนรูวิชาตาง ๆ 
 อดิศร  มีศิริ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา สําหรับวิชาชีววิทยา ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  เร่ืองการหายใจ  โดยใชครูผูรวมวิจัย  2 คน และกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  44  คน  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา  มีการจัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอนดังนี้  
1 )  ข้ันทบทวนความรูเดิม  2) ข้ันการแสวงหาความรูใหม  3) ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล
ใหม/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  4)  ข้ันการและเปลี่ยนความรูความเขาใจ
กับกลุม  5)  ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู  6)  ข้ันการแสดงผลงาน  7)  ข้ันการประยุกตใช
ความรู ดังนี้  ผลการวิจัยพบวา  กิจการการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาขึ้นทําใหนักเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน  การมีสวนรวมในการเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจสนุกสนานและ
นักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู  นอกจากนั้นนักเรียนไดนําความรูเดิมมาผสมผสาน
กับความรูใหมเกิดการสรางองคความรูดวยตัวของนักเรียนเอง  ทั้งจากการเรียนและการลงมือ
ปฏิบัติจริง  และนักเรียนยังสามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดสําหรับ
การศึกษาดานผลการเรียนรู พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ
มาตรฐานของโรงเรียนคือนักเรียนไดคะแนนสูงกวารอยละ  60  
 ดอกคูณ  วงศวรรณวัฒนา  (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชรูปแบบซิปปาในวิชา
ฟสิกส  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ืองงานและพลังงาน  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  16  คน  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 
 เร่ืองงานและพลังงาน โดยมีการจัดการเรียนการสอน 7 ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันทบทวนความรูเดิม  2) 
ข้ันการแสวงหาความรูใหม  3) ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูลใหม/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม  4) ข้ันการและเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  5)  ข้ันการสรุปและ
จัดระเบียบความรู  6)  ข้ันการแสดงผลงาน  7)  ข้ันการประยุกตใชความรู ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นทุกคนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีความ
สนุกสนานและใหความรวมมือในการเรียน  และจากการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียนนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมที่ใชโมเดลซิปปามีผลการเรียนรูสูงขึ้นกวาเกณฑที่
กําหนดไว 
 จตุพร  เจริญวัย  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชโมเดลซิปปา  ในรายวิชาเคมี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน  33  คน  มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูวิชาเคมี  เรื่องพันธะเคมี  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ใหมีระดับผล
การเรียนรูเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป  โดยมีนักเรียนที่ผานเกณฑจํานวนไมนอยกวา รอยละ80 
ของนักเรียนทั้งหมด  มีการจัดการเรียนการสอน 7 ข้ันตอนดังนี้ 1 )  ขั้นทบทวนความรู เดิม2)  
ข้ันการแสวงหาความรูใหม  3) ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูลใหม/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม  4)  ข้ันการและเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  5)  ข้ันการสรุปและ
จัดระเบียบความรู  6)  ข้ันการแสดงผลงาน  7)  ข้ันการประยุกตใชความรู  ผลการวิจัยพบวา การ
ใชโมเดลซิปปาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน นักเรียน
ใหความสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น  เกิดความสนุกสนานและไดพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู  เกิดการสรางองคความรูดวยตัวนักเรียนเองเนื่องจากไดลงมือปฏิบัติ
จริง  ความรูที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และผลการเรียนรูของนักเรียนใน
กลุมตัวอยางมีผลการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน   ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทั้งหมด 
 จิรากาญจน  หงษชูตา  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในวิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมปที่  3  เร่ือง
เศษสวน  โดยใชโมเดลซิปปา มีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมปที่  3  จํานวน  51  คน 
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชโมเดลซิปปาและ
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ใหมีนักเรียนรอยละ  80 
มีผลการเรียนรูรอยละ  75  ข้ึนไป  มีการจัดการเรียนการสอน 5 ข้ัน  ดังนี้  1)  ข้ันนํา 2)  ขั้นสอน 
3) ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู  4) ข้ันการแสดงผลงาน  5)  ข้ันประยุกตใชความรู  ผลการวิจัย
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พบวา พฤติกรรมการเรียนการสอนที่ใชโมเดลซิปปาชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
อยางทั่วถึงและเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเอง  นักเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  สามารถสรุปขอเรียนรูไดดวยตนเอง  กลาแสดงออก  มี
ความมั่นใจในตนเอง  เกิดทักษะในการแกปญหา  รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  นักเรียน
มีความกระตือรือรน  สนใจและสนุกกับการเรียน  เขาใจเนื้อหาไดอยางลึกซึ้งและจดจําไดดี  
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํางาน  แกปญหาดวยตนเอง  ดานการทํางานนักเรียนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  เกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีการรวมมือวางแผนใน
การทํางาน  มีการแบงงาน  ทําใหนักเรียนทุกคนมีบทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกัน  มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  นอกจากนี้นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโมเดลซิปปามีผลการ
เรียนรูสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 75 และมีนักเรียนผานเกณฑสูงกวารอยละ 80 
 
 4.1.2  งานวิจัยที่นํารูปแบบซิปปามาใชในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
 ผาณิต  เย็นแข  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อพัฒนาจริยธรรม  ที่มีตอผลการเรียนรูจริยศึกษาและพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  2  กลุม  กลุมละ  46  
คน  กลุมทดลองจัดการเรียนรูแบบซิปปาเพื่อพัฒนาจริยธรรม  กลุมควบคุมจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุม  กลุมทดลองจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ
ซิปปาซึ่งมีข้ันตอน 8 ข้ันดังนี้  1)  ข้ันสํารวจความรูเดิมและพฤติกรรมในตน  2) ข้ันสรางความรู
ดวยกระบวนการเรียนรูทางจริยธรรม  3) ข้ันสรุปและสรางแนวคิดใหม  4)  ข้ันฝกปฏิบัติ  5) ข้ัน
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  6) ข้ันแสดงผลงานและวิเคราะหกระบวนการเรียนรู  7)  ขั้น
ประยุกตใช   8) ข้ันประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรูจริยศึกษาของ
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมพบวา  คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมดานความขยันหมั่นเพียรระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตดานความ
รับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คะแนนการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีคาเปน  2.95  หมายความวาการปฏิบัติตนอยูในเกณฑดี 
 สุทธิรัตน  เลิศจตุรวิทย  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ผลของการ
สอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการเรียนรูทางประวัติศาสตรที่มีตอผลการเรียนรู  
ทักษะการวิเคราะห  และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  แบงเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง  50  คนและกลุมควบคุม  50  คน  ใชเวลาใน
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การจัดการเรียนการสอน 13 สัปดาห สัปดาหละ  2 คาบ  โดยมีการจัดการเรียนรู  7  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1)  ข้ันผูสอนสํารวจความรูเดิม/ความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรูใหม  2) ข้ันผูสอนกระตุนและ
รวมกันกับผูเรียนกําหนดปญหาทางประวัติศาสตร  3) ข้ันผูเรียนแสวงหาความรูทางประวัติศาสตร
โดยการรวบรวมหลักฐาน  4) ข้ันผูเรียนสรางความรูทางประวัติศาสตรโดยใชทักษะกระบวนการ
คิด  5) ข้ันผูเรียนนําเสนอขอมูลและแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ  6) ข้ันผูเรียนแสดงผลงานและ
วิเคราะหกระบวนการเรียนรู  7) ข้ันผูเรียนประยุกตใชความรู  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูทางประวัติศาสตรมีผลการเรียนรู
ประวัติศาสตร  ทักษะการวิเคราะห  และเจตคติตอความรักชาติหลังการทดลองสูงกวานักเรียนที่
เรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนที่เรียนดวยการ
สอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการเรียนรูทางประวัติศาสตรมีผลการเรียนรู
ประวัติศาสตร  ทักษะการวิเคราะห  และเจตคติตอความรักชาติหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วราภรณ  แตงมีแสง  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยกึ่งทดลอง  เร่ือง  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชโมเดลซิปปาในวิชามนุษยกับ
ส่ิงแวดลอม  ในการวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  
ภาคเรียนที่  2  จํานวน  40  คนและมีผูรวมวิจัย 2  คน  วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชโมเดลซิปปา  ในวิชามนุษยกับส่ิงแวดลอม  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปที่  1 เร่ืองอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีตอมนุษย  โดย
จัดการเรียนรู  7  ข้ันตอน ดังนี้  1) ข้ันทบทวนความรูเดิม  2)  ข้ันแสวงหาความรูใหม  3) ข้ัน
การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  4) ขั้น
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  5) ข้ันสรุปจัดระเบียบความรู  6) ข้ันการแสดงผลงาน 
7) ข้ันประยุกตใชความรู  ผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยใชโมเดลซิปปาทําใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น  นักศึกษามีสวนรวมใน
การเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง  มีความสนใจและสนุกสนาน  นอกจากนี้นักศึกษายัง
สามารถเรียนรูจากการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมไดดวยตนเอง  ดานผลการเรียนรูพบวา  
คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีคาเทากับรอยละ  73.44  ของคะแนนเต็ม 
 และมีนักเรียนจํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  97.5  ที่ไดคะแนนผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ  60   
 ผลการวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาสามารถ
นํามาใชจัดการเรียนการสอนไดในหลายวิชารวมทั้งวิชาสังคมศึกษา  และยังสามารถนํามาใชได
อยางดีกับการเรียนรูใหกับนักเรียนทุกระดับดวย  เพราะนอกจากจะชวยใหพัฒนาทางดานผลการ
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เรียนรูของนักเรียนแลว  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการสราง
องคความรู  การถายโยงการเรียนรู  กลาคิดกลาแสดงออก  มีทักษะในการแกปญหา  มีทักษะใน
การทํางานรวมกัน  สนุกสนานกับการเรียน  กระตือรือรน  มีความสามารถในการวิเคราะหสูงขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 วิธีการ
จัดการเรียนรูสังคมศึกษา  แนวคิดและขั้นตอนของการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแลว  สรุปไดวาการจัดการเรียนรูใหเกิด
ประสิทธิภาพ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพไดนั้น  ผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
มากในการจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ  
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นตองใหสอดคลองกับวิสัยทัศน จุดเนนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2544  สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษายังตองให
ความสําคัญของลักษณะความมุงหมายของวิชา คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เชน  
กระบวนการคิด  กระบวนการทํางานกลุม  การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  ซึ่งวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ของทิศนา  แขมมณี  เปนรูปแบบหนึ่งที่มีผลการวิจัยสนับสนุนวาเปน
วิธีการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรู  ถายโยงการเรียนรู  กลาคิดกลาแสดง 
 มีทักษะในการแกปญหา  มีทักษะในการทํางานรวมกัน  สนุกสนานกับการเรียน  กระตือรือรน  มี
ความสามารถในการวิเคราะหสูงขึ้น   
 
4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 สรุปงานวิจัยตางประเทศที่สนับสนุนแนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปามีดังนี้ 
 คอสเตอร ( Kosters 1991 : 2255,  อางถึงใน วรรณิศา  หนูเจริญ 2544 : 63)  ได
ศึกษาเรื่อง “ผลของวิธีเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนใน
หองเรียนแบบดั้งเดิม”  วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือในระดับมัธยมศึกษาในหองเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาแบบดั้งเดิมวาผลการเรียนรูและ
เจตคติตอการเรียนในทางบวกหรือไม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียน
วิชาประวัติศาสตรอเมริกา  กลุมทดลองใชวิธีเรียนแบบรวมมือแบบ STAD ผสมกับการเรียนแบบ
ดั้งเดิม  และกลุมควบคุมใชการเรียนแบบดั้งเดิมอยางเดียว    ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมี
พัฒนาการในการเรียนดีกวากลุมควบคุมและจากการทดสอบเจตคติพบวากลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีเจตคติตอการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  และจากการสังเกตในระหวางทดลอง
พบวา  นักเรียนในกลุมทดลองมีพฤติกรรมทางบวกสอดคลองกับผลการวิจัย  นักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียนรวมกัน  สนใจการเรียนมากขึ้น  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักเรียนใน
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หองที่ใชวิธีการเรียนแบบ STAD  รวมกับวิธีเรียนแบบดั้งเดิมมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติในทางบวกซึ่ง
ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการเรียนแบบรวมมือที่สามารถใชในการสอนวิชาสังคมศึกษาใน
ระดับมัธยมไดอยางดี  ทดสอบภายหลัง  3  สัปดาห  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (Multivariate  analysis  of  convariance)  สถิติทดสอบที  และสถิติบรรยาย  
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรู  นั่นคือ
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนใน
การเรียน  และเจตคติตอการสอนของครูสูงกวาการเรียนแบบปกติ 
 ลีชแมน ( Lehman 1997,  อางถึงใน สุทธิรัตน  เลิศจตุรวิทย  2544 : 47 ) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบคนองคความรูในการเรียนวิชาประวัติศาสตร โดยศึกษาจากการอภิปราย
กลุมเล็กในชั้นของนักเรียนชาวอเมริกัน เกรด  11  การศึกษานี้ไดทําการทดลองใชกับวิชา
ประวัติศาสตรโดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน  สืบคนองคความรู  คือใหนักเรียนไดสืบคนหรือ
คนหาขอมูลซ่ึงเนนการสรรคสรางความรู  ดําเนินการสอนดวยวิธีการอภิปรายกลุมยอย  โดยแบบ
กลุมนักเรียนและใหขอคําถามนักเรียนจะทําการสืบคนหรือหาขอมูลจากแหลงเรียนรูดวยตนเอง  
และนํามาอภิปรายกันในกลุมยอย  ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูในรูปแบบนี้เปนการสนับสนุนให
นักเรียนเกิดการเรียนรูมากกวาการเรียนแบบเดิม ๆ คือการทองจํา  และพบวาเปนวิธีการเรียนรู
ทางหนึ่งที่ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญในความรูประวัติศาสตร 
 แลมป จูดิธ เร (Lampe, Judith Rae 1992 :28 อางถึงใน ศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ 
2548 : 75) ไดศึกษาวิจัยถึงผลการเรียนรวมกันเปนกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ใน
วิชาสังคม  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่รวมกันเรียนเปนกลุมสูงกวานักเรียนที่
เรียนดวยการสอนปกติ  และยังมีผลตอการเชื่อมั่นของนักเรียน 
 จากผลการวิจัยตางประเทศแสดงใหเห็นวาการเรียนรูแบบรวมมือกัน และการเรียนรู
แบบสรางองคความรู ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ  และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
                                                                   
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ( Experimental  Research )  
เพื่อศึกษาผลการเรียนรูและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ใชการจัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบซิปปา  มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้  1.  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง2.  เนื้อหา  3.  ระยะเวลา  4.   แบบแผนการวิจัย    5 .   การสรางและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือ  6.การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  7.การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ( Population ) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.1 
-1.13  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549จํานวน 
 13  หองเรียน  รวม  690  คน 
 กลุมตัวอยาง ( Sample ) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.4  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  
จํานวน  53  คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมหองเรียน  ดวยวิธีการสุมแบบงาย (Simple random  
sampling)  โดยการจับฉลากเลือกหองเรียน 1 หอง จาก 13 หอง 
 
2.  เนื้อหา 
 การกําหนดในการทดลองครั้งนี้  คือ เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี   ในวิชา ส
31102 สังคมศึกษา 1  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  หนวยการเรียนรูที่ 4.1 เร่ือง ลักษณะทาง
กายภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และหนวยการเรียนรูที่ 4.2  เร่ืองการดําเนินชีวิตของมนุษย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
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ทรัพยากรธรรมชาติ   เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ของประเทศไทยและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
 
3.  ระยะเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิจัยดวยตนเอง โดยใชแผนการสอนจํานวน  5  แผน
ใชเวลาในการจัดการเรียนรู  12  ชั่วโมง  สัปดาหละ  3  ชั่วโมง  ซึ่งในการทดลองจัดการเรียนรูดวย
รูปแบบซิปปาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตใชชวงเวลาใน
การทดลองอยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  
 
4.  แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ   Pre Experimental Design แบบ
กลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design) (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2543 :60) 
 
ตารางที่  7   แบบแผนการทดลองของการวิจัย 
 

T1                              X                        T2 
 
 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
 T1  การทดสอบกอนที่จะทําการทดลอง 
 X   การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
 T2  การทดสอบหลังที่จัดการทดลอง 
 
5.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.1  แผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
 5.2  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่อง เร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 5.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
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 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.1  แผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบซิปปา  ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู  5  แผน   มีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพดังนี้ 
 5.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่  3  ปที่  1  (มัธยมศึกษาปที่ 1) ที่เกี่ยวของ
กับเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
 สาระที่  5  ภูมิศาสตร 
 มาตรฐานที่ ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพตระหนักถึง
ความสําคัญของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่  ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผน
ที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล  ภูมิสารสนเทศซึ่งจะนําไปสูการใชและการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ ส 5.1.1  วิเคราะหเปรียบเทียบพื้นที่ของโลกแตละแหงที่
ตางกันในลักษณะทางกายภาพและระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย   
 มาตรฐานที่ ส 5.1.2  ใชเครื่องมือหาขอมูลในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร 
 
 5.1.2  ศึกษาหลักสูตรวิชา  ส31102 สังคมศึกษา 1 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1  ของ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  จัดอยูในหนวยการเรียนรูที่  4  เร่ือง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งประกอบดวยผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรูและ
สาระการเรียนรู  ดังตารางที่  8  ดังนี้ 
 
ตารางที่   8       ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 

     เห็นความสําคัญของ
มนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต    ปฏิบัติตนและ 

1.  รูและเขาใจลักษณะทางกายภาพ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
2.  เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ 
ของประเทศตาง ๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1. ลักษณะทางายภาพ 
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
2.  ความคลายคลึงและ
ความแตกตางของ 
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ตารางที่   8       (ตอ) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เสนอแนวทางการ
แกปญหาดานทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 

3.  รูและเขาใจการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
4.  เปรียบเทียบการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
5.  วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะกายภาพกับการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
6.  เขาใจปญหาสิ่งแวดลอมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
7.  เสนอแนวทางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
8.  มีบทบาทในการจัดการและ
แกปญหาสิ่งแวดลอม 

ลักษณะกายภาพในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
3.  การดําเนินชีวิตของ
มนุษยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
4.  ความคลายคลึงและ
ความแตกตางของการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
5.  ความสัมพันธระหวาง
ลักษณะกายภาพกับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
6.  ปญหาสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
7.  ปญหาสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรม 
8. การจัดการดานสิ่งแวด  
ลอมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
9.  แนวทางการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ที่มา  :  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , คูมือจัดการเรียนรูวิชาสังคม
ศึกษา วิชาสังคมศึกษา ม.1  (ราชบุรี, โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห , 2548 ),  7. 
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 5.1.3  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องวิธีการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา   เทคนิคการวัดผลประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา   แลวนํามา
กําหนดกรอบเนื้อหา  เพื่อเปนแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 9  - 13  (หนา 81 - 85) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่    9       กรอบเนื้อหาที ่ 1 
 
หนวย
ที่ 

เรื่อง 
ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
การวัด

ประเมินผล 
4.1 

 
ลักษณะทาง
กายภาพของโลกกับ
การดําเนินชีวิตของ
มนุษย 

รูและเขาใจปฏิสัมพันธ
ของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต    ปฏิบัติตนและ
เสนอแนวทางการ
แกปญหาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

1.  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพ 
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

- ลักษณะทางกายภาพ
ของโลก 
- ลักษณะการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในโลก 
- ความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางกายภาพของ
โลกกับการดําเนินชีวิตของ
มนุษย 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
ขั้นที่ 2  แสวงหาความรูใหม 
ขั้นที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจ
ขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ขอมูล/ความรูใหมกับความรู
เดิม 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม 
ขั้นที่ 5  จัดระเบียบความรู 
ขั้นที่ 6  แสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7  ประยุกตใชความรู 

1.  ใชแบบฝกหัด 
2.  ใชแบบทดสอบ
วัดผล การเรียนรู 
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ตารางที่   10      กรอบเนื้อหาที ่ 2   
 
หนวย
ที่ 

เรื่อง 
ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 
(ปลายทาง) 

สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
การวัด

ประเมินผล 
4.1 

 
ที่ตั้ง ขนาด อาณา
เขตของประเทศ 
ตาง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  

รูและเขาใจปฏิสัมพันธ
ของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต    ปฏิบัติตนและ
เสนอแนวทางการ
แกปญหาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

2.  เปรียบเทียบลักษณะทาง
กายภาพของประเทศตาง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
3.  เปรียบเทียบการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 
3.  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพ 
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

- ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต 
- ที่ตั้งขนาดอาณาเขตของ
ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
ขั้นที่ 2  แสวงหาความรูใหม 
ขั้นที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจ
ขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ขอมูล/ความรูใหมกับความรู
เดิม 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม 
ขั้นที่ 5  จัดระเบียบความรู 
ขั้นที่ 6  แสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7  ประยุกตใชความรู 

1.  ใชแบบฝกหัด 
2.  ใชแบบทดสอบ
วัดผล การเรียนรู 
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ตารางที่    11    กรอบเนื้อหา 3 
 
หนวย
ที่ 

เรื่อง 
ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 
(ปลายทาง) 

สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
การวัด

ประเมินผล 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ
ของประเทศตาง ๆ 
ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

รูและเขาใจปฏิสัมพันธ
ของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต    ปฏิบัติตนและ
เสนอแนวทางการ
แกปญหาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

1.  เปรียบเทียบลักษณะทาง
กายภาพของประเทศตาง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
2.  เปรียบเทียบการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 
3.  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพ 
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

- ลักษณะภูมิประเทศที่
สําคัญของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 
 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
ขั้นที่ 2  แสวงหาความรูใหม 
ขั้นที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจ
ขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ขอมูล/ความรูใหมกับความรู
เดิม 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม 
ขั้นที่ 5  จัดระเบียบความรู 
ขั้นที่ 6  แสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7  ประยุกตใชความรู 

1.  ใชแบบฝกหัด 
2.  ใชแบบทดสอบ
วัดผล การเรียนรู 
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ตารางที่   12      กรอบเนื้อหา 4 
 
หนวย
ที่ เรื่อง 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 
(ปลายทาง) สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 

การวัด
ประเมินผล 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ
ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต   

รูและเขาใจปฏิสัมพันธ
ของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต    ปฏิบัติตนและ
เสนอแนวทางการ
แกปญหาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

1.  เปรียบเทียบลักษณะทาง
กายภาพของประเทศตาง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
2.  เปรียบเทียบการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 
3.  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพ 
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

- ลักษณะภูมิอากาศที่
สําคัญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะภูมิอากาศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
- ลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
ขั้นที่ 2  แสวงหาความรูใหม 
ขั้นที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจ
ขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ขอมูล/ความรูใหมกับความรู
เดิม 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม 
ขั้นที่ 5  จัดระเบียบความรู 
ขั้นที่ 6  แสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7  ประยุกตใชความรู 

1.  ใชแบบฝกหัด 
2.  ใชแบบทดสอบ
วัดผล การเรียนรู 
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ตารางที่   13        กรอบเนื้อหา  5 
 
หนวย
ที่ เรื่อง 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 
(ปลายทาง) สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 

การวัด
ประเมินผล 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทาง
กายภาพและการ
ดําเนินชีวิตของใน
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

รูและเขาใจปฏิสัมพันธ
ของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต    ปฏิบัติตนและ
เสนอแนวทางการ
แกปญหาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

1.  เปรียบเทียบลักษณะทาง
กายภาพของประเทศตาง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
2.  เปรียบเทียบการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 
3.  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพ 
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

-  ทรัพยากรที่สําคัญใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
- ลักษณะเศรษฐกิจที่
สําคัญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
- การกระจายตัวของ
ประชากรในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
- ลักษณะวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
ขั้นที่ 2  แสวงหาความรูใหม 
ขั้นที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจ
ขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยง
ขอมูล/ความรูใหมกับความรู
เดิม 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม 
ขั้นที่ 5  จัดระเบียบความรู 
ขั้นที่ 6  แสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7  ประยุกตใชความรู 

1.  ใชแบบฝกหัด 
2.  ใชแบบทดสอบ
วัดผล การเรียนรู 
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 5.1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา จํานวน  5 แผน  ซึ่งแผนการ
จัดการเรียนรูแตละแผนจะประกอบดวย 1) สาระสําคัญ  2) มาตรฐาน  3) จุดประสงคการเรียนรู 
4) สาระการเรียนรู  5) กระบวนการเรียนรู  6)  ส่ือการจัดการเรียนรู   7)  การวัดผลประเมินผล  8)  บันทึก
หลังการจัดการเรียนรู 
 5.1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  ทาน 
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา  1  ทาน  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล 1 
ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน 1 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content  Validity)  ภาษาที่ใชและการประเมินผลถูกตอง  และนําขอมูลความคิดเห็น
มาหาคาดัชนีความสอดคลองของของเครื่องมือ  (Index  Of  Item  Objective Congruence : 
IOC )โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 ใหคะแนนเทากับ + 1    เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 
 ใหคะแนนเทากับ     0   เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมหรือไม 
 ใหคะแนนเทากับ   - 1  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความเหมาะสม 
     IOC  =  ΣR 
                                                                  N  
 IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น 
 ΣR   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N      แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 เกณฑการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  ถาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) มากกวาหรือเทากับ  0.50  แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสม  ถาคาดัชนี
ความสอดคลองต่ํากวา 0.50  แสดงวาแผนการนั้นจัดการเรียนรูไมมีความเหมาะสมตองนําไป
ปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 :117) 
 5.1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง เพื่อนํามาแกไขกอนนําไปทดลองใช 
 5.1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางไปหาประสิทธิภาพดวยการทดลองใชกับ
นักเรียนเปนรายบุคคล ( Individual  Tryout )  โดยทดลองใชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  3  คน ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน 
ปานกลาง 1 คน  และออน  1  คน เพื่อหาขอบกพรองตาง ๆ  แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
 5.1.8  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุมเล็ก 
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 ( Small Group Tryout )   โดยทดลองใชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนราชโบริกานุ
เคราะห  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  9  คน ประกอบดวยนักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
และออน  3  คน โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด  เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  การ
จัดกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม  และเวลาวาเปนไปตามกําหนดไวหรือไม  แลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมอีกครั้ง 
 5.1.9   นําแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงหลังจากทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กแลว
ไปทดลองกับกลุมใหญ (Field  Tryout)  โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.4 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  จํานวน  53 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง  ปานกลาง และออนคละ
กัน  โดยดําเนินการทดลองเชนเดียวกับกลุมเล็ก  ดังแผนภูมิที่  4 (หนา  88) 
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ข้ันที่  1 
 
 
ข้ันที่  2 
 
 
ข้ันที่  3 
 
 
ข้ันที่  4 
 
 
ข้ันที่  5 
 
 
  
ข้ันที่ 6 
 
 
 
ข้ันที่  7 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 

 
 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
จํานวน  5  แผน 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน   
ตรวจสอบเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวเสนอ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  3  คน  แลวนํามาปรับปรุง 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2549   
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  9  คน  แลวนํามาปรับปรุง 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหหลักสูตรและกําหนดกรอบเนื้อหา 

 ข้ันที่  8      
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 5.2  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบทดสอบเนื้อหาเรื่อง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบปรนัย 4  ตัวเลือก  มี
ทั้งหมด  40  ขอ  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  คือ ตอบถูกให  1  คะแนน  ตอบผิดหรือไมตอบให  
0  คะแนน  มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 5.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เร่ืองมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นที่ 3   ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 5.2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบบปร
นัย 4  ตัวเลือก  จํานวน 40  ขอ  เพื่อนําไปใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยผูวิจัย
สรางขึ้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom)  โดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัด  4  ดานคือดาน
ความรู-ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานการวิเคราะห ดังตารางที่  14 ดังนี้ 
 
ตารางที่   14    ตารางวิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจําแนกตาม 
 จุดประสงคและพฤติกรรมที่ตองการวัด ตามแนวคิดของบลูม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
 คว

าม
รูค
วาม

จํา
 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รน
ําไป

ใช 

กา
รวิเ
คร
าะ
ห 

รวม
ขอ
จํา
แน
ก 

ตา
มจ
ุดป
ระส

งค
 

1.  เปรียบเทียบลักษณะ
กายภาพของประเทศตาง ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3 7 8 2 20 
รูและเขาใจปฏิสัมพันธของ
มนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  ปฏิบัติตนและ 
เสนอแนวทางการแกปญหา
ดานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 

2.  เปรียบเทียบการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตได 2 3 1 4 10 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

ตารางที่   14 (ตอ)   
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
 คว

าม
รูค
วาม

จํา
 

คว
าม
เขา

ใจ 
กา
รน
ําไป

ใช 
กา
รวิเ
คร
าะ
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รวม
ขอ
จํา
แน
ก 
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มจ
ุดป
ระส
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 3.. วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพกับ
การดําเนินชีวิตของมนุษยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

- 2 3 5 10 

รวม 5 12 12 11 40 
 
 5.2.4  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนสังคมศึกษา  1  ทาน  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล  1  ทาน  ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนการสอน 1  ทาน  เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) และ
ภาษา      หลังจากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญใชดุลยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of 
Item  Objective Congruence :  IOC) แลวนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ  1.00 
 5.2.5  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ในดานภาษาใหเขาใจ
งาย มีความชัดเจนมีความเปนปรนัย  แกไขคําผิดใหถูกตอง   ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  52  คน เพื่อ
ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 5.2.6  นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน  โดย
คําตอบที่ถูกตองให  1  คะแนนและคําตอบผิดหรือไมตอบให  0  คะแนน  แลวนํามาหาคาสถิติ
ของแบบทดสอบซึ่งเปนคาที่ยอมรับกันตามทฤษฎีการสรางขอสอบคือคาความยากงาย ( P )  คา
อํานาจจําแนก  ( r )     
 การตรวจสอบคาความยากงาย ( P ) คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูก
ในแตละขอตอ จํานวนผู เขาสอบทั้ งหมด   โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 
(พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 :  129)  ผูวิจัยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ( P )  ที่ใกลเคียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 91

กับ 0.50  แลวนําขอสอบที่มีคาความยากงายไมถึงเกณฑ 0.20 - 0.80   มาปรับปรุงแกไขดานขอ
คําถามใหมีความปนปรนัยมากขึ้น  ปรับปรุงตัวเลือกใหเขาใจงายขึ้น บางขอปรับปรุงตัวเลือกใหมี
ความแตกตางกันชัดเจน จนไดแบบทดสอบจํานวน 40 ขอที่มีคาความยากงาย ( P ) เทากับ 0.56 ถึง 0.78   
 การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination)  คือ  การตรวจสอบวาขอสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ข้ึน
ไป  ถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดี  (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 130)  ผูวิจัย
คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก ( r ) อยูระหวาง 0.36  ถึง 0.76  และนําขอสอบที่ไมไดรับการ
คัดเลือกไปปรับปรุงแกไขตัวเลือกใหเขาใจงายชัดเจน   จนขอสอบมีคาอํานาจจําแนก ( r ) อยู
ระหวาง 0.36  ถึง 0.76 
 การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  คือการตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑการตรวจสอบคาความยากงาย ( P ) และ
คาอํานาจจําแนก ( r )  นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน 
จากสูตร  KR-20 (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 123) และแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82  
 5.2.7  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง ลักษณะกายภาพและการดําเนินชีวิต 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในงานวิจัยตอไป  ดังแผนภูมิที่  5  (หนา  92) 
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ข้ันที่  1 
 
 
ข้ันที่  2 
 
 
ข้ันที่  3 
 
 
 
ข้ันที่  4 
 
 
ข้ันที่  5 
 
 
 
ข้ันที่  6 
 
 
 
ข้ันที่  7 

 
  
 
 
แผนภูมิที่  5   ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 
 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู    เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ือง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 จํานวน  40  ขอ 

นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน ตรวจสอบหาดัชนีความสอดคลอง 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวครั้งที่  1  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

นําคะแนนที่ไดผลจากการทําแบบทดสอบปรนัยมาหาคา 
อํานาจจําแนก ( P ) คาความยาก  ( r ) และคาความเชื่อมั่น ( KR-20 )  

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบผลการเรียนรูจากเอกสารตาง ๆ 
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 5.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา เร่ือง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2549  แบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น
แบงออกเปน  2  ตอน คือ  ตอนที่ 1     มีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็น ชนิดกําหนดคา
ระดับ  3 ระดับ ของลิเคิรท  ซึ่งกําหนดคาระดับ ดังนี้ 
 เห็นดวยมาก =   3 
 เห็นดวยปานกลาง =   2 
 เห็นดวยนอย =   1 
ขอคําถามในตอนที่  1  มีเนื้อหาแบงออกเปน  3  ดานคือดานที่ 1 เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู จํานวน  5  ขอ  ดานที่  2  เปนเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศการจัดการเรียนรู   
จํานวน  5  ขอ   ดานที่  3  เปนเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ
ซิปปา จํานวน  5  ขอ  และขอคําถามในตอนที่ 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด  
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนดวยรูปแบบซิปปา  รวมขอคําถาม 
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2   จํานวน 16 ขอ   
 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  มีดังนี้ 
 5.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและวิทยา 
นิพนธที่เกี่ยวของ 
 5.3.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 5.3.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คนซึ่ง  ไดแก  
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา  1  ทาน  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล  1  ทาน  
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน 1 ทาน ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ได
คาความเที่ยงตรงของเนื้อหา เทากับ 0.98  แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถามใหเขาใจงายตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 5.3.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่แกไขปรับปรุงแลว ไปใชสอบถามความ
คิดเห็นกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการทดลอง ดังแผนภูมิที่ 6  (หนา  94)  
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ข้ันที่  1 
 
 
ข้ันที่  2 
 
 
 
ข้ันที่  3 
 
 
 
 
ข้ันที่  4 
 
 
 
แผนภูมิที่  6   ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
จากเอกสารและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่แกไขปรับปรุงแลวไปใช 
กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
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6.  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 6.1  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน ( Pretest )  ดวยแบบทดสอบผลการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 6.2  ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน  5 แผน   เปนระยะเวลา  12  ชั่วโมง  รวมเวลา 4 สัปดาห (สัปดาหละ  3  
ชั่วโมง)  โดยการจัดการเรียนรูแตละแผนจะใชรูปแบบซิปปา (CIPPA model)  ซึ่งประกอบดวย
ข้ันตอนการสอน 7  ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1  ทบทวนความรูเดิม  เพื่อสํารวจความพรอมในการเรียนรูใหมโดยใชวิธี 
การเลนเกมส  ถาม-ตอบ  ทําใบงาน  และแจงจุดประสงคการเรียนรู 
 ข้ันที่ 2  แสวงหาความรูใหม  เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู
โดยการใชวิธีเตรียมกิจกรรมในรูปแบบใบงานใหนักเรียนศึกษาคนควาเปนรายบุคคล 
 ข้ันที่ 3  ศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงขอมูล / ความรูใหม
กับความรูเดิม  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่แทจริงในเรื่องที่ศึกษาเกิดการเรียนรูที่มี
ความหมายตอตนเองและจดจําการเรียนรูนั้นไดดี  โดยใชวิธีฝกกระบวนการคิด ไดแกการ
เปรียบเทียบ  จําแนก  จัดกลุม  จัดประเภท  ตั้งคําถาม  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  สรุป  
ลงความเห็น  วิเคราะห  สังเคราะห ฯลฯ 
 ข้ันที่  4  แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  เพื่อชวยใหผูเรียน ไดมุมมองที่
แตกตางไปจากตน  ชวยใหความคิดกวางขึ้น  ลึกซึ้งขึ้น โดยใชเทคนิคกระบวนการกลุม เทคนิค
การอภิปราย  การตอบคําถาม  การประเมินผลงานขงสมาชิกในกลุมและตางกลุม 
 ข้ันที่ 5  จัดระเบียบความรู   เพื่อชวยใหผูเรียน เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู  และ
จดจําความรูไดดี  สามารถนําความรูไปใชไดอยางสะดวก  โดยใชวิธีรวมกันบันทึกการเรียนรู   
 ข้ันที่ 6  แสดงผลงาน  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรูความสามารถของตน 
 โดยใหผูเรียนแสดงออกโดยวิธีหลายหลายตามความสามารถ  เชน การเสนอผลการอภิปรายหนา
ชั้นเรียน  การจัดปายนิเทศ  การทําแบบฝกหัด 
 ข้ันที่ 7  ประยุกตใชความรู  เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอ
การดํารงชีวิต  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําแผน 
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แผนภูมิที่  7    การจัดการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา 

ข้ันที่  1  ข้ันทบทวนความรูเดิม 
-   กิจกรรมเกมส  ถาม-ตอบ  ทําใบงาน   
-    แจงจุดประสงคการเรียนรู 

ข้ันที่ 2  ข้ันแสวงหาความรูใหม 
-  ทํากิจกรรมศึกษาใบความรู คนควา   
-   แนะนําแหลงเรียนรู 

ข้ันที่ 3  ข้ันศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม
และเชื่อมโยงขอมูล / ความรูใหมกับความรูเดิม 

-  ทําความเขาใจกับกิจกรรมตาง ๆ 

ข้ันที่ 7  ข้ันประยุกตใชความรู 
-  ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบประจําแผน 
 

ข้ันที่  4  ข้ันแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
 -  อภิปราย ตอบคําถาม ประเมินผลงานสมาชิก
ในกลุม  และตางกลุม 

ข้ันที่ 5  ข้ันจัดระเบียบความรู 
-  สรุปความรูลงในสมุดบันทึกการเรียนรู 

ข้ันที่ 6  ข้ันแสดงผลงาน 
-  เสนอผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน 
-  จัดปายนิเทศ   

การจัดการเรียนรู 
เร่ือง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ดวยรูปแบบซิปปา 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  
แผนการจัดการเรียนรูที่  2  
แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
แผนการจัดการเรียนรูที่  5 
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 6.3   ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน ( Posttest )  ดวยแบบทดสอบผลการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน  40  ขอ 
 6.4  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
รูปแบบซิปปา 
 6.5  นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบผลการเรียนรู และผลจากการทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็น มาวิเคราะหขอมูล  
  
7.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานโดยนําผล
การทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียน ( Pretest )  และ หลังเรียน ( Posttest ) มาดําเนินการหา
คาเฉลี่ย ( )Χ   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ย    และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนดวยการใชสูตร  t – test  
dependent  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  ผูวิจัยใชคาเฉลี่ย ( )Χ  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) ของคาระดับรายขอตามประเด็นคําถามที่ถาม  โดยแปล
ความหมายคาระดับความคิดเห็นในชองตาง ๆ ดังนี้ 
 2.50   -   3.00   หมายความวา  เห็นดวยมาก 
 1.50   -   2.49   หมายความวา  เห็นดวยปานกลาง   
 1.00   -   1.49   หมายความวา  เห็นดวยนอย 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตและความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ใชสถิติพื้นฐานทางคณิตศาสตร  คือ  คารอยละ (%)   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.  สถิติที่ใชการทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีดังนี้ 
 2.1  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานที่วาแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยใช
รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ไดแก การใชสูตรหาคา  Ε1

  และ Ε2
   

 2.2  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานดานผลการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กอนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาไดแกการใชสูตรคาสถิติ  t-test  Dependent   
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ตารางที่  15   สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล 

1.  เพื่อพัฒนา
แผนการจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบ
ซิปปาใหมี
ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 

- สรางแผนการจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบ 
ซิปปา  5  แผน 
-  ทดลองจัดการเรียนรู
กับนักเรียนเปน
รายบุคคล 3 คน 
- ทดลองจัดการเรียนรู
กับนักเรียนกลุมเล็ก 
 9 คน 
 

นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1.4   
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
จํานวน 53 คน 

- แผนการจั ดการ
เรียนรู 
- แบบฝกหัดประจํา
แผนการจั ดการ
เรียนรูแตละแผน 
- แบบทดสอบประจํา
แผน 
วิเคราะหขอมูลโดย
ใช สูตรการหาค า
ประสิทธิภาพ E 1/ E2 

2.  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู เร่ื อง 
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  
กอนและหลังเรียน
ดวยรูปแบบซิปปา 
 

- นําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน
วัดผลการเรียนรู 
-  จัดการเรียนรูดวย
รูปแบบซิปปาตาม
แผนการจัดการเรียนรู 
-  นําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูหลังเรียน
วัดผลการเรียนรู 

 - แผนการจัดการ
เ รี ย น รู ด ว ย
รูปแบบซิปปา 
- แ บ บ ท ด ส อ บ
วัดผลการเรียนรู
ก อ น แ ล ะ ห ลั ง
เรียน 
วิเคราะหขอมูลโดย
การใช ค าร อยละ  
คาเฉลี่ย  Χ   สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบ
สมมติฐานโดยสูตร 
t-test dependent 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล 

3.  เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดการเรียน 
รูดวยรูปแบบซิปปา 
 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนตอการจัด 
การเรียนรูดวยรูปแบบ
ซิปปา 
 

 - แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย  Χ  
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบ
ซิปปา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก  แผนการจัดการเรียนรู   เ ร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา  
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
การเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูผูวิจัยไดทดสอบหาคาประสิทธิภาพ  และ
นําไปใชกับนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.4  จํานวน  53  คน  ดวย
การทดสอบกอนเรียนจากนั้นผูวิจัยไดจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  พรอมทดสอบหลังเรียน  
รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนดวยรูปแบบซิปปา  เพื่อเปนการ
ตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 
 3  ตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออก-
เฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา 
 ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนและหลัง
เรียนดวยรูปแบบซิปปา 
 ตอนที่  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวย
รูปแบบซิปปา 
 
ตอนที่  1  ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เอเชียตะวันออก
เฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา 

                การ วิเคราะหขอมูลตอนนี้  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงค และคําถามการวิจัยขอที่  1 
การพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบ
ซิปปาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จํานวน  5  แผน  เพื่อนําไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธทั้ง 3 ทาน 
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ตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) นําผลจากการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบและ
ประเมินความถูกตอง  แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง และความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  (IOC) ไดคาดัชนีความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 1.00  จากนั้นจึงนําแผนการจัดการ
เรียนรู เร่ือง   เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปาไปหาประสิทธิภาพ   E1 /  E2   แบบ
รายบุคคล    (Individual Try out)  แบบกลุมเล็ก  ( Small  Group Try out ) และแบบกลุมใหญ 
(Field  Try out) ซึ่งมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ 

 1.  การหาประสิทธิภาพ แบบรายบุคคล (Individual Try out)  โดยนําแผนการจัดการ
เรียนรู 5 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
จังหวัดราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 คน  ที่มีผลการเรียนเกง  1 คน ปานกลาง 1 คน  
และออน 1 คน  ที่ไมเคยเรียนเนื้อหาที่จะสอนนี้มากอน  เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและความ
ยากงาย ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู  63.33 / 67.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 60/60  ที่กําหนดไว ดังตารางที่ 16  

ตารางที่  16  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 แบบรายบุคคล (Individual Try out) 
 

ประสิทธิภาพของ 
แผนการจัดการเรียนรู 

เกณฑการ
ประเมิน 

คาระดับ
ประสิทธิภาพที่ได ผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

60.00 63.33 ผานเกณฑ 

ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ (E2) 60.00 67.50 ผานเกณฑ 

 จากการทดสอบ หาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้น พบขอควรปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรูมากเกินไป  คําชี้แจงไมชัดเจน กิจกรรมมากเกินไปนักเรียนทําไม
ทันเวลา  การพิมพสะกดคําไมถูกตอง เกณฑการประเมินการทํางานไมชัดเจน  ภาพแผนที่ไม
ชัดเจน  ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงและแกไขโดยปรับเนื้อหาใบความรูส้ันลง  ลดจํานวนขอคําถามใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 102

กิจกรรมตางๆ ใหนอยลง  ปรับภาษาใหชัดเจน ทําแผนที่ใหมีสีสวยงาม ตัวอักษรใหญข้ึน ทุก
แผนการจัดการเรียนรู 

 2.  การหาประสิทธิภาพ แบบกลุมเล็ก ( Small  Group Try out ) ผูวิจัยไดนําแผนการ
จัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 5 แผน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.8  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
จังหวัดราชบุรี  มาทดลองสอนกับนักเรียนชั้น ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีผลการเรียนเกง  ปานกลาง 
และออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใชในการสอนกับ
เนื้อหา  โดยไดคาประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู 73.33/76.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 70 / 70 ที่กําหนดไว  ดังตารางที่ 17 

ตารางที่  17    ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   แบบกลุมเล็ก ( Small  Group Try out) 
 

ประสิทธิภาพของ 
แผนการจัดการเรียนรู 

เกณฑการ
ประเมิน 

คาระดับ
ประสิทธิภาพที่ได ผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

70.00 73.33 ผานเกณฑ 

ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ(E2) 70.00 76.67 ผานเกณฑ 

 จากการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กพบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับกิจกรรม
มากเกินไป  ขอมูลไมถูกตอง  และใชภาษาที่เขาใจยาก  ทําใหนักเรียนตองใชเวลาในการศึกษา
เปนเวลา นานเกินกวาที่กําหนด  ผูวิจัยจึงปรับใบงาน และกิจกรรมในการสอนใหม 

 3.  การหาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ  (Field  Try out) ผูวิจัยนําแผนการจัดการ
เ รียนรู เ ร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.4 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี   จํานวน 53 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอน
เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แลวจึงดําเนินการทดลอง  ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง  โดยทดลอง
สอนสัปดาหละ 3  ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห   รวม 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ในการ
ทดลอง ผูวิจัยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา  ซึ่งประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 
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 แผน ซึ่งผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ  ของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ  81.03/82.59  
ตารางที่ 18  (หนา 103) ดังนี้ 

 

ตารางที่  18    ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ดวยรูปแบบซิปปา แบบกลุมใหญ (Field  Try out) 
 

ประสิทธิภาพของ 
แผนการจัดการเรียนรู 

เกณฑการ
ประเมิน 

คาระดับ
ประสิทธิภาพที่ได ผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

80.00 81.03 ผานเกณฑ 

ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ (E2) 80.00 82.59 ผานเกณฑ 

 
 จากตารางที่   18    พบวาผลการหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
แบบภาคสนาม (filed tryout)  ไดคาเทากับ  81.03/82.59  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว   และ
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1   และนอกจากแผนการจัดการเรียนรูปแบบซิปปา จะทําให
ผูเรียนมีผลการเรียนที่ดี ข้ึน  ยังทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางทั่วถึง  เกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรูและพัฒนาทักษะตาง ๆ  ไดมีโอกาสฝกการทําหนาที่ผูนําและผูตาม ดัง
รายละเอียดในบันทึกหลังการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  พบวา  ผลการจัดการ
เรียนรูนักเรียนสวนใหญสามารถจําแนกลักษณะกายภาพและการดําเนินชีวิตไดดี  และนักเรียนมี
ความรูเร่ืองความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับการดําเนินชีวิตของมนุษยมากอนแลว  แต
ยังไมเขาใจเรื่องลักษณะภูมิประเทศ   ผลการทํากิจกรรมอภิปรายกลุมและการนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน  นักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นไดดีพอสมควร  นักเรียนสวนใหญทํา
แบบฝกหัดและแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดในระดับดี  ขอดีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  นักเรียนสนใจทํากิจกรรม  นักเรียนชายบางคนที่มีพฤติกรรมชอบคุย เลนในเวลาเรียน  
เมื่อเขากลุมทํากิจกรรมนักเรียนเหลานั้นตั้งใจทํากิจกรรมและสนุกสนานกับกิจกรรม  บรรยากาศ
ในการเรียนดีมากมีเสียงหัวเราะ มีการปรึกษากัน และนักเรียนเกงจะบางคนจะคอยชวยเหลือ
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เพื่อน  ปญหาที่พบคือ เร่ืองการทํากิจกรรมตามเวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  นักเรียน
ทุกกลุมจะทํางานโดยไมดูเวลาที่กําหนดไว  ครูตองคอยควบคุมเร่ืองเวลาโดยการบอกเวลาเปน
ระยะ นอกจากนี้มีปญหาเรื่องนักเรียนบางคนไมพอใจสมาชิกในกลุมเนื่องจากมีปญหากันมากอน 
 เมื่อทํางานไมชวยเหลือกัน  ครูตองเรียกมาซักถามและอธิบายเหตุผลของการจัดกลุมใหนักเรียน
เขาใจ  การนําเสนอผลงานหนาชั้นนักเรียนสวนใหญขาดความมั่นใจ  ครูตองคอยกระตุนให
นักเรียนดูแบบประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน   
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่  2  พบวา  ผลการจัดการ
เรียนรูนักเรียนสวนใหญทําใบงานที่ 1 ไดดี เขาใจเรื่องที่ตั้งของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไดดี  สําหรับผลการอภิปรายเรื่องขอดี ขอเสียของที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตนั้น จะบอกเหตุผล
ขอดีและขอเสียที่คลายกัน  คะแนนหลังการทํากิจกรรมทายแผนการเรียนรู  นักเรียนผานเกณฑ
การประเมินทุกคน  ขอดีในการจัดการเรียนรู  นักเรียนทุกคนไดทําใบงานดวยตนเอง ไดตรวจ
คําตอบดวยตนเอง ทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู  กิจกรรมที่ใหนักเรียนทําเปนเรื่องที่ไมยาก
เกินไป นักเรียนแสดงความพอใจกับผลคะแนนที่ไดรับเมื่อเฉลยคําตอบแลว  สวนกิจกรรมที่ให
นักเรียนแสดงความคิดเห็น  นักเรียนสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นใหเพื่อนในกลุมฟง  ในแผนนี้
มีนักเรียนที่ไมเคยเปนหัวหนากลุมไดรับเลือกเปนหัวหนาจะสนุกสนานกับการอภิปรายกลุม 
นักเรียนที่มีผลการเรียน 4 กลุม  นักเรียนตั้งใจทําหนาที่ของตนเองดี  เมื่อหัวหนากลุมอานคําชี้แจง
ไมชัด  สมาชิกจะบอกใหหัวหนาอานใหมใหชัด  และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีชวยอธิบายเพิ่มเติม 
  ปญหาที่พบคือ นักเรียนออนบางคนไมสามารถวิเคราะหผลดีผลเสียของที่ตั้ง ขนาด และลักษณะ
ภูมิประเทศตอการดําเนินชีวิตของประชากรได    
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่  3  พบวา ข้ันเตรียมความ
พรอม นักเรียนสวนใหญจําแนกลักษณะภูมิประเทศได  และสามารถทําใบงานทบทวนเรื่องที่ตั้ง
ของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดดี  ข้ันแสวงหาความรูใหมนักเรียนตั้งใจคนควา
หาคําตอบ    และขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักเรียนสวนใหญสามารถตอบคําถามที่ตนไดรับ
มอบหมาย ได  นักเรียนเขาใจลักษณะภูมิประเทศและความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตกับ
ลักษณะภูมิประเทศไดดีจากการทํากิจกรรมที่ 2 ผลการทําแบบฝกหัดทายแผนการจัดการเรียนรู  
นักเรียนผานเกณฑการประเมินทุกคน และนักเรียนสวนใหญทําแบบทดสอบอยูในระดับดี  ขอดี
ของการจัดการเรียนรูนักเรียนสนุกกับการเตรียมความพรอม  และนักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียน
ออนมากกวาแผนการจัดการเรียนรูที่ผานมาเนื่องจากกิจกรรมคอนขางยาก  หลังจากตรวจ
คําตอบกิจกรรมที่ 1 แลวนักเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง  นักเรียนที่ชอบพูดนอกเรื่อง
ไมสนใจเรียน มีพฤติกรรมที่ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด  ปญหาที่พบคือการทําแผนที่โครงรางในกิจกรรม
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ที่  2  นักเรียนบางกลุมไมเขาใจวาจะใชสัญลักษณอยางไร  ครูตองอธิบายใหนักเรียนทราบ
เพิ่มเติม 
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่  4  พบวา  นักเรียนทุกกลุม
ทําใบงานที่  1  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80  และสามารถตอบคําถามในใบงานที่ 2 ไดถูกตอง  
นักเรียนทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูผานเกณฑทุกคน และสวนใหญอยูในระดับ 
7-10 คะแนน  ขอดีของแผนการจัดการเรียนรู  นักเรียนทุกคนไดรับผิดชอบใบงานซึ่งแตกตางกัน 
ทําใหนักเรียนตั้งใจศึกษาใบงานอยางเต็มที่ และจากการที่เนื้อหาในใบงานไมมากเกินไปทําให
นักเรียนสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนํามาถายทอดความรูใหเพื่อนในกลุมฟงไดดี  ปญหาที่
พบคือ  ในการทําใบงานที่ 2  บางกลุมมีนักเรียนที่ไมยอมตอบคําถาม  และหัวหนากลุมบางกลุม
ไมซักถามนักเรียนในกลุมทุกคน  ครูตองแกปญหาโดยการเขาไปกระตุนใหทุกคนในกลุมมีสวน
รวมในการตอบคําถาม 
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่  5  พบวา  นักเรียนทุกกลุม
จัดผลงานมีเนื้อหาตามใบงานที่กําหนด  บางกลุมนําเสนอผลงานไดนาสนใจ  มีความคิด
สรางสรรคดี  นักเรียนทําแบบทดสอบทายแผนการเรียนรูผานเกณฑทุกคน  ขอดีของการจัดการ
เรียนรูคือ นักเรียนไดใชทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งจากในหองสมุด
โรงเรียน จากในอินเตอรเนต  นักเรียนไดใชทักษะกระบวนการกลุมในการมอบหมายงาน  นักเรียน
เกงไดชวยเหลือนักเรียนออนอยางเต็มที่  และนักเรียนตั้งใจบันทึกความรูลงในใบตารางบันทึก
ความรู ทําใหนักเรียนไดรับความรูจากการลงมือคนควาดวยตนเอง  นักเรียนสนุกสนานกับการชม
การเสนอผลงานของเพื่อนตางกลุม  ปญหาในการจัดการเรียนรูแผนนี้คือ  การใชหองเรียนเปน
สถานที่ในการจัดแสดงผลงาน  เนื่องจากหองมีพื้นที่จํากัด เมื่อจัดผลงาน 10 กลุม เมื่อนักเรียน
เดินชมผลงานของแตละกลุมทําใหเกิดความวุนวาย เสียงดัง  ครูตองคอยตักเตือนไมใหนักเรียน
เสียงดัง  ขอเสนอแนะควรใหนักเรียนแสดงผลงานในหอประชุมหรือบริเวณอื่น ๆ ภายนอก
หองเรียน 
 สรุปผลการบันทึกหลังการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน เห็นไดวาแผนการจัดการเรียนรู
ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดรวดเร็ว  นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู  
นักเรียนไดแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม  ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งเปนการ
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  นักเรียนสนุกกับการเรียนรู 

 
ตอนที่  2    ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนและหลัง
เรียนดวยรูปแบบซิปปา   
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 การ วิเคราะหขอมูลตอนนี้  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงค และคําถามการวิจัยขอที่  2 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบซิปปา 
ของชั้นมัธยมศึกษาปที่   1   ผูวิจัยดํา เนินการตามขั้นตอนตอไปนี้   1)  ทดสอบกอนเรียน 
(Pretest)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.4   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จํานวน 53 คน   2)   จัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบซิปปาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 5 แผน เปนระยะเวลา  12  
ชั่วโมง  3)  ทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  แลวนําผลการทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง
เรียนมาดําเนินการคาเฉลี่ย ( )Χ   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ย   
 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนดวยการใช
สูตร  t – test  dependent  ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่  19   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนและหลังเรียน 
                    ดวยรูปแบบซิปปา 
 

คะแนน จํานวน
นักเรียน คะแนนเต็ม 

 
X

 
S.D. t-test Sig 

การทดสอบกอนเรียน 53 40 17.25 3.06 
การทดสอบหลังเรียน 53 40 33.04 2.63 

36.06 .000 

 
 จากตารางที่   19   พบวาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอน
และหลังเรียนดวยรูปแบบซิปปา    แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  2  ที่กําหนดไว   โดยคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูหลังเรียน 
( X  = 33.04 , S.D =2.63) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูกอนเรียน ( X = 17.25 , S.D =3.06)   
 
ตอนที่  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ
ซิปปา 
 การวิเคราะหขอมูลตอนนี้  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงค และคําถามการวิจัยขอที่  3
โดยผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาหลัง
จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา  ผลการ
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สอบถามความคิดเห็น พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน  53  คน  มีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูรูปแบบซิปปา  ดังรายละเอียดในตารางที่ 20  ในหนา  107 
ตารางที่  20    คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนโดย 
 จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
ดานที่  1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู     
1.  นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมาก 2.64 0.22 มาก 1 
2.  นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 2.62 0.31 มาก 2 
3.  นักเรียนไดทบทวนความรูกอนเรียน 2.58 0.28 มาก 3 
4.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน 2.52 0.47 มาก 4 
5.  นักเรียนมีโอกาสไดแสดงผลงานของตน 2.47 0.40 ปานกลาง 5 

รวม 2.58 0.31 มาก 2 
ดานที่  2  บรรยากาศการจัดการเรียนรู     
1.  นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 2.69 0.28 มาก 2 
2.  นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมดวยตนเอง 2.88 0.10 มาก 1 
3.  นักเรียนมีโอกาสไดเปนผูนําและผูตาม 2.67 0.33 มาก 3 
4.  นักเรียนสนุกกับการแสดงความคิดเห็นและ 
     รับฟงความคิดเห็น 

2.35 0.45 ปานกลาง 5 

5.  นักเรียนสนุกกับการตรวจสอบผลงานของตน 
     และเพื่อน 

2.39 0.35 ปานกลาง 4 

รวม 2.60 0.34 มาก 1 
ดานที่  3  ประโยชนที่ไดรับ     
1.  นักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็ว 2.60 0.31 มาก 1 
2.  นักเรียนจดจําบทเรียนไดดี 2.39 0.54 ปานกลาง 5 
3.  นักเรียนกลาแสดงออก 2.50 0.43 มาก 4 
4.  นักเรียนมีความสามัคคี 2.56 0.44 มาก 2 
5.  นักเรียนนําความรูไปประยุกตใชได 2.54 0.39 มาก 3 

รวม 2.52 0.43 มาก 3 
โดยภาพรวม 2.57 0.36 มาก  
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 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา  พบวาความคิดเห็น
ของนักเรียนโดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.57 ,S.D.=0.36)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา    ความคิดเห็นมากเปนลําดับที่   1  คือ   ดานบรรยากาศการเรียนรู  ( X  = 2.60 , 
S.D.=0.34)  ลําดับที่  2  คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.58 ,S.D.=0.31) ลําดับที่  3  
คือ  ดานประโยชนที่ไดรับ( X  = 2.52 ,S.D.=0.43 ) 
 ดานบรรยากาศการเรียนรู   พบวา  นักเรียนสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับมาก ( X  = 
2.60 ,S.D.=0.34)   เมื่อพิจารณารายขอ  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  3  ขอ เรียงจาก
มากไปหานอย คือ  นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมดวยตนเอง   ( X  = 2.88 ,S.D.=0.10)  
นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน  ( X  = 2.69 ,S.D.=0.28)  นักเรียนมีโอกาสไดเปนผูนําและผูตาม 
( X  = 2.67 ,S.D.=0.33)     
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา  นักเรียนสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับมาก( X  
= 2.58 ,S.D.=0.31)   เมื่อพิจารณารายขอนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4 ขอ เรียงจาก
มากไปหานอย คือ  นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมาก ( X  = 2.64 ,S.D.=0.22)    นักเรียนได
แสวงหาความรูดวยตนเอง ( X  = 2.62 ,S.D.=0.31)  นักเรียนไดทบทวนความรูกอนเรียน  ( X  = 
2.58 ,S.D.=0.28) นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ( X  = 2.52 ,S.D.=0.47) 
 ดานประโยชนที่ไดรับ  พบวา  นักเรียนสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับมาก ( X  = 
2.52 ,S.D.=0.43)   เมื่อพิจารณารายขอนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4 ขอ เรียงจาก
มากไปหานอย คือ นักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็ว ( X  = 2.60 ,S.D.=0.31) นักเรียนมีความสามัคคี 
( X  = 2.56 ,S.D.=0.44)   นักเรียนนําความรูไปประยุกตใชได ( X  = 2.54 ,S.D.=0.39) 
นักเรียนกลาแสดงออก( X  = 2.50 ,S.D.=0.43) 
 สําหรับความคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมนักเรียนตองการใหจัดการเรียนรูดวย 
รูปแบบซิปปาอีก (4  คน)   นักเรียนตองการจัดกลุมตามความสมัครใจ (1 คน) 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
รูปแบบซิปปา   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
research)  ใชแบบแผนการวิจัย  one group  pretest posttest design มีวัตถุประสงคการวิจัย
ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบซิปปา  3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบซิปปา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2549  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  53  คน   
                เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
รูปแบบซิปปา จํานวน  5  แผน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ   83.33/81.66  แบบทดสอบการ
เรียนรูกอนเรียนหลังเรียน เร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 
 40  ขอ มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.56 - 0.78  มีคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  0.36 – 0.76  มี
คาความเชื่อมั่น (reliability) เทากับ 0.82  แบบสอบถามความคิดเห็น  จํานวน 15 ขอ   
 การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชคือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ t-test แบบ dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัย  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู  เรื่อง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยรูปแบบซิปปามีขอคนพบ  สรุปไดดังนี้ 
 1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  พบวาแผนการ
จัดการเรียนรู   เ ร่ือง   เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา   สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่   1   จํานวน 5 แผน  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เร่ืองลักษณะทาง
กายภาพของโลกและการดําเนินชีวิตของมนุษย  แผนการจัดการเรียนรูที่  2   เร่ือง ที่ตั้ง ขนาด 
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อาณาเขตของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    แผนการจัดการเรียนรูที่  3  เร่ือง 
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แผนการจัดการเรียนรูที่  4  
เร่ืองลักษณะภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เร่ือง  ลักษณะทาง
กายภาพและการดําเนินชีวิตของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีคาประสิทธิภาพเทากับ 
81.03/82.59  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1 กําหนดไว 
 2.  ผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนเรียนและหลังเรียน ดวยรูปแบบซิปปา
พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  2 กําหนดไว 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  พบวา  นักเรียน
เห็นดวยตอการจัดการเรียนรู รูปแบบซิปปาอยูในระดับมาก  โดยมีระดับความคิดเห็นเรียง
ตามลําดับมากไปหานอยคือ  1) ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  2)ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  3) ดานประโยชนที่ไดรับ  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
นักเรียนเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาทําใหนักเรียน  มีโอกาสไดทํากิจกรรมดวย
ตนเอง  นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน  และนักเรียนมีโอกาสไดเปนผูนําและผูตาม  สําหรับดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมีความเห็นวานักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูมาก  ได
แสวงหาความรูดวยตนเอง  และไดทบทวนความรูกอนเรียน   และดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนมี
ความเห็นดวยมากวาการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็ว  นักเรียนมี
ความสามัคคีกันและสามารถนําความรูไปประยุกตใช   ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  3  
กําหนดไว 
 

อภิปรายผล 
 

  จากการศึกษาวิจัย  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู  เร่ือง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ดวยรูปแบบซิปปานําผลมาอภิปรายไดดังนี้ 
 1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง  เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปาที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพ 81.03/82.59 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก การสรางแผนการจัดการเรียนรู มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  เริ่มจากขั้นตอนการ
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ในดานวิสัยทัศน  จุดเนน มาตรฐาน  และวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห ดานวิสัยทัศน  จุดมุงหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค  คําอธิบายรายวิชา 
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และผลการเรียนรูที่คาดหวัง  แลวจึงนํามากําหนดเปนจุดประสงค  พรอมทั้งศึกษารูปแบบการ
สอน แลวนํามาวางแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนวิธีการทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนไดประสบการณจากการเรียนรูมากที่สุด  (ฒามรา  ผลัดธุระ 2543:243)
นอกจากนั้นรูปแบบซิปปาที่ผูวิจัยนํามาใชในการจัดการกระบวนการเรียนรูเปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดสําคัญ  5  แนวคิด  ไดแก  1. แนวคิดการสรางสรรคความรู  (Constructivism) 
แนวคิดนี้เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล  ประสบการณใหม ๆ 
เขามา และมีกระบวนการทางสติปญญาของตนในการกลั่นกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูล 
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง  (ทิศนา  แขม
มณี 2542 : 20 )  สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยซึ่ งมักตีความจาก
ความรู เดิม  (สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา 2545 :134)  2. แนวคิดกระบวนการกลุมและการ
เรียนรูแบบรวมมือ ( Group Process and Cooperative Learning)  ทั้งแนวคิดกระบวนการกลุม 
และการเรียนรูแบบรวมมือเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ  
ทั้ง 2 แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่เนนความสําคัญไปที่ตัวผูเรียน   ผูเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง  และสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน   ฝกทักษะทางสังคม   ไดศึกษาคนควา 
คนพบความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง(สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา 2545 :132)  ได
กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสอดคลองกับ  บุญชม  ศรีสะอาด (2541:122)  วา
ผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  การซักถามทําใหเกิดกลา  และไดทราบคําตอบใน
เร่ืองที่ตนสนใจหรือยังไมกระจาง  การอธิบายใหเพื่อนฟงจะทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่อง
ที่เรียนมากขึ้น  เพื่อน ๆ ที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดเจน  ผูเรียนไดพัฒนาการทํางานเปนกลุมให
มีประสิทธิภาพมากขึ้นคนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวาซึ่งมีความตั้งใจชวยเหลือเพื่อน ๆ เพื่อ
ยกระดับผลงานของกลุมใหสูงขึ้น  สอดคลองกับแนวคิดของ  จันทรา  ตันติพงศานุรักษ (2543:38) 
และ สุวิทย มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2545 :161)  ที่กลาวถึงขอดีของการเรียนรูแบบรวมมือวา  
ชวยพัฒนาความคิด  ความเชื่อมั่นของผูเรียน  ชวยยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชวย
สงเสริมทักษะการทํางานรวมกันและทักษะทางสังคม  ทําใหผูเรียนมีวิสัยทัศนและมุมมอง
กวางขวางขึ้น  ชวยสงเสริมบรรยากาศการเรียน  การปรับตัวเขาสังคม  และสนองความตองการ
ระหวางบุคคล  3. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness)  แนวคิดนี้เชื่อ
วาในการจัดการเรียนรูส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือจะตองประกอบดวยความรวมมือระหวางผูเรียน
และผูสอน  ถาผูเรียน ไมพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจแลวการสอนก็ไมไดผล (Christine and 
Christine , 1971 :22,  อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ  2545 :43)   ซึ่งลัดดา  สุขปรีดี (อางถึงใน 
อุทร  นิยมชาติ, 2533 :35)  และ ทิศนา  แขมมณี (2543 : )  มีความเห็นสอดคลองกันวาเด็กจะ
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เรียนไดดีก็ตอเมื่อเขาพรอมที่จะเรียน  และการเรียนในสิ่งที่เขาพรอมยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ
ดวย  ความพรอมในการเรียนเปนสิ่งที่สามารถจัดใหเกิดขึ้นได  เชนเดียวกับ  หากผูเรียนไมมีความ
พรอมในการรับรูแมจะมีความรูที่ดี ๆ ผูเรียนก็ไมสามารถจะรับได  เพราะความพรอมในการเรียน
ของเด็กขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทางรางกายและสติปญญา  ตลอดจนความสามารถที่จําเปนในการ
เรียนรูในสิ่งตาง ๆ ความพรอมในการเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  4.  แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning)  สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545)
กลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสอดคลองกับกรมวิชาการ(2534) วาเปนการจัดการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนผูคิด  ผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ผูสอนเปนผูกํากับควบคุมใหผูเรียนมี
การปฏิบัติฝกฝนจนเกิดทักษะ  สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดและรับรูข้ันตอนทั้งหมดจนสามารถ
นําไปใชไดอัตโนมัติและนําไปใชไดจริงในสถานการณตาง ๆ  5.  แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการ
เรียนรู  (transfer of Learning)  แนวคิดนี้มาจากพื้นฐานความเชื่อวาการเรียนรูจะไมเกิดประโยชน
เลยหากผูเรียนไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติหรือประยุกตใชในชีวิตจริงได  ซึ่งการถายโอนความรู
นี้เองเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให ผู เ รียนสามารถนําความรูที่มีมาแต เดิมไปใชในสถานการณ
ใหม   สุรางค  โควตระกูล(2545:142)  กลาววาการถายโอนการเรียนรู หมายถึง การนําสิ่งที่เรียนรู
ไปแลวไปใชในสถานการณใหม  หรือการเรียนรูในอดีตที่เอ้ือตอการเรียนรู  จากแนวคิดพื้นฐาน
ของรูปแบบซิปปาทั้ง 5 แนวคิดที่กลาวมาขางตน  เปนแนวคิดที่สงเสริมการเรียนรูอยางมาก  การ
จัดการเรียนรูโดยนําแนวคิดทั้ง 5 มาปรับใชยอมเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  และจาก
การที่รูปแบบซิปปาพัฒนาขึ้นจากแนวคิดสําคัญ 5 แนวคิด  รูปแบบซิปปาจึงเปนการจัดการเรียนรู
ที่การประกอบดวย ข้ันตอนการจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับนักเรียนเนนการจัดกิจกรรมที่ให
ผูเรียนรูจักวิเคราะห  กลั่นกรองขอมูล  ทําความเขาใจขอมูล  จะสังเกตไดวากิจกรรมทุกข้ันตอน
เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชกระบวนการทางสติปญญา  ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย  เชน  การ
ซักถาม  การคนควา  การทํางานกลุม  การระดมความคิด  การอภิปราย  การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  การวิเคราะหการเรียนรู  การแสดงผลงาน    การสอนที่ใหนักเรียนฝกกระบวนการตาง ๆ 
ดังกลาวเปนเครื่องมือที่จําเปนในการแสวงหาความรูและเปนวิธีการสรางความรูดวยตนเองโดยใช
กระบวนการทางสติปญญา  ดังที่ทิศนา  แขมมณี(2544)  กลาวไววา  การสอนใหผูเรียนเรียนรู
กระบวนการควบคูไปกับเนื้อหาความรู  เปนแนวคิดที่นาสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางสติปญญา
เชน  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะประมวลความรู  ทักษะการทํางานกลุม ฯลฯ  กระบวนการเปน
เครื่องมือจําเปนในการแสวงหาความรู  และเนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหถึงกระบวนการที่ได
คําตอบมา  ดังนั้นความรูจึงเปนโครงสรางทางปญญา  นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีตาง ๆ 
กัน ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 113

 ประการสําคัญที่ทําใหแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80:80 เปน
เพราะผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ของชัยยงค  พรหมวงศ(
2520 อางถึงใน องอาจ  ชาญเชาว  2544:48)   ไดแก เมื่อผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน  5  แผน  แลวผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับ
นักเรียนเปนรายบุคคล (Individual Try out ) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน 
ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน  อยางละ 1 คน  ไดคาประสิทธิภาพ 63.33/67.50  
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 60/60  และพบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรูมากเกินไป  คํา
ชี้แจงไมชัดเจน กิจกรรมมากเกินไปนักเรียนทําไมทันเวลา  การพิมพสะกดคําไมถูกตอง เกณฑการ
ประเมินการทํางานไมชัดเจน  ภาพแผนที่ไมชัดเจน  ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงและแกไขโดยปรับเนื้อหา
ใบความรูส้ันลง  ลดจํานวนขอคําถามในกิจกรรมตางๆ ใหนอยลง  ปรับภาษาใหชัดเจน ทําแผนที่
ใหมีสีสวยงาม ตัวอักษรใหญข้ึน ทุกแผนการจัดการเรียนรู   แลวนําไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก 
( Small  Group Try out ) จํานวน  9  คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน  อยางละ 
3 คน  ไดคาประสิทธิภาพ 63.33/67.50  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 จากการหาประสิทธิภาพแบบ
กลุมเล็ก  พบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับกิจกรรมมากเกินไป  ขอมูลไมถูกตอง  และใชภาษาที่
เขาใจยาก  ทําใหนักเรียนตองใชเวลาในการศึกษาเปนเวลา นานเกินกวาที่กําหนด  ผูวิจัยจึงปรับ
ใบงาน และกิจกรรมในการสอนใหม  เสร็จแลวจึงนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยาง  จะเห็นไดวาการสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
80/80 นั้นผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบ   เพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่คุมคา ตอการ
จัดการเรียนรู (ชัยยงค  พรหมวงศ 2520 อางถึงใน องอาจ  ชาญเชาว  2544:48)  ซึ่งจะเกิด
ประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด  
 2.  ผลการพัฒนาการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับคาสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดยคะแนนที่ไดหลังการเรียนสูงกวากอน
การเรียน  ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผานขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงและหา
ประสิทธิภาพแลว  นอกจากนี้ผูวิจัยยังดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  ดวย
ตนเอง  ซึ่งระหวางการทดลองจัดการเรียนรูนั้นผูวิจัยไดปฏิบัติตามแผนจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ
ซิปปาประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่สําคัญ  7 ข้ันตอน คือ ข้ันที่  1  การทบทวนความรู
เดิม  ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรูใหม  ข้ันที่  3  การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  ข้ันที่  4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ข้ันที่  5
การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันที่ 6  การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน  ข้ันที่  7  การ
ประยุกตใชความรู  อยางเครงครัด   ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนทั้ง 7 ข้ันนี้แตละขั้น เปน
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กระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ทําให
นักเรียนไดพัฒนาความคิดในระดับสูง  และทําใหนักเรียนเกิดประสบการณจริง  จึงทําใหผูเรียน
เกิดประสบการณใหม  มีโอกาสไดใชกระบวนการทางสติปญญา  และมีสวนรวมทั้งทางรางกาย  
สติปญญา  อารมณ  และสังคม  การใหนักเรียนไดมีสวนรวมไดเปนผูลงมือศึกษา  ปฏิบัติเปนการ
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี 
(2544)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูจะเกิดไดดี  ก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล  ประสบการณ
ใหม ๆ เขามา  และมีโอกาสไดใชกระบวนการทางสติปญญาของตน  ในการคิดกลั่นกรองขอมูล  
เชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรู เดิม  และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง
กระบวนการสรางความรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง  อันจะสงผลถึง
ความเขาใจและความคงความรูนั้น   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ดอกคูณ  วงศวรรณวัฒนา 
(2544 : บทคัดยอ) ที่พบวา นักเรียนที่ไดเรียนรูดวยรูปแบบซิปปามีความสนใจการเรียนมากขึ้น  มี
ความสนุกสนานและใหความรวมมือในการเรียน  และจากการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและ
หลังเรียนนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบซิปปามีผลการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด  และใน
ทํานองเดียวกัน  สอดคลองกับ จตุพร  เจริญวัย (2545 : บทคัดยอ) ไดกลาวไวในงานวิจัยวาการ
ใชรูปแบบซิปปาในกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน  นักเรียนให
ความสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น  เกิดความสนุกสนาน และไดพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู  เกิดการสรางองคความรูดวยตัวนักเรียนเองเนื่องมาจากไดลงมือปฏิบัติ
จริง  ความรูที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   
 จากการสังเกตของผูวิจัยสรุปไดวา ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงขึ้น
กวากอนเรียน  รวมทั้งการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปายังทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียนรู  เชน  ในการคนควาขอมูล  การทํางานรวมกับเพื่อน  การสรางความรูดวยตนเอง  การ
แสดงผลงานที่สรางความพอใจใหนักเรียน  ซึ่งตางกับการเรียนการสอนตามปกติ  โดยจะเปนการ
เรียนที่เนนเนื้อหาที่ไดมาจากการบอก  การอธิบาย  การซักถามเนื้อหาในบทเรียนของครู  โดยมิได
มุงเนนใหนักเรียนฝกกระบวนการคนควา  กระบวนการคิด  กระบวนการทํางาน  กระบวนการ
สรางความรูดวยตนเอง  การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู  และการประยุกตใชความรูอันเปน
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนเปาหมายหลักของการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา  แขมมณี
,2544)  ดังนั้นการเรียนการสอนที่เนนประสบการณตรง  ใหนักเรียนเรียนเนื้อหาควบคูไปกับ
กระบวนการจําทําใหนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ ไดดีกวาการที่นักเรียนไดรับ
การบอกเลาจากครู  และยังสงใหผลการเรียนรูดีข้ึนดวย 
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 3.  จากการวิจัยพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวา  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโดย
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยเฉพาะดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  ที่ทําใหนักเรียนมี
โอกาสไดทํากิจกรรมดวยตนเอง  สนุกสนานกับการเรียน   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทําให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  ดานประโยชนที่ไดรับ  ทําให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็ว  ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปายึดหลักการสําคัญ 5 
ประการ คือ  หลักการสรางความรู( Construction of  Knowledge ) ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูเปน
ประสบการณเฉพาะตน  ในการสรางความหมายของสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง   หลักการปฏิสัมพันธ
( Interaction) ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม  ที่บุคคลตองพึ่งพากันและกัน  
หลักการเรียนรูกระบวนการ (Process  Learning) ที่เชื่อวาทักษะกระบวนการเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการเรียนรู  ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาสาระการเรียนรู  การจัดการเรียนรูควรจะให
ความสําคัญกับการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ เชนกระบวนการคิด  กระบวนการทํางาน  
กระบวนการแสวงหาความรู เปนตน เพราะเปนสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตองใชตลอดชีวิต   หลักการมี
สวนรวมทางกาย ( Physical  Participation ) เชื่อวาการเรียนรูตองอาศัยการรับรู  การเคลื่อนไหว
ทางกายจะชวยใหประสาทรับรู  ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองมีกิจกรรมใหผูเรียน
เคลื่อนไหวไดหลากหลายและเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน   หลักการประยุกตใช
ความรู ( Application ) เชื่อวาการนําความรูไปใชในชีวิตจริงหรือปฏิบัติจริงจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่ลึกซึ้งขึ้น  และการนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิตเปนเปาหมาย
สําคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนรู   (ทิศนา  แขมมณี 2545 ก : 32 - 33)  หลักการสําคัญ
ทั้ง 5 ประการนั้นทําใหการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาเปนการจัดการเรียนรูที่มุงจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และไดทํางานรวมกับผูอ่ืน  การที่นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดวยตนเองทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายจากการรวมกิจกรรมตาง ๆ  ทําให
ผูเรียนสนุกสนาน ไมรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน  และยังเปนการชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูทั้งดานเนื้อหาความรูและทักษะการดํารงชีวิต  การที่นักเรียนไดลงมือ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนทําใหนักเรียนไดเรียนรูดานการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  การเปนผูนําและผูตาม  
เรียนรูทักษะการทํางานกลุม  ไดรูจักแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกัน    ซึ่งสอดคลอง
ผลการวิจัยของ  จิรากาญจน  หงสชูตา (2545)  ที่พบวาพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบ
ซิปปาชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง  และเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ดวยตนเอง  นักเรียนไดมีสวนรวมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สามารถสรุปขอ
เรียนรูไดดวยตนเอง  กลาแสดงออกและมีความมั่นใจยิ่งขึ้นเกิดทักษะการแกปญหา  รูจักยอมรับ
ฟงความคิดเห็น   และสอดคลองกับผลการวิจัยของวราภรณ  แตงมีแสง(2545 : บทคัดยอ ) พบวา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปาทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น  นักเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง  มีความสนใจและสนุกสนาน    
 จาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้นดวยรูปแบบซิปปา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการสอน 7  ข้ันตอน  คือ  ข้ันที่  1  การ
ทบทวนความรูเดิม  ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรูใหม  ข้ันที่  3  การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/
ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  ข้ันที่  4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
กับกลุม  ข้ันที่  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันที่ 6  การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน  
ข้ันที่  7  การประยุกตใชความรู   ผูวิจัยพบวาในการจัดการเรียนรูทุกแผนนักเรียนทุกคนตั้งใจทํา
กิจกรรมตามหนาที่ของตนเอง  และนักเรียนสนุกสนานกับการทํากิจกรรม  โดยเฉพาะในขั้น
ทบทวนบทเรียนซึ่งมีการเตรียมความพรอมกอนเรียน ดวยการทํากิจกรรมตอบคําถามงาย ๆ หรือ
ออกมาชี้แผนที่ และการทบทวนบทเรียนกอนเรียนดวยใบงาน  นักเรียนจะตั้งใจทําดีมากและ
สนุกสนานเมื่อเฉลยคําตอบ  ในขั้นที่ 2 ข้ันการแสวงหาความรูใหม  นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาใบ
ความรูและทําใบงาน ของตน  เชนเดียวกับข้ันทบทวนบทเรียน    สําหรับ ข้ันที่  3  ข้ันทําความ
เขาใจความรูใหมเชื่อมโยงความรูเดิม ข้ันที่  4  แลกเปลี่ยนความรู  และขั้นที่  5  จัดระเบียบ
ความรู   ทั้ง 3 ข้ันจะเปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับมาอภิปรายรวมกัน ผูวิจัย
พบวาทั้ง 3 ข้ันตอนนี้ นักเรียนสวนใหญรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ดีมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
นักเรียนสวนใหญสนุกสนานกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สําหรับข้ันที่ 6 ข้ันแสดงผลงาน 
นักเรียนมีโอกาสไดสลับกันนําเสนอผลงาน ของตนเอง และเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน   
ในขั้นที่  7  ข้ันนําความรูไปใช นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการทําแบบทดสอบไดดี  ซึ่ง
พฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตของผูวิจัยสอดคลองกับความความคิดเห็นของนักเรียนที่เห็น
ดวยมากในดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  นักเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง  นักเรียน
สนุกสนานกับการเรียน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมาก 
และนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  และในดานประโยชนที่ไดรับคือทําใหผูเรียนเขาใจ
บทเรียนไดเร็ว  มีความสามัคคี และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   สําหรับความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู รูปแบบซิปปาระดับปานกลางในดานนักเรียนสนุกกับการ
ตรวจสอบผลงานของตน  นักเรียนสนุกกับการแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น  นักเรียน
มีโอกาสไดแสดงผลงานของตน  และนักเรียนจดจําบทเรียนไดดี  อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปาในขั้นที่  ข้ันที่  3  ข้ันทําความเขาใจความรูใหมเชื่อมโยงความรูเดิม ข้ันที่  4  
แลกเปลี่ยนความรู  และขั้นที่  5  จัดระเบียบความรู   เปนขั้นตอนที่นักเรียนตองนําเสนอผลงาน
ของตนเองในกลุม  ตองแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม จากการสังเกต
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พฤติกรรมของผูเรียนพบวาจากการที่ในแผนการจัดการเรียนรูกําหนดใหนักเรียนเปลี่ยนหัวหนา
กลุมทุกแผน  เมื่อนักเรียนออนไดรับเลือกใหเปนหัวหนากลุม  เมื่อถึงกิจกรรมขั้นแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจ  นักเรียนออนบางคนไมเคยเปนหัวหนากลุมมากอนขาดความมั่นใจในตนเอง  
เมื่อตองทํากิจกรรมเชน ถามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม หัวหนากลุมไมถามความคิดเห็นของ
ทุกคน  หัวหนากลุมไมทําตามคําสั่งใบงาน ไมใหความสนใจกับผลงานของสมาชิกในกลุม   เมื่อ
ตองอานคําเฉลยใบงานก็อานไมชัดเจน  นอกจากนี้นักเรียนบางคนขาดทักษะในการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน เมื่อไดรับมอบหมายใหมานําเสนอผลงานเกิดความประหมา  และเสนอ
ผลงานไมชัดเจน ไมนาสนใจ   เปนสาเหตุใหนักเรียนมีความคิดเห็นในหัวขอนักเรียนสนุกกับการ
แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น  และหัวขอนักเรียนสนุกกับการตรวจสอบผลงานของ
ตนและเพื่อนอยูในระดับปานกลาง  จากความคิดเห็นของนักเรียนและการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูวิจัย  ทําใหสรุปไดวาหัวหนากลุมหรือผูนํากลุมเปนบุคคลที่สําคัญมาก ในการดําเนินงานของ
กลุม  กลุมใดขาดผูนําก็ยากที่จะทํางานใหเปนผลสําเร็จ  หากกลุมใดมีผูนําที่มีคุณสมบัติดีรูและ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตน  และมีทักษะในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่แลว  ก็นับวากลุมนั้นมี
แนวโนมที่จะประสบความสําเร็จสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูนํานั้นมีคุณลักษณะที่ดี และ
สามารถใชภาะวะผูนําไดเหมาะสมกับสถานการณแลว  กลุมนั้นยอมบรรลุเปาหมายไดอยาง
ราบร่ืนและรวดเร็ว(ทิศนา  แขมมณี 2545 ข : 13)  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวคิดมาใชเปนขอเสนอแนะ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากผลการวิจัยพบวาผลการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาทําใหผูเรียนมีผลการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ครูผูสอนจึงควรศึกษาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาให
เขาใจและนําไปปรับใชกับการจัดการเรียนรู  วิชาสังคมศึกษา ในสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน  สาระ 
ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม  สาระหนาที่พลเมืองวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตในสังคม  สาระ
เศรษฐศาสตร  สาระประวัติศาสตร  หรืออาจนําไปปรับใชกับวิชาอื่น ๆ เชน วิชาภาษาไทย  วิชา
คณิตศาสตร  วิชาศิลปะ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
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 2.  จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา
ในระดับมาก  โดยเฉพาะดานบรรยากาศการเรียนรู ที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนไดมีโอกาสเปนผูนําและผูตาม ไดมีโอกาสแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดังนั้นครูผูสอนควรจัดการเรียนรูโดยมุงเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู ไดแสวงหา
ความรูดวยตนเอง   เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อันจะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได
อยางรวดเร็ว  และทําใหผูเรียนมีสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
ในวิชาตาง ๆ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดวย
การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปากับวิธีการจัดการเรียนรูแบบแบบอื่น  ๆ  เชน  การเรียนรูแบบรวมมือ 
การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร   
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยผลการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  
ที่เนนทักษะการปฏิบัติ เชน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลานามัย 
 3.  ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูดวยรูแบบซิปปา ดานอื่น ๆ เชน ดานความสามารถใน
การแสวงหาความรู  ดานความสามารถในการจัดทําผลงาน  ดานความสามารถในการประยุกตใช
ความรู     
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 ใชรูปแบบซิปปาในวิชาฟสิกส  ระดับมธัยมศึกษาปที ่ 4.”  วิทยานิพนธปริญญา-
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544. 
ทิพาพร  ศิริขันธ.  “การศึกษาแนวโนมของหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศกึษาตอนตนใน
 ทศวรรษหนา”  วทิยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามัธยมศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540. 
ทิศนา  แขมมณี . ”การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง :โมเดลซิปปา.” 
 วารสารครุศาสตร  3  (มีนาคม-มิถุนายน 2542) : 1-17. 
                     . ก  ศาสตรการสอนเพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ . พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
                     . ข  กลุมสัมพันธเพื่อการทํางานและการจัดการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร :  
 นิชินแอดเวอร ไทซิ่ งกรุฟ ,  2545. 
นาตยา  ภัทรแสงไทย.  ยุทธวิธีการสอนสังคมศึกษา . กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร , 2545. 
นิชา  แกวพานิช.  เสริมสาระการเรียนรูพื้นฐาน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น ม.1. 
 กรุงเทพมหานคร : เดอะบุคสจํากัด, 2548. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การพัฒนาการสอน. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, 2541. 
ปกาศิต  ปล่ังกลาง. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชโมเดลซิปปา.”  วิทยานิพนธ
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2545. 
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ปทีป  เมธาคุณวุฒิ.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร : 
 ธนาเพรสแอนดกราฟฟคจํากัด, 2544. 
ประทีป  แสงเปยมสุข.  การสอนกระบวนการคิดโดยใชทักษะกระบวนการ.  กรุงเทพมหานคร : 
 โอ.เอส พร้ินติ้งเฮาส, 2543. 
ประเสริฐ  วิทยารัฐ  และคณะ. แผนที่ภูมิศาสตร-ประวัติศาสตร. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช , 
 2544. 
ผาณิต  เย็นแข. “ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการพัฒนาจริยธรรม
 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยศึกษาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่  4.”   วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2544. 
พชร  มีกลาง.  เอกสารคําสอนพฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา. สกลนคร :  
 สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542. 
พวงรัตน  ทวีรัตน.  วธิีการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที ่8. 
 กรุงเทพมหานคร : สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2543. 
ไพจิตร  สะดวกการ. “ผลการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มีตอการ
 เปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการถายโยง
 การเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน .”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539. 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห.  ธรรมนูญโรงเรียน  พ.ศ.2542-2544.  ราชบุรี : 
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห, 2542. 
                .  หลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.2545.  ราชบุรี  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห, 2545. 
                .  คูมือจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ม.1.  ราชบุรี : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ,   
 2548 . 
วราภรณ  แตงมีแสง.  “การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัโดยใชโมเดลซิปปา
 ในวิชามนุษยกับส่ิงแวดลอม.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2545. 
วันเพ็ญ  วรรณโกมล.  การสอนสังคมศึกษาในระดับมธัยมศึกษา. พมิพคร้ังที่  2.  กรุงเทพมหานคร :
 สถาบนัราชภฎัธนบุรี,  2542. 
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วิลเลท  บีเอ็ม.  ก  โลกของเรา 1. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2531. 
 .  ข  โลกของเรา 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2531. 
ศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ. “ การเปรียยบเทยีบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลของ
 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 1  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว2 กบัเทคนิคกลุม
 แขงขัน.”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
 บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย ศิลปากร, 2548. 
สมมต  สมบูรณ.  หนงัสือเรียนสาระการเรยีนรูพืน้ฐานภมูิศาสตร  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  1 . 
 กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2546. 
สรรเพชญ  อิสรยวัยวัชรากร . ก หลักการสอน. ราชบุรี :  คณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง,
 2546. 
                . ข ทฤษฎีการสอนสูการฝกประสบการณครูเต็มเวลา. ราชบุรี : คณะครุศาสตร
 สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2546. 
สวาท  เสนาณรงค  และกุดั่น  อินทรพรหม.  แผนที่ปฏิบัติการครบวงจร ทวีปของเรา ประเทศของเรา .
 พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2533. 
สุทธิรัตน  เลิศจตุรวิทย. “ ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการเรียนรู 
 ทางประวัติศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการวิเคราะหและเจตคติของ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
สุรพล  พยอมแยม. จิตวทิยาพืน้ฐานสําหรับการศึกษา. ฉบับปรับปรุง. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544. 
สุรางค  โควตระกูล .  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร :  ดานสุธาการพิมพ-
 จํากัด, 2545. 
สุวิทย  มูลคํา  และ อรทัย  มลูคํา.  19 วิธีจดัการเรียนรูเพือ่พัฒนาความรูและทักษะ. กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพภาพพิมพ, 2545. 
สุดารัตน  ไผพงศาวงศ . “ การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA 
 MODEL เร่ืองเสนขนานและความคลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2.”   ปริญญานิพนธ 
 การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
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ไสว  ฟกขาว .  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง .  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 2545.
หทัย  ตันหยง.  การสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ
 พิษณุโลก, 2525. 
องอาจ  ชาญเชาว. “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลงที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
 ชวยสอนที่มีรูปแบบการนําเสนอบทสรุปตางกัน” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
 มหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
 2544. 
อดิศร  ศิริ.  “ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา  
 สําหรับวิชาชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาปที่  5.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543 . 
อรทัย  มูลคํา.  CHILD  CENTER:STORYLINE METHOD .กรุงเทพมหานคร : พีพีพรินทจํากัด ,  
 2542. 
อุทร  นิยมชาติ. “การศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนครูกลุมสรางเสริม
 ประสบการณชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
 ประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 11”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตารางที่  21  รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สถานทีท่ํางาน หมายเหต ุ
1.  นายพรสมบัติ  คําตรง ศึกษานิเทศกระดับ  8 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ราชบุรีเขต 1  
 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เนื้อหาวธิีการจัดการ
เรียนรู 

2.  นางกนัยารัตน  รัตนชงค ศึกษานิเทศกระดับ  8 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ราชบุรี  เขต 1  
 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เนื้อหาการวัด
ประเมินผล 

3.  นายชุมสาย  ไชยวัต ครู คศ3 
หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
จังหวัดราชบุรี 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตารางที่    22       คาดัชนีความสอดคลองจากการประเมินโครงรางแผนการจัดการเรียนรู 
 

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 
IOC ความหมาย 

1 จุดประสงคการเรียนรู      
 1.1  สอดคลองกับเนื้อหา 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 1.2  มีความชดัเจนนาํไปวัดผลได 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
2 เนื้อหาสาระ      
 2.1  ตรงตามหลักสูตร 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 2.2  สอดคลองกับจุดประสงค 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 2.3  ใบความรูสอดคลองกับเนื้อหา

สาระ 
1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

 2.4 ใบงานสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 2.5  ความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
3 กระบวนการเรยีนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 3.1  กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงค 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 3.2  ใบงานสอดคลองกับจุดประสงค 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 3.3  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 1 1 0 0.67 มีความสอดคลอง 
4 ส่ือการจัดการเรียนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 4.1  เหมาะสมกับเนื้อหา 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 4.2  สอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 4.3  เหมาะสมกับนกัเรียน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
5 การวัดประเมนิผล     มีความสอดคลอง 
 5.1  วธิีวัดสอดคลองกับจุดประสงค 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
 5.2  เครื่องมือวัดสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

 5.3  เครื่องมือวัดชัดเจนทําใหรูวา
นักเรียนบรรลุจุดประสงค 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่   23   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 
IOC ความหมาย 

ดานที่  1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
1.  นักเรียนมสีวนรวมในการเรียนรูมาก 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
2.  นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
3.  นักเรียนไดทบทวนความรูกอนเรียน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
4.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
5.  นักเรียนมีโอกาสไดแสดงผลงานของตน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
ดานที่  2  บรรยากาศการจัดการเรียนรู      
1.  นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
2.  นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมดวย
ตนเอง 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

3.  นักเรียนมีโอกาสไดเปนผูนําและผูตาม 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
4.  นักเรียนสนุกกับการแสดงความคิดเหน็
และรับฟงความคิดเห็น 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

5.  นักเรียนสนุกกับการตรวจสอบผลงาน
ของตนและเพือ่น 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

ดานที่  3  ประโยชนที่ไดรับ      
1.  นักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็ว 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
2.  นักเรียนจดจําบทเรียนไดดี 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
3.  นักเรียนกลาแสดงออก 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
4.  นักเรียนมคีวามสามัคคี 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
5.  นักเรียนนาํความรูไปประยุกตใชได 1 1 0 0.67 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่   24     คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 

IOC ความหมาย 

1 ความรูความจาํ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
2 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
3 ความรูความจาํ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
4 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
5 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
6 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
7 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
8 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
9 ความรูความจาํ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
10 ความรูความจาํ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
11 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
12 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
13 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
14 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
15 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
16 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
17 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
18 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
19 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
20 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่   24   (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

21 ความรูความจาํ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
22 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
23 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
24 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
25 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
26 ความรูความจาํ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
27 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
28 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
29 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
30 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
31 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
32 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
33 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
34 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
35 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
36 ความเขาใจ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
37 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
38 การนาํไปใช 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
39 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
40 การวิเคราะห 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
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ตารางที่  25    คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก ( r)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   
 

ขอที่ p r  ขอที่ p r 
1 0.53 0.36  21 0.60 0.58 
2 0.67 0.62  22 0.53 0.62 
3 0.67 0.53  23 0.58 0.53 
4 0.67 0.36  24 0.58 0.71 
5 0.56 0.76  25 0.53 0.53 
6 0.67 0.71  26 0.56 0.67 
7 0.71 0.53  27 0.67 0.36 
8 0.53 0.71  28 0.53 0.40 
9 0.56 0.53  29 0.60 0.76 
10 0.58 0.71  30 0.69 0.31 
11 0.62 0.53  31 0.60 0.31 
12 0.64 0.58  32 0.67 0.62 
13 0.62 0.36  33 0.67 0.53 
14 0.60 0.58  34 0.71 0.36 
15 0.64 0.40  35 0.64 0.40 
16 0.62 0.36  36 0.68 0.62 
17 0.69 0.49  37 0.62 0.36 
18 0.71 0.71  38 0.76 0.44 
19 0.67 0.62  39 0.78 0.67 
20 0.64 0.49  40 0.62 0.62 
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ตารางที่ 26  คะแนนทดสอบการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน   
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ความตาง 
1 17 31 14 
2 20 31 11 
3 15 30 15 
4 21 36 15 
5 19 35 16 
6 19 34 15 
7 17 32 15 
8 20 36 16 
9 18 36 18 
10 23 37 14 
11 24 35 11 
12 16 34 18 
13 15 30 15 
14 16 29 13 
15 20 32 12 
16 19 34 15 
17 18 34 16 
18 14 32 18 
19 13 30 17 
20 15 34 19 
21 16 31 15 
22 14 32 18 
23 19 34 15 
24 16 32 16 
25 12 29 17 
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ตารางที่ 26  (ตอ) 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ความตาง 
26 20 37 17 
27 16 32 16 
28 18 37 19 
29 17 34 17 
30 15 31 16 
31 16 32 16 
32 10 30 20 
33 20 28 8 
34 15 34 19 
35 14 30 16 
36 20 31 11 
37 16 33 17 
38 17 34 17 
39 19 38 19 
40 18 39 21 
41 15 31 16 
42 18 32 14 
43 16 31 15 
44 15 33 18 
45 14 32 18 
46 21 30 9 
47 10 34 24 
48 21 29 8 
49 22 36 14 
50 16 37 21 
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ตารางที่ 26   (ตอ) 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ความตาง 
51 16 36 20 
52 21 36 15 
53 22 34 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่  27     เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 
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ภาคผนวก  ง 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
 เร่ือง  เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยรูปแบบซิปปา   
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แผนการจัดการเรียนรูที่   1 
รายวิชา  สังคมศึกษา  ส31102                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 
เร่ือง  ลักษณะทางกายภาพของโลกและการดําเนนิชวีิตของมนุษย           เวลา     2          ชัว่โมง  
............................................................................................................................................. 
สาระสําคัญ 
 ลักษณะทางกายภาพของโลกมีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของ
มนุษย  ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของมนุษยก็เปนตัวทําใหลักษณะทางกายภาพของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับการดําเนินชีวิตของมนุษยจึง
เปนเรื่องสําคัญที่ตองศึกษาเพื่อใหเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนอยูในโลกไดอยางเหมาะสม 
 
มาตรฐาน  ส 5.2 
 เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพทีก่อใหเกดิการสรางสรรค
วัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 รูและเขาใจปฏิสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปฏิบัติตนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  จาํแนกลกัษณะทางกายภาพของโลกกบัการดําเนินชวีิตได 
 2.  อธิบายความสัมพนัธระหวางลักษณะทางกายภาพของโลกกับการดาํเนนิชวีิตมนษุยได 
 
สาระการเรียนรู 
              -  ลักษณะทางกายภาพของโลก 
              -   ลักษณะการดําเนินชีวิตของมนษุยในโลก 
             -   ความสัมพนัธระหวางลักษณะทางกายภาพของโลกกบัการดําเนินชวีิตของมนษุย 
 
กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
 1.1  นําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนดูรูปภาพทะเล    แลวใหสมาชิกแตละกลุม บอก 
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กิจกรรมที่มนุษยทําเกี่ยวของกับทะเล กลุมละ  1 กิจกรรม เรียงลําดับทีละกลุมโดยไมใหซ้ํากัน ใช
เวลา 2-3 นาที  แลวครูและนักเรียนสนทนาถึงความสัมพันธของธรรมชาติกับการดําเนินชีวิตของ
มนุษย  จากนั้นครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 1.2  ทบทวนความรู เดิม โดยใหนักเรียนทําใบงานทบทวนความรู เดิม เร่ือง
ความสัมพันธของลักษณะกายภาพของโลกและการดําเนินชีวิต 5 นาที เสร็จแลวนักเรียนตรวจ
คําตอบจากใบเฉลยใบงาน  
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นแสวงหาความรูใหม 
 2.1  นักเรียนแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม  เลขากลุม สมาชิกคนที่ 1- 4  เสร็จแลว
หัวหนากลุมรับ “มงกุฎประจําตําแหนง”  มอบใหสมาชกิกลุมใส  เลขากลุมบันทกึหนาที่ของ
สมาชิกกลุมทกุคนลงในใบบันทกึการทํากิจกรรมกลุม 
 2.2  หัวหนากลุมรับชุดความรูแจกใหสมาชิกศึกษาในเวลา 5 นาท ี
 ขั้นตอนที่ 3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหม และ เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
 3.1  หัวหนากลุมรับซองกิจกรรมแลวอานคําชี้แจงและประเด็นคําถามใหสมาชิกฟง 
 3.2  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบของตนลงในกระดาษคําตอบ  
 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นแลกเปลีย่นความรูความเขาใจกบักลุม 
 4.1  หัวหนากลุมใหสมาชิกแตละคนอานคําตอบของตนเองใหเพื่อนสมาชิกฟง 
 4.2  สมาชิกรวมกนัสรุปคําตอบของทุกคนเปนผลการอภิปรายกลุม  
 ขั้นตอนที่ 5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู  
 5.1  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม 
 5.2  ครูซักถามใหนกัเรียนรวมกนับอกความหมายของลักษณะทางกายภาพและ
ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกบัการดําเนินชวีิตของมนษุย  นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
สรุปความรูที่ไดแลวบันทกึความรูที่ไดลงในสมุดบันทึกการเรียนรู   
 ขั้นตอนที่ 6  ขั้นแสดงผลงาน 
 รองหัวหนากลุมทุกกลุมนาํเสนอผลการอภิปรายตามประเด็นหวัขอในใบกิจกรรม 
แลวครูและเพือ่นในชัน้รวมกนัอภิปรายถงึคําตอบของแตละกลุม  และสรุปความรูทีไ่ดรับ 
 ขั้นตอนที่  7  ขั้นประยุกตใชความรู 
 7.1   นักเรยีนแตละกลุมจัดปายนิเทศแสดงความสมัพนัธระหวางลักษณะทาง
กายภาพของโลกกับการดําเนินชวีิตของมนุษย 
 7.2  นักเรียนทําแบบฝกหัดประจําแผนการเรียนรู 
 7.3  นักเรยีนทําแบบทดสอบการเรียนรู 
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สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.  ภาพทะเล 
 2.  ใบงานทบทวนความรูเดิม 
 3.  ใบเฉลย 
 4.  ชุดความรู 
 5.  ใบกิจกรรม 
 6.  ใบบันทกึหนาที่ของสมาชิกกลุม 
 7.  ใบประเมินผลการทาํงานกลุม สําหรับผูเรียน 
 8.  ใบประเมินผลการทาํงานกลุม สําหรับครู 
 9.  ใบสรุปการประเมินผลการทํางานกลุม  สําหรับครู 
 10.  แบบฝกหดัประจําแผนการเรียนรู 
 11.  แบบทดสอบการเรียนรู 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1.  สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 3.  ตรวจแบบฝกหัดประจําแผนการจัดการเรียนรู 
 4.  ตรวจแบบทดสอบการเรยีนรู 
 เครื่องมือการวัดผล 
 1.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม(ครู) 
 2.  แบบประเมินผลการทาํงานกลุม(นักเรียน) 
 3. แบบฝกหัด 
 4. แบบทดสอบการเรียนรู 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
 1.  ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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 2. ขอดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
       3.  ปญหาที่เกดิระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู      
.............................................................................................................................................    
............................................................................................................................................. 
 4.  แนวทางการแกไขปญหา      
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 5.  ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ใบงานทบทวนความรู 
เรื่อง ลกัษณะทางกายภาพของโลกและการดําเนินชีวิตของมนษุย 

 
    นกัเรียนทราบหรือไมวาอะไรคือลักษณะทางกายภาพของโลก  และอะไรคือการดําเนนิ

ชีวิตของมนษุย  ลองทดสอบความรูกนัสกันิดนะ    
  ใหนักเรยีนวงกลม ลอมรอบคําที่บอกลักษณะทางกายภาพ  
  ใหนักเรยีนขีดเสนใต_____คําที่แสดงการดําเนินชวีติของมนุษย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แมน้ํา            เกษตรกร              ทีร่าบ                       นักเรยีน     
     หิมะตก            นักมวย             ปาชายเลน                 ถานหิน    
     ลิเก                  ครอบครัวเลก็            ทะเลทราย          หมอด ู
     คาขาย                 ดวงอาทิตย             ดนตรีไทย         หมูเกาะ  
     ชาวประมง            ดนิทราย            พระภิกษุ            พายุใตฝุน
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เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพของโลก 

กับการดําเนินชีวิตของมนุษย 
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นักเรียนยงัไมเขาใจแน ๆ เลย 
ใจเย็น ๆ นะ 

 
ลองอานตารางดานลางดูซ ี

ตารางนี้จะทําใหนักเรียนรูจกัลักษณะทางกายภาพของโลกดีข้ึน 
ลักษณะทาง
กายภาพ เร่ืองที่ศึกษา ตัวอยางคําที่แสดงลักษณะกายภาพ 

ภูมิประเทศ ความสงูต่ําของพืน้ที ่ ที่ราบ  ที่ราบสงู  เทือกเขา  ทะเล  หมูเกาะ  
มหาสมุทร  น้าํตก   

ภูมิอากาศ ฤดูกาล        
ลักษณะอากาศ  

 เขตอากาศ   

 ฤดูใบไมผลิ  ฤดูใบไมรวง  ฤดูหนาว  ฤดูรอน    
ปริมาณน้าํฝน    หิมะ  แดดจัด  ฝนฟาคะนอง  
ทะเลทราย  เขตอบอุน  เขตรอน  เขตมรสุม   
เขตขั้วโลก          

ภูมิดารา ทองฟา   ดวงดาว ดาวหาง  ดาวเคราะห  ดาวเสาร  ดวงจนัทร  
ดวงอาทิตย 

ภูมิพฤกษ ปาไม ปาชายเลน  ปาทึบ  ปาพรุ  ปาดงดิบ  ปาเบญจพรรณ 
ภูมิอุทก แหลงน้ํา   

ลักษณะน้าํ 
น้ําเค็ม  น้ํากรอย  น้ําบาดาล 

ภูมิธรณี ดิน ดินทราย  ดนิเหนยีว  ดินรวน  ดนิตะกอน 
ภูมิปฐพ ี หิน หินทราย  หนิชนวน  หนิชัน้  หนิแกรนิต   

 
ตอนนีพ้อจะนกึออกหรือยงัวา 
การดําเนินชวีติของมนุษย 

มีความสมัพนัธกับลักษณะทางกายภาพของโลกเปนอยางไรบาง 
............................................................. 

 
นึกดูซีถามหีิมะตกลงมาตอนนี้เราจะทําอยางไรกนัด ี
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ในหนานี้จะทดสอบความเขาใจของนกัเรียนแลวนะจะ 
 

ดูภาพแลวทาํเครื่องหมายถูก          ในชองสี่เหลีย่ม         ใหถูกตอง 

 
 

ภาพนีเ้ปนภาพอาชพีอะไร 
 นาขาว             นาเกลอื 

ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการทําอาชีพนีค้ือ 
  ที่ราบเชิงเขา        ที่ราบริมทะเล 

ภูมิอากาศที่เหมาะสมจะทาํใหไดผลผลิตดีคือ 
   ฝนตกชุก         แสงแดดจัด   

 
คําเฉลยอยูดานลาง ตรวจหรือยัง 

นักเรียนเลือกคําตอบไดถูกตองทั้งหมดใชไหม  เกงจังเลย 
คงจะเริ่มเขาใจแลวนะวา..... 

การดําเนินชวีติของมนุษยนัน้มีความสัมพนัธกับ 
ลักษณะทางกายภาพของโลกมาก 
.................................................. 

ถาขุดพบแรทองคําในที่ดินของนักเรียน  อะไรจะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
เฉลยคําถามจากภาพ   ภาพนาเกลือ  ภูมปิระเทศที่เหมาะสมที่ราบริมทะเล  ภูมิอากาศที่

เหมาะสมแสงแดดจัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

151

ใบกิจกรรม 
 กลุมที่  1 

เร่ือง  ความสมัพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนนิชีวิต 
คําชี้แจง   

1)  หวัหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทกุคนไดยินชัดเจน 2 เที่ยว 
2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
     คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
5)  รองหวัหนากลุมบนัทกึผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
 การรับประทานอาหารของมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณเทือกเขา กับมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณ
ชายทะเล จะมีความแตกตางกนัอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 2 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
 การแตงกายของมนษุยที่อาศัยอยูบริเวณเขตอากาศรอน กับมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณเขต
อากาศหนาวเย็น จะมีความแตกตางกนัอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 3 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
     การสรางทีอ่ยูอาศัยของมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณเขตอากาศรอนฝนตกชุก กับมนุษยที่
อาศัยอยูบริเวณเขตอากาศแหงแลงแบบทะเลทราย   จะมีความแตกตางกนัอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 4 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
     การสรางทีอ่ยูอาศัยของมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณริมทะเล  กับมนษุยที่อาศัยอยูบริเวณ
เทือกเขาสงูจะมีความแตกตางกนัอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 5 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
 การทาํอาชพีเพาะปลกูของมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณที่ราบ ฝนตกชกุดนิอุดมสมบูรณ กับ
มนุษยที่อาศัยอยูบริเวณเขตอากาศแหงแลงแบบทะเลทราย   จะมีความแตกตางกนัอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 6 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
                การประกอบอาชพีเลี้ยงสัตวของมนษุยที่อาศยัอยูบริเวณที่ราบ อากาศรอนชื้น กับ
บริเวณเขตเทอืกเขา อากาศหนาวเย็น   จะมีความแตกตางกนัอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 7 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
       อาชีพของมนุษยที่อาศัยอยูบริเวณริมแมน้ํา  จะมีความแตกตางกบัมนุษยที่อาศัยอยู
บริเวณเขตเทอืกเขาสูงอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 8 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
      บริเวณที่ราบริมแมน้ํา  กบับริเวณที่เปนเทือกเขาสงู  จะมีความแตกตางดานจาํนวน
ประชากรอยางไร เพราะเหตใุด 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 9 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
 ประเพณีลอยกระทงของไทยแสดงใหเห็นถึงความสัมพนัธระหวางการดําเนินชีวิตของ
มนุษยกับลักษณะทางกายภาพของโลกไดอยางไร 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม   
กลุมที ่ 10 

เรื่อง  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชวีิต 
คําชี้แจง   

    1)  หัวหนากลุมอานประเด็นคําถามใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดยินชัดเจน 2 เทีย่ว 
 2)  สมาชิกแตละคนเขียนคําตอบลงในใบคาํตอบของตนเอง ใชเวลา 2 นาที  
 3)  หวัหนากลุมใหสมาชิกกลุมแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชิก 
          คนอื่น ๆ ไดยินชัดเจน 
 4)  สมาชิกทกุคนรวมกนัสรุปคําตอบเปนผลการอภิปรายกลุม   
 5)  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ประเด็นในการอภิปรายกลุม 
 ประเพณีลอยกระทงของไทยแสดงใหเห็นถึงความสัมพนัธระหวางการดําเนินชีวิตของ
มนุษยกับลักษณะทางกายภาพของโลกไดอยางไร 

 
สรุปผลการอภิปรายกลุม 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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แบบฝกหัด 
เรื่อง  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิตของมนุษย 

ตอนที่ 1   
คําชี้แจง  วงกลมลอมรอบตัวเลขหนาคําที่แสดงลักษณะทางกายภาพของโลก 
1.  ดินเลน 
2.  ปาดงดิบ 
3.  เขื่อน 
4.  ทะเลสาบสงขลา 
5.  น้ําตกเกาโจน 
6.  ประเพณีลอยกระทง 
7.  ดาวหาง 
8.  ดนิสอ 
9. เกาะเสม็ด 
10. ผาตีนจก  

11.  เรือประมง 
12.  ทางรถไฟ 
13.  แมน้ําแมกลอง 
14.  แรทองคาํ 
15.  วายน้ํา 
16.  สวนทุเรียน 
17.  ยอดเขาหิมาลยั 
18.  คลื่นสนึามิ 
19.  ไฟฟา 
20.  ตลาด 

 
ตอนที่  2   
คําชี้แจง  ดูภาพแลวตอบคาํถามใหถกูตอง 

 
 
1.   การแตงกายของบุคคลในภาพแสดงลกัษณะทางกายภาพของโลกอยางไร 
............................................................................................................................................. 
2. กฬีาในภาพเปนกีฬาทีเ่ลนไดเฉพาะเขตที่มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศอยางไร 
............................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิตของมนุษย 

ตอนที่ 1   
คําชี้แจง  วงกลมลอมรอบตัวเลขหนาคําที่แสดงลักษณะทางกายภาพของโลก 
 
1.  ดินเลน 
2.  ปาดงดิบ 
3.  เขื่อน 
4.  ทะเลสาบสงขลา 
5.  น้ําตกเกาโจน 
6.  ประเพณีลอยกระทง 
7.  ดาวหาง 
8.  ดนิสอ 
9. เกาะเสม็ด 
10. ผาตีนจก  

11.  เรือประมง 
12.  ทางรถไฟ 
13.  แมน้ําแมกลอง 
14.  แรทองคาํ 
15.  วายน้ํา 
16.  สวนทุเรียน 
17.  ยอดเขาหิมาลยั 
18.  คลื่นสนึามิ 
19.  ไฟฟา 
20.  ตลาด 

 
ตอนที่  2   
คําชี้แจง  ดูภาพแลวตอบคําถามใหถูกตอง 

 
 
1.   การแตงกายของบุคคลในภาพแสดงลกัษณะทางกายภาพของโลกอยางไร 
การแตงกายใสชุดหนามหีมวกคลุมศีรษะ แสดงลักษณะอากาศหนาวเย็นมาก                    .                  
2.  กฬีาในภาพเปนกีฬาทีเ่ลนไดเฉพาะเขตที่มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศอยางไร 
  กฬีาในภาพเปนกฬีาสก ี เลนในเขตภูมปิระเทศที่เปนเนินเขา  และมีภูมิอากาศหนาวเยน็จนมี
หิมะตก . 
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ใบบันทึกหนาที่ในกลุม 
คําชี้แจง      รองหวัหนากลุมบันทึกครั้งที่  วนัเดือนป ทีท่ํากจิกรรม และชื่อสมาชกิกลุม  ตาม
หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

 
หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม คร้ัง 

ที ่

วัน 
เดือน
ป 

หัวหนา
กลุม รองหัวหนา สมาชิก 

คนที่ 1 
สมาชิก 
คนที่ 2 

สมาชิก 
คนที่ 3 

สมาชิก 
คนที่ 4 
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ใบบันทึกพฤติกรรมการทาํงานกลุม(สาํหรับผูเรียน) 
คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินพฤติกรรมการทาํงานของกลุมโดยกําหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3    คือ  ดีมาก  หมายถงึ  สมาชิกทุกคนทําดวยความเต็มใจและสนกุสนาน 
 2    คือ  ดีพอสมควร หมายถึงมีสมาชิก 1 คนไมทาํ หรือทําแบบไมเต็มใจ 
 1    คือ  หมายถึงพอใช มีสมาชิก 2 - 3 คน ไมทํา หรือตองเตือนจงึทาํ 
 0    คือ  ตองปรับปรุงอยางมาก  หมายถงึสมาชกิ 4 – 6  คน ไมสนใจทํากิจกรรม 
เตือนแลวก็ไมเชื่อฟง 

 
ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ ดีมาก 
3 

ดี 
2 

พอใช 
1 

ตองปรับปรุง 
0 

1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน       
2. สมาชิกตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายทกุคน     
3. สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเห็นทุกคน     
4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนทกุคน     
5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน     

รวมคะแนน     
 

ปญหาในการทํางาน
คือ........................................................................................................................................
..... 
............................................................................................................................................. 
ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่........................ 

ตําแหนง  หวัหนากลุมที่.............................................................   
วันที่.................................................. 
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ตารางสรุปการประเมินผลการทํางานกลุม  สาํหรบัครู 
กลุมที ่....................ชื่อกลุม......................................................................... 

คร้ังที ่ วันที ่ ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 รวม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 
ขอ 1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน    ระดับความคดิเห็น (คะแนน) 
ขอ 2.  สมาชิกตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมายทกุคน  ดีมาก          3  คะแนน 
ขอ 3.  สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเหน็ทกุคน  ดี                 2  คะแนน 
ขอ 4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืนทกุคน  พอใช          1  คะแนน 
ขอ 5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน  ตองปรับปรุง      0  คะแนน 
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ใบประเมินการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมหนาชัน้เรียน 
คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของสมาชิกทุกกลุม (กลุมตนเอง 
                 ดวย)โดยกาํหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3  หมายถึง  ดีมาก  ควรนําไปเปนตัวอยาง 
 2  หมายถึง  ดีพอสมควร ปรับปรุงอีกเล็กนอยจะดีมาก 
 1  หมายถึง  พอใช แตตองปรับปรุงจึงจะดี 
 0  หมายถึง  ตองปรับปรุงอยางมาก 
 

กลุมที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  การแตงกายของผูนาํเสนอผลงานเรียบรอย 
     ถูกระเบยีบโรงเรียน 

          

2.  ผูนําเสนอผลงานเสียงดงัฟงชัดเจน           
3.  ผูนําเสนอมีบุคลิกภาพทีด่ี (การไหว การยืน  
     การถือใบกิจกรรม) 

          

4   เนื้อหาเขาใจไดงาย มีการยกตัวอยาง 
    ประกอบ 

          

5   เนื้อหาถกูตอง สมบูรณ  ตรงประเด็น           
รวมคะแนน           

 
 
 

ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่................ 
ตําแหนง  หวัหนากลุมที่........................ชื่อกลุม....................................... 

วันที่.................................................. 
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แบบทดสอบ 
ตอนที่  1 
คําชี้แจง  นกัเรียนนาํคําที่ใหมาไปเติมในชองที่สัมพนัธ 
ทะเลสาบ อบอุน  ปาเบญจพรรณ       ทํานา   แมน้าํ    ไก       เพชร 
เกาะ ไรออย     โทรทัศน      อุณหภูมิต่ํา       บาน       ลาสัตว       รําไทย ดีเปรสชั่น 
 

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร อาชีพ ศิลปวฒันธรรม 
     
     
     

 
ตอนที่  2   
คําชี้แจง  จงนําอักษรหนาขอความทางซายมือมาใสหนาตัวเลขทางดานซายมือทีแ่สดง 
                ความสัมพันธกันระหวางลกัษณะกายภาพกบัการดําเนินชวีิตของมนษุย 
                       ลักษณะทางกายภาพ                                                   ลักษณะการดําเนนิชีวิต 
.................1  ที่ราบลุม ก  เก็บของปา 
.................2  เกาะ ข  เลี้ยงอูฐ ลา ลอ 
.................3  แหงแลงมาก ค  โรงงานอุตสาหกรรม 
.................4  ปาดงดิบ ง  ทาํนา 
..................5  ถานหิน จ  ประมงน้าํเค็ม 
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เฉลยแบบทดสอบ 
ตอนที่  1 
คําชี้แจง  นกัเรียนนาํคําที่ใหมาไปเติมในตาราง 
 
ทะเลสาบ อบอุน  ปาเบญจพรรณ       ทํานา   แมน้าํ    ไก       เพชร 
เกาะ ไรออย     โทรทัศน      อุณหภูมิต่ํา       บาน       ลาสัตว       รําไทย ดีเปรสชั่น 
 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม 

ทะเลสาบ อบอุน ปาเบญจพรรณ ทํานา รําไทย 
แมน้ํา อุณหภูมิต่ํา เพชร ไรออย ตะเกียบ 
เกาะ ดีเปรสชั่น ดินทราย ลาสัตว วัด 
 
ตอนที่  2   
คําชี้แจง  จงนําอักษรหนาขอความทางซายมือมาใสหนาตัวเลขทางดานซายมือทีแ่สดง
ความสัมพันธกันระหวางลกัษณะกายภาพกับการดําเนนิชีวิตของมนษุย 
 
       ลักษณะทางกายภาพ                                            ลักษณะการดําเนนิชีวิต 
.......ง..........1  ที่ราบลุม ก  เก็บของปา 
.......จ..........2  เกาะ ข  เลี้ยงอูฐ ลา ลอ 
........ข.........3  แหงแลงมาก ค  โรงงานอุตสาหกรรม 
........ก.........4  ปาดงดิบ ง  ทาํนา 
........ค..........5  ถานหิน จ  ประมงน้าํเค็ม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
รายวิชา  สังคมศึกษา  ส31102                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 
เร่ือง  ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตของประเทศตาง ๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต   เวลา      2      ชั่วโมง  
............................................................................................................................................. 
สาระสําคัญ 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยประเทศ  11  ประเทศ  ความแตกตาง
ของที่ตั้ง  ขนาด  อาณาเขตของแตละประเทศทําใหแตละประเทศมีความแตกตางกันทั้งดาน
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ  ความแตกตางเหลานี้
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความ
คลายคลึงกันหรือแตกตางกัน 
 
มาตรฐาน  ส 5.2 
 เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพทีก่อใหเกดิการสรางสรรค
วัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 รูและเขาใจปฏิสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปฏิบัติตนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  อธิบายที่ตัง้  ขนาด  อาณาเขตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 
 2.  เปรียบเทยีบที่ตั้ง  ขนาด  อาณาเขต ของประเทศตาง ๆ  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตได 
 3.  อธิบายความสัมพันธระหวางที่ตั้ง  ขนาด  อาณาเขต ของประเทศตาง ๆ ในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศได 
 
สาระการเรียนรู 
     1.  ที่ตัง้  ขนาด  อาณาเขต  ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
     2.  ที่ตัง้  ขนาด  อาณาเขต  ของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
 1.1  เตรียมความพรอม  โดยใหนักเรียนเขยีนชื่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตในเวลา  2  นาท ี แลวครูเฉลยและแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 
 1.2  ทบทวนความรูเดิม โดยแสดงแผนที่โลกหนาชัน้เรียนใหตัวแทนแตละกลุม 
สลับกันออกมาชี้ตําแหนงขัว้โลกเหนือ  ข้ัวโลกใต เสนละติจูด  เสนลองจิจูดที่สําคัญ  ทวีปตาง ๆ 
ทั้ง 7 ทวีป  รวมทั้งที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
 ขั้นตอนที่  2   ขั้นแสวงหาความรูใหม 
 2.1  นักเรียนเขาประจํากลุมตามเดิม  เลือกหัวหนากลุม  รองหวัหนากลุมใหมโดย
ไมซ้ํากับช่ัวโมงที่ผานมา แลวหวัหนากลุมรับ “มงกุฎประจําตําแหนง”   มอบใหสมาชิกกลุมสวม  
รองหัวหนากลุมบันทึกหนาทีข่องสมาชิกกลุมทุกคนลงในใบบันทึกการทํากิจกรรมกลุม 
 2.2  หัวหนากลุมรับแผนที่แสดงที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต
และใบงานแจกใหสมาชิกในกลุมทาํ   
 2.3  หัวหนากลุมรับใบเฉลยจากครู  แลวอานคําเฉลยใหสมาชิกในกลุมตรวจ
คําตอบพรอมกัน 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
 3.1  หัวหนากลุมจับฉลากชือ่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตกลุมละ 1 
ประเทศ  แลวรับใบกิจกรรมไปดําเนินการ  
 3.2  หัวหนากลุมอานคาํสั่งในใบกิจกรรมใหสมาชิกฟง   
 3.3  สมาชิกทกุคน วิเคราะหผลดี-ผลเสียของที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต ของประเทศ 
ที่กลุมจับฉลากได ลงในกระดาษคําตอบทีห่ัวหนากลุมแจกให   
 ขั้นตอนที่  4  ขั้นแลกเปลีย่นความรูความเขาใจกบักลุม 
 4.1  หัวหนากลุมดําเนินการใหสมาชิกอานคําตอบของตนเองใหเพื่อนในกลุมไดยินชัดเจน 
 4.2  สมาชิกรวมกนัสรุปความคิดเหน็ของสมาชิกทุกคนเปนความคิดเห็นของกลุม
แลวใหหวัหนากลุมเขียนสรุปผลการอภิปรายกลุมในใบบนัทกึผลการอภิปรายกลุม 
 4.3  รองหัวหนากลุมบันทึกผลการทาํกิจกรรมในใบบันทกึผลการทํากจิกรรม   
 ขั้นตอนที่  5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

171

 นักเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดแลวจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรูของแตละคน 
 ขั้นตอนที่  6  ขั้นแสดงผลงาน 
 หัวหนากลุมเสนอผลการอภปิรายกลุมหนาชั้นเรียน ครูและเพื่อนในชัน้เรียน 
ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่  7  ขั้นประยุกตใชความรู      
 7.1 นักเรียนทาํแบบฝกหัด 
 7.2 นักเรียนทาํแบบทดสอบการเรียนรู 
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แผนที่โลก 
 2.  แผนที่แสดงที่ตัง้ ขนาด อาณาเขตของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 3.  ใบงานเรื่องที่ตัง้ ขนาด อาณาเขตขงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 4.  ฉลากชื่อประเทศ 11 ประเทศ 
 5.  ใบคําสัง่กจิกรรม 
 6.  ใบสรุปผลการอภิปรายกลุม 
 7.  ใบบนัทกึหนาที่ของสมาชิกกลุม 
 8.  ใบสรุปผลการทาํกิจกรรมกลุม 
 9.  ใบประเมินผลการทาํงานกลุม สําหรับผูเรียน 
 10.  ใบประเมนิผลการทํางานกลุม สําหรับครู 
 11.  ใบสรุปการประเมินผลการทาํงานกลุม  สําหรับครู 
 12.  แบบฝกหดั 
 13.  แบบทดสอบการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัด 
 1.  สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 3. ตรวจแบบฝกหัด  
 4. ตรวจแบบทดสอบการเรยีนรู 
 เครื่องมือการวัดผล 
 1.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม(ครู) 
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 2.  แบบประเมินการทาํงานกลุม(นักเรียน) 
 3.  แบบฝกหัด 
 4.  แบบทดสอบการเรียนรู 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
 1.  ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 2. ขอดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
       3.  ปญหาที่เกดิระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู      
.............................................................................................................................................    
............................................................................................................................................. 
 4.  แนวทางการแกไขปญหา      
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 5.  ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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แผนที่แสดงที่ต้ังของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
             ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมีพื้นที่ประมาณ   4,571,848 ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวยประเทศตาง ๆ  11 ประเทศ  ดังนี ้
ประเทศไทย      พื้นที่  514,000 ตารางกิโลเมตร ประเทศบรูไน        พื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร 
ประเทศลาว      พื้นที่  236,800 ตารางกิโลเมตร ประเทศฟลิปปนส พื้นที่  300,000  ตารางกิโลเมตร 
ประเทศพมา     พื้นที่ 676,578  ตารางกิโลเมตร ประเทศสิงคโปร    พื้นที่ 699 ตารางกิโลเมตร 
ประเทศเวียดนามพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร ประเทศมาเลเซีย  พื้นที่  329,758 ตารางกิโลเมตร 
ประเทศกัมพูชา  พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร ประเทศติมอร-เลสเต พื้นที่ 14,609 ตารางกิโลเมตร 

ประเทศอินโดนีเซีย พืน้ที ่1,904,596 ตารางกโิลเมตร 
ที่มา http://th.wikipedia.org 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

174

ใบงานที ่1 
เรื่อง ที่ต้ัง ขนาด อาณาเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
คําชี้แจง    ศึกษาแผนที่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแลวเลอืกคําตอบที่ถกูตองแลวทาํเครื่องหมาย 
 ระบายทึบในกระดาษคําตอบ 
1.  เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตตั้งอยูระหวางละติจูดใด 
 1  11 องศาเหนือ ถงึ 27 องศาเหนือ 2  27 องศาเหนือถึง  11 องศาใต 
 3  11  องศาเหนือ ถึง 27 องศาใต 4  11 องศาใต ถึง 27 องศาใต 
2.  เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตตั้งอยูระหวางลองจิจูดใด 
 1  92 องศาตะวันตก ถงึ 141 องศาตะวันตก    
 2  92 องศาตะวันออก ถงึ 141 องศาตะวนัตก 
 3  92 องศาตะวันออก ถงึ 141 องศาตะวนัตก     
 4  92 องศาตะวันออก ถงึ 141 องศาตะวนัออก  
3.  ประเทศใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที่มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับประเทศจีนและ 
     อินเดีย 
 1  ลาว ไทย พมา 2  พมา ลาว เวียดนาม 
 3  กัมพูชา  ลาว พมา 3   ลาว เวยีดนาม กัมพูชา 
4.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับอาณาเขตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 1  ดานเหนือติดตอกับประเทศจีน อินเดีย 
 2  ดานใตติดตอกับมหาสมทุรอินเดีย 
 3  ดานตะวนัออกติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก 
 4  ดานตะวนัตกติดตอกับมหาสมทุรแปซฟิก  
5.  เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตมีพื้นที่ประมาณเทาใด 
 1  4  ลานตารางกโิลเมตร 2  8  ลานตารางกโิลเมตร 
 3   10 ลานตารางกิโลเมตร 4  12 ลานตารางกโิลเมตร 
6.  ประเทศใดที่มีเสนศูนยสูตรลากผาน 
 1  มาเลเซีย  2  ฟลิปปนส 3  อินโดนีเซยี 4  ติมอร-เลสเต 
7.  ประเทศใดที่มีพืน้ที่ตั้งอยูบนคาบสมทุรอินโดจีน 
 1  พมา  ไทย  ลาว 2  ไทย กัมพูชา  อินโดนีเซีย  
 3  มาเลเซีย   ฟลิปปนส   สิงคโปร 4  เวยีดนาม  กัมพูชา  บรูไน 
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8.  ประเทศคูใดที่มีพืน้ทีม่ากที่สุดและนอยที่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
 1  ไทย – บรูไน 2  พมา – สิงคโปร 
 3  เวยีดนาม – ติมอรเลสเต 4  อินโดนีเซยี – สิงคโปร  
9. ประเทศไทยมีพืน้ทีม่ากเปนลําดับที่เทาใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 1  อันดับ 1 2  อันดับ 2 
 3  อันดับ 3 4  อันดับ 4 
10.  ประเทศใดที่ไมมอีาณาเขตติดตอกับทะเล 
 1  กัมพูชา 2  ลาว 3  พมา 4  บรูไน 
11.  ประเทศใดที่ไมมพีรมแดนทางทิศใตติดตอกับทะเล 
 1  เวยีดนาม 2  อินโดนีเซยี 3  ฟลิปปนส 4  บรูไน 
12.  ประเทศใดที่มีพรมแดนอยูในซีกโลกใตทั้งหมด 
 1  บรูไน 2  สิงคโปร 3  ติมอร-เลสเต 4  อินโดนีเซยี 
13.  ประเทศไทยและประเทศฟลิปปนสมคีวามคลายคลึงกนัในเรื่องใดมากที่สุด 
 1  ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ใกลเคียงกนั 
 2  ตั้งอยูระหวางลองจิจูดที่ใกลเคียงกัน        
 3   ดานเหนือติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศเหมอืนกนั 
 4  ดานตะวนัออกและดานตะวันตกติดตอกับมหาสมทุรอินเดียเหมือนกนั 
14. จุดตะวนัตกสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตอยูในประเทศใด 
 1  พมา 2  ฟลิปปนส 3  อินโดนีเซยี 4  ติมอร-เลสเต 
15.  จุดเหนือสุดของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอยูในประเทศใด 
 1  พมา 2  ลาว 3  เวยีดนาม 4  ฟลิปปนส 
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   เฉลย 
ใบงานที ่1 

เรื่อง ที่ต้ัง ขนาด อาณาเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

ขอ 1  ตอบ   2 
ขอ 2  ตอบ   4 
ขอ 3  ตอบ   2 
ขอ 4  ตอบ   3 
ขอ 5  ตอบ   1 
ขอ 6  ตอบ  3 
ขอ 7  ตอบ   1 
ขอ 8  ตอบ  4 
ขอ 9  ตอบ  3 
ขอ 10  ตอบ  2 
ขอ 11  ตอบ  4 
ขอ 12  ตอบ  4 
ขอ 13  ตอบ  1 
ขอ 14  ตอบ  3 
ขอ 15  ตอบ  1 
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ใบกิจกรรม 
คําสั่ง    สาํหรับหัวหนากลุม 

1.  แจกกระดาษคําตอบใหสมาชิกคนละ 1 แผน 
2.  อานประเดน็คําถามใหสมาชิกทุกคนไดยินชัดเจน 
3.  ใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดเหน็ของตัวเองลงกระดาษคําตอบ ในเวลา  3  นาท ี
4.  ใหสมาชิกแตละคนอานคําตอบของตนเองใหสมาชกิทุกคนไดยินชัดเจน  
5.  ใหสมาชิกรวมกันสรุปความคิดเหน็เปนผลการอภิปรายกลุม 
6.   บันทึกผลการอภิปรายกลุมลงในใบสรปุผลการอภิปรายกลุม 
7.  นําเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นคําถาม
ประเทศ.......................(ที่หัวหนากลุมจับฉลากได) มีที่ตั้ง ขนาด  
อาณาเขตที่เปนผลดี – ผลเสีย  ตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ
อยางไรบาง 
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ใบสรุปผลการอภิปรายกลุม 
กลุมที.่.......................... 

 
ประเด็นคําถาม 

ประเทศ.......................(ทีห่วัหนากลุมจับฉลากได) มีทีต่ั้ง ขนาด อาณาเขตที่เปนผลดี – ผลเสีย
ตอการดําเนนิชีวิตของประชาชนในประเทศอยางไรบาง 
 

สรุปผลการอภิปราย 
ผลดี 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ผลเสี
ย...........................................................
.................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

รายชื่อสมาชกิกลุม 
1.......................................................เลขที่........................ 
2.......................................................เลขที่........................ 
3.......................................................เลขที่........................ 
4......................................................เลขที่........................ 
5.......................................................เลขที่........................ 
6.......................................................เลขที่........................ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

179

 
ใบบันทึกหนาที่ในกลุม 

คําชี้แจง      รองหวัหนากลุมบันทึกครั้งที่  วนัเดือนป ทีท่ํากจิกรรม และชื่อสมาชกิกลุม  ตาม
หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

 
หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม คร้ัง 

ที ่

วัน 
เดือน
ป 

หัวหนา
กลุม รองหัวหนา สมาชิก 

คนที่ 1 
สมาชิก 
คนที่ 2 

สมาชิก 
คนที่ 3 

สมาชิก 
คนที่ 4 
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ใบบันทึกพฤติกรรมการทาํงานกลุม(สาํหรับผูเรียน) 

คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินพฤติกรรมการทาํงานของกลุมโดยกําหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3    คือ  ดีมาก  หมายถงึ  สมาชิกทุกคนทําดวยความเต็มใจและสนกุสนาน 
 2    คือ  ดีพอสมควร หมายถึงมีสมาชิก 1 คนไมทาํ หรือทําแบบไมเต็มใจ 
 1    คือ  หมายถึงพอใช มีสมาชิก 2 - 3 คน ไมทํา หรือตองเตือนจงึทาํ 
 0    คือ  ตองปรับปรุงอยางมาก  หมายถงึสมาชกิ 4 – 6  คน ไมสนใจทํากิจกรรม 
เตือนแลวก็ไมเชื่อฟง 

 
ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ ดีมาก 
3 

ดี 
2 

พอใช 
1 

ตองปรับปรุง 
0 

1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน       
2. สมาชิกตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายทกุคน     
3. สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเห็นทุกคน     
4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนทกุคน     
5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน     

รวมคะแนน     
 

ปญหาในการทํางาน
คือ........................................................................................................................................
..... 
............................................................................................................................................. 
ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่........................ 

ตําแหนง  หวัหนากลุมที่.............................................................   
วันที่.................................................. 
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ตารางสรุปการประเมินผลการทํางานกลุม  สาํหรบัครู 
กลุมที ่....................ชื่อกลุม......................................................................... 

คร้ังที ่ วันที ่ ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 รวม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 
ขอ 1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน    ระดับความคดิเห็น (คะแนน) 
ขอ 2.  สมาชิกตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมายทกุคน  ดีมาก          3  คะแนน 
ขอ 3.  สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเหน็ทกุคน  ดี                 2  คะแนน 
ขอ 4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืนทกุคน  พอใช          1  คะแนน 
ขอ 5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน  ตองปรับปรุง      0  คะแนน 
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ใบประเมินการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมหนาชัน้เรียน 
คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของสมาชิกทุกกลุม (กลุมตนเอง 
                 ดวย)โดยกาํหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3  หมายถึง  ดีมาก  ควรนําไปเปนตัวอยาง 
            2  หมายถงึ  ดีพอสมควร ปรับปรุงอีกเล็กนอยจะดีมาก 
 1  หมายถึง  พอใช แตตองปรับปรุงจึงจะดี 
 0  หมายถึง  ตองปรับปรุงอยางมาก 
 

กลุมที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  การแตงกายของผูนาํเสนอผลงานเรียบรอย 
     ถูกระเบยีบโรงเรียน 

          

2.  ผูนําเสนอผลงานเสียงดงัฟงชัดเจน           
3.  ผูนําเสนอมีบุคลิกภาพทีด่ี (การไหว การยืน  
     การถือใบกิจกรรม) 

          

4   เนื้อหาเขาใจไดงาย มีการยกตัวอยาง 
    ประกอบ 

          

5   เนื้อหาถกูตอง สมบูรณ  ตรงประเด็น           
รวมคะแนน           

 
 
 
 

ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่................ 
ตําแหนง  หวัหนากลุมที่........................ชื่อกลุม....................................... 

วันที่.................................................. 
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แบบฝกหัด 
 

คําชี้แจง  ตอบคําถามใหถกูตอง 
ในการประชมุตัวแทนเยาวชนภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  ตวัแทนเยาวชนของแตละ

ประเทศไดกลาวแนะนาํตัวเองวามาจากประเทศใด  โดยไมบอกชื่อประเทศ นักเรียนชวยกนัหา
คําตอบวาเยาวชนแตละคนมาจากประเทศใด   
1.  ทอมมี่มาจากประเทศที่มพีื้นที่มากที่สุด               ตอบ............................... 
2.  เจนมาจากประเทศทีม่ีพืน้ทีน่อยที่สุด                  ตอบ............................... 
3.  มารคมาจากประเทศที่มพีื้นที่มากเปนอันดับ 3     ตอบ............................... 
4.  แดนนี่มาจากประเทศที่อยูตะวนัออกสดุ              ตอบ............................... 
5.  มายามาจากประเทศที่มพีื้นที่อยูใตสุด                ตอบ............................... 
6.  ดารามาจากประเทศที่อยูตะวันตกสุด                 ตอบ............................... 
7.  มนีามาจากเขตละติจูดสูงสุดในภูมิภาค              ตอบ............................... 
8.  จอหนมาจากประเทศตองซื้ออาหารทะเลจากประเทศเพื่อนบาน  ตอบ............. 
9.  ฟาราไปเทีย่วประเทศบรูไนเกือบทกุเดอืนเพราะมพีรมแดนติดตอกับประเทศของเธอ 
     ตอบ............................... 
10.  เดวิดมาจากประเทศที่มพีื้นที่ทัง้หมดอยูในซกีโลกใต      ตอบ............................... 
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เฉลยแบบฝกหัด 
ในการประชมุตัวแทนเยาวชนภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  ตวัแทนเยาวชนของแตละ

ประเทศไดกลาวแนะนาํตัวเองวามาจากประเทศใด  โดยไมบอกชื่อประเทศ นักเรียนชวยกนัหา
คําตอบวาเยาวชนแตละคนมาจากประเทศใด   
1.  ทอมมี่มาจากประเทศที่มพีื้นที่มากที่สุด               ตอบ..อินโดนีเซยี.......... 
2.  เจนมาจากประเทศทีม่ีพืน้ทีน่อยที่สุด                  ตอบ...สิงคโปร............. 
3.  มารคมาจากประเทศที่มพีื้นที่มากเปนอันดับ 3     ตอบ....ไทย.................... 
4.  แดนนี่มาจากประเทศที่อยูตะวนัออกสดุ              ตอบ.....ฟลิปปนส......... 
5.  มายามาจากประเทศที่มพีื้นที่อยูใตสุด                ตอบ.....อินโดนเีซีย....... 
6.  ดารามาจากประเทศที่อยูตะวันตกสุด                 ตอบ.....พมา.................. 
7.  มนีามาจากเขตละติจูดสูงสุดในภูมิภาค   ตอบ.....พมา................... 
8.  จอหนมาจากประเทศตองซื้ออาหารทะเลจากประเทศเพื่อนบาน  
     ตอบ.....ลาว.......................... 
9.  ฟาราไปเทีย่วประเทศบรูไนเกือบทกุเดอืนเพราะมพีรมแดนติดตอกับประเทศของเธอ 
     ตอบ....มาเลเซีย........................... 
10.  เดวิดมาจากประเทศที่มพีื้นที่ทัง้หมดอยูในซีกโลกใต         ตอบ.....ติมอรเลสเต 
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แบบทดสอบการเรยีนรู 
 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถกูตองแลวทาํเครื่องหมายระบายทบึในกระดาษคําตอบ 
1. ขอใดกลาวถึงที่ตั้งของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตถูกตองที่สุด 
 1  พืน้ทีท่ัง้หมดตั้งอยูในซีกโลกเหนือ 
 2  พืน้ทีท่ัง้หมดตั้งอยูในซีกโลกใต 
 3  มีพืน้ที่อยูในซีกโลกเหนือมากกวาพืน้ทีใ่นซีกโลกใต 
 4  มีพืน้ที่ในซกีโลกใตมากกวาพื้นที่ในซกีโลกเหนือ   
2.  ถาเดนิทางจากประเทศพมาไปทางทิศเหนือจะพบอะไร 
 1  ประเทศจีน        
 2  ทวีปออสเตเลีย         
 3  มหาสมทุรอินเดีย             
 4  มหาสมทุรแปซิฟก 
3.  ประเทศใดที่เรียกไดวาเปนชายแดนทางใตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 1  มาเลเซีย            
 2  อินโดนีเซยี               
 3  ติมอร-เลสเต                    
 4  บรูไน 
4.  ประเทศใดที่ขนาดใกลเคียงกับประเทศสิงคโปร 
 1  มาเลเซีย กมัพูชา                                    
 2  ลาว  ฟลิปปนส 
 3  บรูไน  ตมิอร                                        
 4  อินโดนีเซยี  เวียดนาม   
5.  จากการศึกษาทําเลที่ตั้งประเทศทีม่ีปญหาขัดแยงเรือ่งพรมแดนกบัประเทศเพื่อนบานนอย 
      ที่สุดคือประเทศใด 
 1  ลาว                 
 2  อินโดนีเซยี                
 3  กัมพูชา                            
 4  ฟลิปปนส 
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6.  ถาบริเวณเสนศูนยสูตรเปนบริเวณที่มอีากาศรอนทีสุ่ด  ประเทศใดที่จะมีอากาศรอนนอยที่สุด 
 1  บรูไน                 
 2  มาเลเซีย                    
 3  พมา                                
 4  เวยีดนาม 
7.  เมื่อเกิดภัยธรรมชาติจากมหาสมุทรแปซิฟกประเทศที่จะไดรับผลกระทบนอยที่สุดคือประเทศใด 
 1  ฟลิปปนส          
 2  อินโดนีเซยี                
 3  เวยีดนาม                          
 4  กัมพูชา 
8.  ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถผลติสินคาทะเลทํารายไดใหประเทศปละ 
     จาํนวนมากยกเวนประเทศใด 
 1  ลาว                
 2  มาเลเซีย                   
 3  กัมพูชา                             
 4  เวยีดนาม 
9.  ประเทศพมาและประเทศไทยมีลักษณะคลายคลึงกนัมากในเรื่องใด 
 1  อยูในมหาสมุทรแปซิฟกเหมือนกัน           
 2  มีพรมแดนติดตอประเทศเพื่อนบานเหมอืนกนั 
 3  มีพืน้ที่อยูดานตะวันตกสดุของภูมิภาคเชนเดียวกนั  
 4  มีขนาดใกลเคียงกนั 
10.  พมา ไทย ลาว เวยีดนาม  เปนการเรียงลําดับประเทศตามลักษณะอะไรชดัเจนที่สุด 
 1  ที่ตัง้จากตะวันตกไปตะวนัออก                           
 2  ที่ตัง้จากตะวันออกไปตะวนัตก 
 3  ขนาดจากพื้นที่มากไปหาพืน้ทีน่อย                     
 4  ขนาดจากพื้นที่นอยไปหาพืน้ทีม่าก 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เกณฑการใหคะแนน 
 ขอใดถูกให 1 คะแนนและขอใดผิดให 0 คะแนน 
 
ขอ 1 ตอบ  3 
ขอ 2 ตอบ  1 
ขอ 3 ตอบ  2 
ขอ 4 ตอบ  3 
ขอ 5 ตอบ  4 
ขอ 6 ตอบ  3 
ขอ 7 ตอบ  4 
ขอ 8 ตอบ  1 
ขอ 9 ตอบ  4 
ขอ 10 ตอบ  1 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
รายวิชา  สังคมศึกษา  ส31102                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 
เร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต    เวลา     3       ชัว่โมง  
............................................................................................................................................. 
สาระสําคัญ 
 ลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแบงออกเปน  2 สวนคือสวนที่เปน
ภาคพื้นทวีป  กับสวนที่เปนหมูเกาะ  ทําใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะ
แบงเปน 2 กลุมอยางเดนชัด  นอกจากนี้เทือกเขา  ที่ราบสูง  ที่ราบลุมแมน้ํา  แมน้ํา  ทะเล  
มหาสมุทรทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละประเทศมีความแตกตาง ๆ  กัน  และ
คลายคลึงกัน 
 
มาตรฐาน  ส 5.2 
     เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 รูและเขาใจปฏิสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปฏิบัติตนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู  
 1.  อธิบายลกัษณะภูมิประเทศที่สําคัญในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตได 
 2. บอกความคลายคลึงและแตกตางกันของลักษณะภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ   
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 
สาระการเรียนรู 
 ลักษณะภูมิประเทศที่สําคญัของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 1.  ที่ราบลุมแมน้ํา 
 2.  เทือกเขาสงู ที่ราบสูง และแนวภูเขาไฟ 
 3.  ที่ราบชายฝงทะเล 
 4.  หมูเกาะ 
 5.  ทะเลสาบ 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
 1.1  เตรียมความพรอมโดยครูอานคําใหนกัเรียนฟง  คาํใดที่เปนคําแสดงลักษณะ
ภูมิประเทศใหนักเรียนทาํเครื่องหมายถกู  และคําใดไมแสดงลักษณะภมูิประเทศใหทาํ
เครื่องหมายผดิในสมุดบันทกึการเรียนรูของนักเรียน  จาํนวน 10 คํา  เสร็จแลวครูเฉลย  และ
สนทนาถึงความหมายของลักษณะภูมิประเทศ  พรอมทั้งแจงจุดประสงคใหนกัเรียนทราบ 
 1.2  ทบทวนบทเรียนเดิมโดยการใหนักเรียนทําใบงานทบทวนความรูเดิม   ครู
เฉลยแลวซักถามเกีย่วกบัความคลายคลงึ แตกตาง ของที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของประเทศ
ตาง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  และความสัมพันธระหวางที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตกับการดําเนินชีวิตของมนุษย  เสร็จแลวครูแจงจุดประสงค 
 ขั้นตอน  2  ขั้นแสวงหาความรูใหม 
 2.1  นักเรียนเขาประจํากลุมตามเดิม  เลือกหัวหนากลุม  รองหัวหนากลุมใหมโดย
ไมซ้ํากับชั่วโมงที่ผานมา แลวหัวหนากลุมรับ “มงกุฎประจําตําแหนง”     มอบใหสมาชิกกลุมสวม          
รองหัวหนากลุมบันทึกหนาที่ของสมาชิกกลุมทุกคนลงในใบบันทึกการทํากิจกรรมกลุม 
 2.2   หัวหนากลุมรับซองกิจกรรมแลวดําเนินการแบงสมาชิกออกเปน 2 กลุมยอย  
 2.3  แจกใบกจิกรรมที่ 1.1 และ 1.2 ใหสมาชิกกลุมละ 1 กิจกรรม   
 2.4  สมาชิกทาํกิจกรรมทําใชเวลา 10 นาที  
 2.5   สมาชกินําใบกิจกรรมที่ทาํเสร็จแลวมาใหมาแลกกันตรวจคําตอบ 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหมและ เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
 3.1  หัวหนากลุมรับซองกิจกรรมที่  2  แลวอานคําสั่งใหสมาชิกฟง                                                 
 3.2  หัวหนากลุมแจกบัตรคําถามใหสมาชิกคนละ 1 ใบ ใหสมาชิกตอบใหเพื่อนในกลุมฟง 
 ขั้นตอนที่  4   ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกบักลุม 
 4.1 สมาชิกในกลุมรวมกนัอภิปรายคําตอบของแตละคน   
 4.2 สมาชิกชวยกันทําแผนทีแ่สดงบริเวณที่มีคนอาศัยอยูหนาแนน  คนอยูเบาบาง 
เขตเพาะปลกู เขตเลี้ยงสัตว  ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต   ในแผนทีโ่ครงรางที่แจกให 
 ขั้นตอนที่  5     ขัน้สรปุและจัดระเบียบความรู 
 สมาชิกแตละกลุมอภิปรายรวมกันถึงลกัษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกันและแตกตางกนั  แลวบันทึก 
ลงสมุดบันทึกการเรียนรูของแตละคน 
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 ขั้นตอนที่  6  ขั้นแสดงผลงาน 
 6.1  หัวหนากลุมนําแผนที่แสดงบริเวณทีม่ีคนอาศัยอยูหนาแนน  คนอยูเบาบาง 
เขตเพาะปลกู เขตเลี้ยงสัตว  ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตติดที่ผนังหอง   
 6.2  นักเรียนในชั้นรวมกนัประเมินผลงาน  
 6.3  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปลักษณะภูมิประเทศและความสมัพนัธของภูมิ 
ประเทศกับการดําเนินชีวิตของมนษุย 
 ขั้นตอนที่  7  ขั้นประยุกตใชความรู      
 7.1  นักเรียนทําแบบฝกหัด 
 7.2  นักเรียนทําแบบทดสอบการเรียนรู 
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  ใบงานทบทวนความรูเดิม 
 2.  แผนที่โครงรางแสดงลักษณะภูมิประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 3.  ใบงานที ่ 1 
 4.  ใบงานที ่ 2 
 5.  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของโลก 
 6.  แผนที่แสดงลักษณะภูมปิระเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัด 
 1.  สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 3. ตรวจแบบฝกหัด  
 4. ตรวจแบบทดสอบการเรยีนรู 
 เครื่องมือการวัดผล 
 1.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม(ครู) 
 2.  แบบประเมินการทาํงานกลุม(นักเรียน) 
 3.  แบบฝกหัด 
 4.  แบบทดสอบการเรียนรู 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
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 1.  ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 2.  ขอดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
         3.  ปญหาที่เกดิระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 4.  แนวทางการแกไขปญหา 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 5  ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ใบงานทบทวนความรูเดิม 
เรื่อง  ที่ต้ังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

193

ใบงานทบทวนความรูเดิม(ตอ) 
เรื่อง  ที่ต้ังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

คําชี้แจง  นาํตัวเลขในแผนที่ มาใสหนาขอความที่สัมพนัธกนั 
.............  ประเทศจีน .............  ประเทศฟลิปปนส 
.............  ประเทศอินเดีย .............  มหาสมุทรอนิเดีย 
.............  ทวปีออสเตเลีย .............  มหาสมุทรแปซฟิก 
.............  ประเทศกัมพูชา .............  อาวไทย 
.............  ประเทศเวยีดนาม .............  ทะเลจีนใต 
.............  ประเทศบรูไน .............  ทะเลอันดามนั 
.............  ประเทศอินโดนีเซยี .............  อาวตังเกี๋ย 
.............  ประเทศมาเลเซีย .............  ประเทศลาว 
.............. ประเทศติมอร-เลสเต .............  ประเทศพมา 
.............  ประเทศไทย ............  ประเทศสิงคโปร 
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เฉลยใบงานทบทวนความรูเดิม 
 

......13.......  ประเทศจีน .......6......  ประเทศฟลิปปนส 

......12.......  ประเทศอินเดยี .......15....  มหาสมทุรอินเดยี 

......20.......  ทวีปออสเตเลยี .......14.....  มหาสมทุรแปซฟิก 

......5.........  ประเทศกัมพูชา .......18.....  อาวไทย 

......4........  ประเทศเวยีดนาม ........19.....  ทะเลจนีใต 

......9.......   ประเทศบรูไน ........17.....  ทะเลอนัดามนั 

......8.......   ประเทศอินโดนีเซีย ........16.....  อาวตังเกี๋ย 

......7........  ประเทศมาเลเซยี .........3....   ประเทศลาว 

.......11...... ประเทศติมอร-เลสเต ........2.....   ประเทศพมา 

........1.....  ประเทศไทย ......10......  ประเทศสิงคโปร 
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กิจกรรมที่  1 
 

คําสั่ง  สําหรบั หัวหนากลุม 
 
1.  แบงสมาชกิในกลุมออกเปน 2 กลุมยอย  
2.  แจกเอกสารกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2  ใหสมาชิกกลุมละ 1  กิจกรรม 
3.  สมาชิกทํากิจกรรมในเวลา 10 นาท ี
4.   ใหสมาชิกนําใบกิจกรรมที่ทาํเสร็จแลวมาสลับใหเพื่อนตรวจคําตอบ 
5.   สมาชิกอภิปรายรวมกนัถงึคําตอบทีไ่มถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนที่เรื่องลกัษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
ประกอบใบกจิกรรมที่ 1.1 
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ใบกิจกรรมที ่1.1 
เรื่อง  ลกัษณะภูมิประเทศทีส่ําคัญของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

 
คําชี้แจง  นาํตัวเลขในแผนที่ภูมิประเทศและ ขอความเติมลงในชองวางใหถูกตอง 
ลักษณะภูมปิระเทศทีส่ําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวย 
 ที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก 
1.  หมายเลข......................คือที่ราบลุมแมน้ําโขง  แมน้าํโขงเปนแมน้าํนานาชาต ิมตีนกําเนิดอยู 
     ในประเทศจีนแลวไหลโดยผานประเทศ  1..............2...................3....................สูทะเลจนีใต 
2.  หมายเลข....................คือ  ที่ราบลุมแมน้ําแดง ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  
3.  หมายเลข...................คอืที่ราบลุมแมน้ําอิระวดี  .และ หมายเลข................คือที่ราบลุมแมน้าํ 
     สาละวนิ  แมน้ําทั้งสองเปนแมน้าํสําคญัของประเทศพมา  แมน้ําสาละวนิเปนแมน้ําที่อยูใกล 
     กับประเทศไทย 
4.  หมายเลข...................คอืที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา   
 
 เทือกเขาและที่ราบสูง ไดแก 
1.  หมายเลข.....................คือ เทือกเขาอารากนัโยมาอยูประเทศพมา 
2.  หมายเลข.....................คือ เทือกเขาบาริซานอยูในประเทศอินโดนีเซีย 
3.  หมายเลข.....................คือ เทือกเขาอนันัม ในประเทศเวียดนาม 
4.  หมายเลข.....................คือ เทือกเขาคอกเกอร ในประเทศมาเลเซียสวนที่อยูบนเกาะสุมาตรา 
5.  หมายเลข.....................คือเทือกเขามาเดรรา  ตัง้อยูทางตอนเหนือของฟลิปปนส 
6.  หมายเลข....................คอื ที่ราบสงูฉานทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพมา 
7.  หมายเลข....................คือที่ราบสูงตรนันนิห ทางตอนเหนือของประเทศลาว 
8.  หมายเลข....................คือที่ราบสูงโบลิเวน ทางตอนใตของลาว 
9.  หมายเลข....................คือที่ราบสูง คาเมรอน ในคาบสมุทรมะละกา ของมาเลเซีย 
แนวเทือกเขาสูงทางตะวันตกของภูมิภาค เร่ิมต้ังแตเทือกเขา.....................ในประเทศพมา 
เทือกเขาในประเทศอินโดนีเซีย และเทือกเขาในหมูเกาะของประเทศฟลิปปนส เปนเทือกเขาที่อยู
ในแนวภูเขาไฟ ทําใหเกิดมีแผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิดในบริเวณนี้เสมอ 
 ทะเลสาบ  เชน 
1.  หมายเลข.................คือทะเลสาบเขมร  อยูในประเทศกัมพูชา 
2.  หมายเลข.................คือทะเลสาบโตบา  อยูในประเทศอินโดนีเซีย 
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 ที่ราบชายฝงทะเล   
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอาณาเขตติดตอกับทะเลทั้ง 3 ดาน    ทาํใหมีราบริมชายฝง
ทะเล  เชน 
1.  หมายเลข...............คืออาวตังเกี๋ย   และ หมายเลข...............คือทะเลจีนใต  ทาํใหมีที่ราบ 
     ริมทะเล  ในประเทศเวียดนาม 
2.  หมายเลข................คืออาวเมาะตะ ทาํใหมทีี่ราบชายฝงทะเล  ในประเทศพมา 
3.  หมายเลข................คืออาวไทย ทําใหมีที่ราบชายฝงในประเทศไทย 
 หมูเกาะ 
ทางตอนใตของภูมิภาคในมหาสมทุรอินเดยี  หมายเลข....................... และมหาสมทุรแปซิฟก  
หมายเลข................... มหีมูเกาะเล็กใหญเปนจํานวนมาก เกาะใหญ ที่สําคัญ  ไดแก   
1.  หมายเลข................ คือเกาะสมุาตรา    เปนเกาะที่มขีนาดใหญที่สุดของอินโดนีเซีย 
2.  หมายเลข.................คือ เกาะชวา ของอินโดนีเซยี  
3.  หมายเลข..................คอื  เกาะสุมาตรา ซึ่งเปนที่ตั้งของ ประเทศบรูไน  มาเลเซยี อินโดนีเซยี 
4.  หมายเลข................คือ  เกาะลูซอนในประเทศฟลิปปนส   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนที่เรื่องลกัษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
ประกอบใบกจิกรรมที่ 1.2 
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ใบกิจกรรมที ่1.2 
เรื่อง  ลกัษณะภูมิประเทศทีส่ําคัญของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

คําชี้แจง  ศึกษาแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต แลวเติมขอความลงใน
ชองวางใหถูกตอง 
1.  ประเทศทีม่ีลักษณะเปนหมูเกาะคือ. 1.......................................2.................................. 
      3................................4......................................5...................................................... 
2.  ประเทศทีม่ีลักษณะเปนภาคพื้นทวีปคือ 1.................................2.................................... 
      3.................................4.....................................5.........................6........................... 
3.  ทางตอนเหนือของภูมิภาคมีลักษณะภูมิประเทศเปน........................................................ 
4.  แมน้ําสายสําคัญของภูมิภาคนี้สวนใหญมีตนกําเนิดมาจากดาน.....................ของภูมิภาค 
     และวางตัวในแนว.......................... 
5.  ประเทศลาวมีลักษณะภูมิประเทศสวนมากเปน............................................. 
6.  ประเทศทีม่ีภาคเหนือเปนเทือกเขาสงูทางตอนเหนือเหมือนกนัคือ........................................ 
      ..................................................................................................................................... 
7.  ประเทศกมัพูชามีภูมิประเทศคลายหรอืแตกตางจากประเทศลาวอยางไร 
      ..................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................... 
8.  ประเทศบรไูน มีภูมิประเทศคลายหรือแตกตางจากประเทศฟลิปปนสอยางไร 
      ..................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................... 
9.  ประเทศเวยีดนามมีที่ราบลุมแมน้ําอยูบริเวณ....................................................................... 
10.  ลักษณะแมน้ําในหมูเกาะทางตอนใต จะเปนแมน้าํสายสั้น  ๆ ไหลเชี่ยว เพราะ..................... 
       ...................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  2 
คําสั่ง  สําหรบั หัวหนากลุม 

1.  แจกบัตรคาํถามใหสมาชิกคนละ 1 ใบ   
2.  ใหเวลาสมาชิกคิดคําตอบ 2 นาท ี
3.  ใหสมาชิกตอบคําถามเรยีงลําดับจากคําถามที่ 1 จนถงึคําถามที่ 5 
4.  สมาชิกรวมกันอภิปรายคําตอบของแตละคน 
5.  ใหสมาชิกชวยกนัทําแผนที่โครงราง 
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ใบคําถามที่ 1 
ใหนักเรยีนชีตํ้าแหนงที่มคีนอาศัยอยูหนาแนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 จุด 

พรอมทั้งบอกเหตุผล 
 
 

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

ใบบัตรคําถามที่ 2 
ใหนักเรยีนชีตํ้าแหนงที่มคีนอาศัยอยูเบาบางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 จุด 

พรอมทั้งบอกเหตุผล  
 

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

ใบคําถามที่ 3 
ใหนักเรยีนชีตํ้าแหนงที่เหมาะแกการเพาะปลกูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 จุด 

พรอมทั้งบอกเหตุผล  
 

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

ใบคําถามที่ 4 
ใหนักเรยีนชีตํ้าแหนงที่เหมาะแกการเลี้ยงสัตวประเภทหมู วัวเนื้อและววันม  

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 3 จุด    พรอมทั้งบอกเหตุผล  
 

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

ใบคําถามที่  5 
ใหนักเรยีนชีตํ้าแหนงที่ทรุกันดารเต็มไปดวยสัตวปาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 จุด    

 พรอมทั้งบอกเหตุผล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนสัญลักษณแสดง    
              1.เขตที่มีคนอาศัยอยูหนาแนน  2.เขตที่มีคนอาศัยอยูเบาบาง   3.เขตทีเ่หมาะกับการเพาะปลูก  4.เขตที่เหมาะกับการเลี้ยงหมูววัเนื้อและวัวนม   
              5.เขตทุรกันดาร                ลงในแผนที่โครงรางเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยเขียนคําอธบิายสัญลักษณของแตละเขตใหชัดเจน 

                    203 
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ใบบันทึกหนาที่ในกลุม 
คําชี้แจง      รองหวัหนากลุมบันทึกครั้งที่  วนัเดือนป ทีท่ํากจิกรรม และชื่อสมาชกิกลุม  ตาม 
 หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

 
หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม คร้ัง 

ที ่

วัน 
เดือน
ป 

หัวหนา
กลุม รองหัวหนา สมาชิก 

คนที่ 1 
สมาชิก 
คนที่ 2 

สมาชิก 
คนที่ 3 

สมาชิก 
คนที่ 4 
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ใบบันทึกพฤติกรรมการทาํงานกลุม(สาํหรับผูเรียน) 
คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินพฤติกรรมการทาํงานของกลุมโดยกําหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3    คือ  ดีมาก  หมายถงึ  สมาชิกทุกคนทําดวยความเต็มใจและสนกุสนาน 
 2    คือ  ดีพอสมควร หมายถึงมีสมาชิก 1 คนไมทาํ หรือทําแบบไมเต็มใจ 
 1    คือ  หมายถึงพอใช มีสมาชิก 2 - 3 คน ไมทํา หรือตองเตือนจงึทาํ 
 0    คือ  ตองปรับปรุงอยางมาก  หมายถงึสมาชกิ 4 – 6  คน ไมสนใจทํากิจกรรม 
เตือนแลวก็ไมเชื่อฟง 

 
ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ ดีมาก 
3 

ดี 
2 

พอใช 
1 

ตองปรับปรุง 
0 

1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน       
2. สมาชิกตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายทกุคน     
3. สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเห็นทุกคน     
4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนทกุคน     
5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน     

รวมคะแนน     
 

ปญหาในการทํางาน
คือ........................................................................................................................................
..... 
............................................................................................................................................. 
ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่........................ 

ตําแหนง  หวัหนากลุมที่.............................................................   
วันที่.................................................. 
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ตารางสรุปการประเมินผลการทํางานกลุม  สาํหรบัครู 
กลุมที ่....................ชื่อกลุม......................................................................... 

คร้ังที ่ วันที ่ ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 รวม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 
 
 

เกณฑการประเมิน 
ขอ 1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน    ระดับความคดิเห็น (คะแนน) 
ขอ 2.  สมาชิกตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมายทกุคน  ดีมาก          3  คะแนน 
ขอ 3.  สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเหน็ทกุคน  ดี                 2  คะแนน 
ขอ 4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืนทกุคน  พอใช          1  คะแนน 
ขอ 5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน  ตองปรับปรุง      0  คะแนน 
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ใบประเมินการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมหนาชัน้เรียน 
คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของสมาชิกทุกกลุม (กลุมตนเอง 
                 ดวย)โดยกาํหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3  หมายถึง  ดีมาก  ควรนําไปเปนตัวอยาง 
            2  หมายถงึ  ดีพอสมควร ปรับปรุงอีกเล็กนอยจะดีมาก 
 1  หมายถึง  พอใช แตตองปรับปรุงจึงจะดี 
 0  หมายถึง  ตองปรับปรุงอยางมาก 
 

กลุมที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  การแตงกายของผูนาํเสนอผลงานเรียบรอย 
     ถูกระเบยีบโรงเรียน 

          

2.  ผูนําเสนอผลงานเสียงดงัฟงชัดเจน           
3.  ผูนําเสนอมีบุคลิกภาพทีด่ี (การไหว การยืน  
     การถือใบกิจกรรม) 

          

4   เนื้อหาเขาใจไดงาย มีการยกตัวอยาง 
    ประกอบ 

          

5   เนื้อหาถกูตอง สมบูรณ  ตรงประเด็น           
รวมคะแนน           

 
 
 
 

ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่................ 
ตําแหนง  หวัหนากลุมที่........................ชื่อกลุม....................................... 

วันที่.................................................. 
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แบบฝกหัด 
เร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

คําชี้แจง  ตอบคําถามใหถกูตอง 
1.  ประเทศใดมีลักษณะภูมปิระเทศเปนหมูเกาะ..................................................................... 
2.  ภูมิประเทศสําคัญตอไปนี้อยูในประเทศใด 
 1  แมน้าํแดง...................2.  แมน้าํสาละวนิ....................3. อาวตงัเกีย๋....................... 
3.  ทางตอนเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเปน............................................................................. 
4.  แนวภูเขาไฟอยูบริเวณประเทศ.......................................................................................... 
5.  ที่ราบลุมแมน้ําที่สําคัญคอื............................................................................................... 
6.  แมน้ํานานาชาติชื่อ..................................ไหลผานประเทศ................................................ 
7.  เกาะที่เปนที่ตั้งของ 3 ประเทศคือ...................................................................................... 
8.  แมน้ําในประเทศพมายาวกวาแมน้าํในอินโดนีเซยีเพราะ..................................................... 
9.  ประเทศทีป่ระกอบดวยหมูเกาะมากทีสุ่ดคือ....................................................................... 
10.  ประเทศไทย กัมพูชา เวยีดนาม อยูมภูีมิประเทศคลายกนัคือ............................................. 
       .................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบการเรยีนรู 
เรื่อง ความสัมพันธระหวางลกัษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับการดําเนินชีวิต 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุดแลวทําเครื่องหมายระบายทึบในกระดาษคําตอบ 
1.  ขอใดกลาวถึงภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมถูกตอง 
 1   แมน้ําแดง – เวียดนาม 2  เทือกเขาอาระกันโยมา – พมา 
 3  เกาะสุมาตรา -  ฟลิปปนส 4  แมน้าํโขง – กัมพูชา 
2.  ขอใดไมใชภูมิประเทศของพมา 
 1  อาวเมาะตะมะ 2  แมน้าํสาละวิน 3   ที่ราบสงูฉาน 4  ทะเลสาบโตปา 
3.  ในบริเวณหมูเกาะทางใตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  มีภูมิประเทศที่เดนชัดอยางไร 
 1  ที่ราบลุมแมน้ํา 2  เทือกเขาและที่ราบสงู 
 3  ทะเลสาบ 4   เทือกเขาและที่ราบริมชายฝงทะเล 
4.  ถานักเรียนตองการทาํอาชีพประมงน้าํเค็มตองเลือกไปทําบริเวณใด 
 1  ภาคเหนือของลาว 2  ภาคเหนือของพมา 
 3  ภาคเหนือของกัมพชูา 4  ภาคเหนือเวียดนาม 
5.  ประชาชนในประเทศใดทีต่องเรียนรูการการปองกนัตัวจากแผนดนิไหวและภูเขาไฟระเบิด 
 1  ลาว 2  กัมพูชา 3  พมา 4  เวยีดนาม 
6.  ภูมิประเทศตอนกลางของลาวคลายกบัตอนกลางของคาบสมทุรมลายูอยางไร 
 1  เปนที่ราบสงูเหมือนกนั 2  เปนแนวภูเขาไฟเหมือนกนั 
 3  เปนที่ราบเหมือนกัน 4  มทีะเลสาบกวางใหญเหมอืนกนั 
7.  แมน้ําสายใดไหลลงสูทะเลในมหาสมทุรอินเดีย 
 1  แมน้าํแดง 2  แมน้าํอิระวดี 3  แมน้าํเจาพระยา 4  แมน้าํโขง 
8.  ขอใดกลาวถึงลกัษณะภมูิประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไมถกูตอง 
 1  แมน้าํสําคญัสวนใหญวางตัวในแนวเหนือใต 
 2  แมน้าํในเกาะตาง ๆ จะเปนสายสั้น ๆ ไหลเชี่ยว 
 3  เทือกเขาสงูสวนใหญจะวางตัวในแนวเหนือใต 
 4  เทือกเขาในประเทศลาวเปนสวนหนึง่ของแนวภูเขาไฟ 
9.  ถาเกิดปญหาน้ําทวมโลกประเทศใดที่จะไดรับผลกระทบชากวาที่สุด 
 1  ติมอร 2  กัมพูชา 3  ไทย 4  ลาว 
10.  ประเทศคูใดที่ไมสามารถติดตอกันไดสะดวกเพราะมีเทือกเขาสงูเปนพรมแดนธรรมชาติกั้น 
 1  ไทย–พมา 2  ไทย–ลาว 3  ลาว–กัมพชูา 4  กัมพูชา–เวยีดนาม 
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เฉลยแบบทดสอบการเรยีนรู 
เรื่อง ความสัมพันธระหวางลักษณะภูมิประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตกับการดาํเนนิชวีิต 

 
ขอ 1  ตอบ    3 
ขอ 2  ตอบ    4 
ขอ 3  ตอบ    4 
ขอ 4  ตอบ    3 
ขอ 5  ตอบ    3 
ขอ 6  ตอบ   1 
ขอ 7  ตอบ   2 
ขอ 8  ตอบ   4 
ขอ 9  ตอบ   4 
ขอ 10  ตอบ  1 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
รายวิชา  สังคมศึกษา  ส31102                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 
เร่ือง  ลักษณะภูมิอากาศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต                                  เวลา     2     ชัว่โมง     
............................................................................................................................................. 
สาระสําคัญ 
     เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มภูีมิอากาศรอนชื้น  แตก็มีความแตกตางกนัใน
ดานปริมาณน้าํฝน ดานอุณหภูมิเฉล่ียตอป  นอกจากนีล้มประป  คือลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใตก็มีสวนทําใหแตละเขตมีลักษณะอากาศที่
แตกตางและมีการดําเนนิชวีิตที่คลายคลึงกนัและแตกตางกนั 
 
มาตรฐาน  ส 5.2 
 เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพทีก่อใหเกดิการสรางสรรค
วัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
จุดประสงคการเรียนรู  
     1.  บอกลกัษณะภูมิอากาศของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตได 
     2.  บอกปจจัยที่มีอิทธพิลตอลักษณะอากาศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตได 
     3.  บอกความคลายคลงึและแตกตางของภูมิอากาศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตได 
 
สาระการเรียนรู 
 1.  ลักษณะภมูิอากาศที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2.  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอลักษณะภูมิอากาศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 3.  ลักษณะภมูิอากาศของประเทศตาง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
 
กระบวนการเรยีนรู 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
 1.1  เตรียมความพรอมโดยการสนทนาถึงฤดูกาลในประเทศไทย  แลวแจง
จุดประสงค 
 1.2  ทบทวนความรูเดิมโดยการใหนักเรียนออกมาชี้ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ในแผนที่ภูมปิระเทศของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตหนาชัน้เรียน 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นแสวงหาความรูใหม 
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 2.1  นักเรียนแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม  เลขากลุม สมาชิกคนที่ 1- 4  เสร็จแลว
หัวหนากลุมรับ “มงกุฎประจําตําแหนง”  มอบใหสมาชกิกลุมใส  เลขากลุมบันทกึหนาที่ของ
สมาชิกกลุมทกุคนลงในใบบันทกึการทํากิจกรรมกลุม 
 2.2  หัวหนากลุมรับซองกิจกรรมที่  1  นําใบความรูในซองแจกใหสมาชิกในกลุม
คนละ 1 ใบ  กาํหนดเวลาใหสมาชิกศึกษาใบความรู  5  นาที  แลวเก็บใบความรูใสซอง 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหมและ เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
 3.1  หัวหนากลุมดําเนนิการใหสมาชิกทกุคนอธิบายความรูที่ตนไดศึกษามาให
เพื่อนในกลุมฟง   
 3.2  หัวหนากลุมนําใบงานที่  1  ในซองกจิกรรมแจกใหสมาชิกทําโดยหามปรกึษา
กัน  เสร็จแลวตรวจคําตอบจากใบเฉลย  นักเรียนรวมกนัวิเคราะหขอบกพรองของกลุม                         
 ขั้นตอนที่  4  ขั้นแลกเปลีย่นความรูความเขาใจกบักลุม 
 4.1  หวัหนากลุมรับใบกิจกรรมที่ 2 แลวใหสมาชิกอภิปรายรวมกัน 
4.2  ดําเนนิการใหรองหวัหนากลุมบันทึกผลการอภิปราย 
 ขั้นตอนที่  5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู 
 นักเรียนอภิปรายรวมกันถึงความรูที่ไดรับแลวบันทึกลงสมุดบันทกึผลการเรียนรู
ของแตละบุคคล 
 ขั้นตอนที่  6 ขั้นแสดงผลงาน 
 6.1  หัวหนากลุมนําเสนอผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน  
 ขั้นตอนที่  7  ขั้นประยุกตใชความรู      
 7.1.  นักเรยีนทําแบบทดสอบ 
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แผนที่ภูมปิระเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2..  ใบความรูที่ 1.1 
 3.  ใบความรูที่ 1.2 
 4.  ใบความรูที่ 1.3 
 5.  ใบความรูที่ 1.4 
 6.  ใบความรูที่  1.5 
 7.  ใบงานที ่ 1 
 8.  ใบเฉลย 
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 9.  แผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป   
 10.  ใบงานที ่ 2 
 11.  แบบประเมินการทาํงานกลุม 
 12.แบบทดสอบ 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1.  สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 3.  ตรวจแบบฝกหัดประจําแผนการจัดการเรียนรู 
 4.  ตรวจแบบทดสอบการเรยีนรู 
 เครื่องมือการวัดผล 
 1.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม(ครู) 
 2.  แบบประเมินผลการทาํงานกลุม(นักเรียน) 
 3. แบบฝกหัด 
 4. แบบทดสอบการเรียนรู 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
    1.  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
     2.  ขอดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
             3.  ปญหาที่เกิดระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
     4.  แนวทางการแกไขปญหา 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
     5  ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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คําสั่ง  กิจกรรมที่ 1 
สําหรบั หัวหนากลุม 

 
1.  แจกใบความรูใหสมาชิกคนละ  1  ใบ 
2.  ใหสมาชิกศึกษาใบความรู 5 นาท ี
3.  เก็บใบความรูทั้ง  5 ใบใสซองตามเดิม 
4.  ใหสมาชิกอธิบายความรูที่ตนไดศึกษามาใหเพื่อนในกลุมฟง  เรียงตามลําดับใบความรู 
5.  แจกใบงานที ่1 ใหสมาชิกทาํโดยไมปรึกษากนัใชเวลา 3- 5 นาท ี
6.  อานคําเฉลยจากใบเฉลยใหสมาชิกตรวจคําตอบพรอมกัน 
7.  สรุปคะแนนรวมของกลุม  และสรุปขอที่สมาชิกตอบผิดเหมือนกัน 
8.  ใหสมาชิกวิเคราะหขอบกพรองของกลุมที่ทาํใหตอบคําถามไมถูกตอง  
9.  ใหรองหวัหนากลุมบันทึกผลการกิจกรรมกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

215

ใบความรู 1.1 
 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
     ที่ต้ัง  การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งอยูระหวางเสนทรอปกออฟแคนเซอร
(23 

2
1 องศาเหนือ)  และทรอปกออฟแคปริคอรน (23 

2
1 องศาใต)   ซึ่งเปนเขตละติจูดต่ําของโลก

ทําใหภูมิภาคนี้เปนเขตภูมิอากาศรอนของโลก 
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ใบความรู 1.2 
 

สิ่งที่อิทธิพลตอภูมิอากาศของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
 

  ความแตกตางระหวางภาคพื้นทวีปและหมูเกาะ  ภาคเหนือของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเปนคาบสมุทรของทวีปเอเชียที่ได รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป  มี
ภูมิอากาศแบบแหงแลงและหนาวเย็น  สวนภาคใตของเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวยหมู
เกาะตั้งอยูในเขตละติจูดต่ํา  จึงไดรับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรเขตรอน  คือไดรับ
ความรอนและความชื้นจากทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

217

ใบความรู 1.3 
 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 การวางตัวของภูเขา  ภูเขาสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญวางตัวในแนวทิศ
เหนือและทิศใต  เปนกําแพงขวางกั้นทิศทางลม  ในชวงฤดูฝนดานที่หันออกสูทะเลมีปริมาณฝน
สูงกวาดานหลังภูเขา  สวนในชวงฤดูหนาวดานที่หันหนาไปทางทิศเหนือจะไดรับอิทธิพลของลม
หนาวและภูมิอากาศแหงแลงกวาดานหลังภูเขา  นอกจากนั้นระดับความสูงของภูเขายังทําใหมี
ภูมิอากาศที่แตกตางกันระหวางบริเวณพื้นที่ราบกับยอดเขา  อุณหภูมิจะลดต่ําลงตามระดบัความ
สูงของภูเขา 
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ใบความรู 1.4 
 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 ลมมรสุมฤดูรอน หรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคม ลมนี้พัดจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูภาคพื้นทวีปเอเชีย จึงนําความชุมชื้นเขามาทํา
ใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับปริมาณฝนสูงในชวงนี้  โดยเฉพาะพื้นที่ดานตนลมจะมีปริมาณ
ฝนสูงมาก 
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ใบความรู 1.5 
 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 

 ลมมรสุมฤดูหนาว  หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดระหวางเดือนพฤศจกิายน 
ถึงเดือนเมษายน เปนลมหนาวที่พัดมาจากตอนเหนือของทวีปแถบไซบีเรีย มองโกเลียและจีน  ลง
มาทางตอนใตทําใหภูมิภาคนี้มีอากาศหนาวเย็นและแหงแลงแตมีบางบริเวณที่ลมนี้พัดผานทะเล
กอนถึงแผนดิน  ก็จะนําความชื้นเปนฝนไปตกดานชายฝงซึ่งเปนดานตนลม  ไดแกชายฝงของ
ประเทศเวียดนาม ชายฝงตะวันออกของภาคใตประเทศไทย  และชายฝงตะวันออกของคาบสมทุร
มลายู 
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ใบงานที ่1 
เรื่องภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
คําชี้แจง   ทําเครื่องหมายถกู หนาขอทีถู่กและเครื่องหมายผิด หนาขอที่ผิด  
..........1  เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตตั้งอยูในเขตละติจูดสูงจึงมีภูมิอากาศรอน 
..........2  เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตตั้งอยูระหวางเสนทรอปกออฟแคนเซอรและทรอปกออฟแคปริ 
               คอรน 
..........3  ทางตอนเหนือของภูมิภาคอากาศหนาวเย็นกวาทางใต 
..........4  ฤดูฝนดานหนาเขาจะมีฝนตกนอยกวาดานหลงัเขา 
..........5  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเรียกอกีอยางวา ลมมรสุมฤดูหนาว 
..........6  ในฤดูหนาวลมหนาวพัดมาจากประเทศจีน 
..........7  ลมมรสุมฤดูรอนพดัมาจากมหาสมุทรอินเดีย 
..........8.  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาในเดือนพฤศจิกายนถงึตุลาคม 
..........9.  ชายฝงดานตะวนัออกของคาบสมุทรมลายมูีอากาศแหงแลงฝนตกนอยที่สุด 
.........10.  ในฤดูหนาวชายฝงทะเลของประเทศเวยีดนามมีฝนตก 
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คําสั่ง  กิจกรรมที่ 2 
สําหรบั หัวหนากลุม 

 
1.  ใหสมาชิกศึกษาแผนที่แสดงปริมาณน้าํฝนเฉลีย่ตอป   
2.  อานคําถามในใบงานที่  2  ขอที่ 1 ใหสมาชิกในกลุมฟงอยางชัดเจน 2 คร้ัง 
3.  ใหสมาชิกตอบคําถามทกุคน   
4.  ใหรองหวัหนากลุมบันทึกคําตอบของทกุคนลงในใบงาน  
5.   ใหสมาชิกรวมกันอภิปรายถงึคําตอบที่ถูกตอง แลวรองหัวหนากลุมบันทึกผล 
      การอภิปราย 
6.  อานคําถามที่  2  แลวปฏิบัติเชนเดียวกับขอที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
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ใบงานที ่ 2 
คําชี้แจง   เมือ่นักเรียนศึกษาแผนที่ภูมิอากาศของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแลวใหนกัเรียน 
 ตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
1.  ปจจัยใดทาํใหตอนบนของพมาและตอนกลางของไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยนอยกวาเขตอื่น ๆ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
2.  ปจจัยใดทีท่ําใหดานตะวนัตกของพมามีปริมาณน้าํฝนเฉลี่ยสงูที่สุด 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ใบบันทึกหนาที่ในกลุม 
 

คําชี้แจง   รองหวัหนากลุมบันทกึครั้งที ่ วันเดือนป ที่ทาํกิจกรรม และชื่อสมาชกิกลุม  ตามหนาที ่
 ที่ไดรับมอบหมาย 

 
หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม คร้ัง 

ที ่

วัน 
เดือน
ป 

หัวหนา
กลุม รองหัวหนา สมาชิก 

คนที่ 1 
สมาชิก 
คนที่ 2 

สมาชิก 
คนที่ 3 

สมาชิก 
คนที่ 4 
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ใบบันทึกพฤติกรรมการทาํงานกลุม(สาํหรับผูเรียน) 

คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินพฤติกรรมการทาํงานของกลุมโดยกําหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3    คือ  ดีมาก  หมายถงึ  สมาชิกทุกคนทําดวยความเต็มใจและสนกุสนาน 
 2    คือ  ดีพอสมควร หมายถึงมีสมาชิก 1 คนไมทาํ หรือทําแบบไมเต็มใจ 
 1    คือ  หมายถึงพอใช มีสมาชิก 2 - 3 คน ไมทํา หรือตองเตือนจงึทาํ 
 0    คือ  ตองปรับปรุงอยางมาก  หมายถงึสมาชกิ 4 – 6  คน ไมสนใจทํากิจกรรม 
เตือนแลวก็ไมเชื่อฟง 

 
ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ ดีมาก 
3 

ดี 
2 

พอใช 
1 

ตองปรับปรุง 
0 

1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน       
2. สมาชิกตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายทกุคน     
3. สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเห็นทุกคน     
4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนทกุคน     
5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน     

รวมคะแนน     
 

ปญหาในการทํางาน
คือ........................................................................................................................................
..... 
............................................................................................................................................. 
ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่........................ 

ตําแหนง  หวัหนากลุมที่.............................................................   
วันที่.................................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
226 

 
ตารางสรุปการประเมินผลการทํางานกลุม  สาํหรบัครู 

กลุมที ่....................ชื่อกลุม......................................................................... 
คร้ังที ่ วันที ่ ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 รวม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 
ขอ 1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน    ระดับความคดิเห็น (คะแนน) 
ขอ 2.  สมาชิกตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมายทกุคน  ดีมาก          3  คะแนน 
ขอ 3.  สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเหน็ทกุคน  ดี                 2  คะแนน 
ขอ 4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืนทกุคน  พอใช          1  คะแนน 
ขอ 5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน  ตองปรับปรุง      0  คะแนน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
227 

 
ใบประเมินการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมหนาชัน้เรียน 

คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของสมาชิกทุกกลุม (กลุมตนเอง 
 ดวย)โดยกาํหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3  หมายถึง  ดีมาก  ควรนําไปเปนตัวอยาง 
 2  หมายถึง  ดีพอสมควร ปรับปรุงอีกเล็กนอยจะดีมาก 
 1  หมายถึง  พอใช แตตองปรับปรุงจึงจะดี 
 0  หมายถึง  ตองปรับปรุงอยางมาก 
 

กลุมที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  การแตงกายของผูนาํเสนอผลงานเรียบรอย 
     ถูกระเบยีบโรงเรียน 

          

2.  ผูนําเสนอผลงานเสียงดงัฟงชัดเจน           
3.  ผูนําเสนอมีบุคลิกภาพทีด่ี (การไหว การยืน  
     การถือใบกิจกรรม) 

          

4   เนื้อหาเขาใจไดงาย มีการยกตัวอยาง 
    ประกอบ 

          

5   เนื้อหาถกูตอง สมบูรณ  ตรงประเด็น           
รวมคะแนน           

 
 
 
 

ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่................ 
ตําแหนง  หวัหนากลุมที่........................ชื่อกลุม....................................... 

วันที่.................................................. 
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แบบทดสอบ 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียวแลวทาํเครื่องหมายในกระดาษคําตอบ 
1.  สาเหตุสําคัญที่ทําใหภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตมีอากาศรอนคืออะไร 
 1  อยูใกลเสนทรอปกออฟแคปริคอรน 
 2  อยูใกลเสนศูนยสูตร 
 3  มีภูเขาสงูทางเหนือ 
 4  มทีะเลลอมรอบ 
2.  จากอทิธิพลของทําเลที่ตัง้ทาํใหบริเวณตาง ๆ มีอากาศแตกตางกนั  บริเวณใดที่มอุีณหภูมิ 
     เฉล่ียต่ํากวาเขตอื่น 
 1.  ละติจูด 5 องศาใต 
 2  ละติจูด 10 องศาเหนือ 
 3.  ละติจูด 35 องศาใต 
 4.  ลองจิจูด 90 องศาตะวันออก 
3. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมอิากาศไมถกูตอง 
 1  เดินขึน้เขายิ่งสูงยิ่งหนาว 
 2  ดานหนาเขาฝนมากกวาหลังเขา 
 3  เขตเสนศนูยสูตรลากผานมีฝนตกหนักที่สุด 
 4  ภาคพืน้สมทุรอากาศชื้นมากกวาภาคพื้นทวีป 
4. บริเวณใดทีม่ีฝนตกชกุมากในชวงฤดทูี่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนอืพัดผาน 
 1  ดานตะวนัออกของเวียดนาม 
 2  ดานตะวนัออกของพมา 
 3  ดานตะวนัตกของลาว 
 4   ดานตะวันตกของไทย  
5.  ถานักเรียนตองเดินทางไปประเทศบรูไนเดือนมกราคมควรเตรียมอปุกรณใดเปนพิเศษ 
 1  เสื้อกนัหนาว 2  แวนกนัแดด 
 3  รมกนัฝน 4  รองเทาสก ี
6.ขอใดไมใชสาเหตทุี่ทาํใหตอนกลางของพมามีปริมาณน้าํฝนเฉลีย่ตอปนอยกวาเขตอื่น ๆ  
 1   มเีทือกเขาสูงลอมรอบ 2  หางไกลจากทะเล 
 3  ใกลเสนศูนยสูตร 4. มีพืน้ที่กวางมาก 
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7.  ในเดือนมกราคมประเทศใดตอไปนี้จะมีอุณหภูมิเฉล่ียต่ําที่สุด 
 1  พิลิปปนส 2  กัมพูชา 
 3  เวยีดนาม 4  พมา 
8.  ภาคเหนือของลาวและ พมาลกัษณะอากาศที่คลายคลึงกนัอยางไร 
 1  ฝนตกชุกในฤดูหนาว                                     
 2  ฝนตกชุกในฤดูรอน 
 3  อากาศรอนและฝนตกชุกตลอดป 
 4   ฤดหูนาวอากาศแหงแลวหนาวเย็นอยางชัดเจน   
9.  เพื่อนชวนนักเรียนไปเทีย่วหมูเกาะชวาในอินโดนีเซยีชวงเดือนสงิหาคมนักเรียนควรไปหรือไม 
     เพราะอะไร 
 1  ควรไป  เพราะเปนฤดูหนาวในซีกโลกใต 
 2  ควรไป เพราะเปนชวงฝนแลง 
 3  ไมควรไป  เพราะเปนชวงที่อากาศรอนจัดมาก 
 4  ไมควรไป  เพราะเปนชวงลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพดัผาน  
10. ประเทศใดที่มีลักษณะภูมิอากาศแตกตางจากกลุม 
 1   กมัพูชา 2  ติมอรเลสเต 
 3  มาเลเซีย 4  ฟลิปปนส 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดถูกให 1 คะแนนและขอใดผิดให 0 คะแนน 
ขอ 1 ตอบ 2 
ขอ 2 ตอบ  3 
ขอ 3 ตอบ  3 
ขอ 4 ตอบ  1 
ขอ 5 ตอบ  3 
ขอ 6 ตอบ  3 
ขอ 7 ตอบ  4 
ขอ 8 ตอบ  4 
ขอ 9 ตอบ  4 
ขอ 10 ตอบ  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
231 

 
แผนการจัดการเรียนรูที่  5 

รายวิชา  สังคมศึกษา  ส31102                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 
เร่ือง  ลักษณะทางกายภาพและการดาํเนนิชวีติของในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต                 เวลา     3    ชั่วโมง     
............................................................................................................................................. 
สาระสําคัญ 
 ทรัพยากรธรรมชาติเปนลกัษณะทางกายภาพทีม่ีความสําคัญตอการดําเนนิชีวิต
มนุษย  ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจะมทีรัพยากรที่คลายคลึงกันเชนดินที่อุดม
สมบูรณในเขตที่ราบลุมแมน้ํา  มีปาโปรงหรือปาเบญจพรรณเปนปาเศรษฐกิจ  ในเขตที่มฝีนตก
ชุกก็จะมีปาดงดิบ  ในบางประเทศจะมทีรัพยากรที่มีคาเชนน้าํมนัปโตเลียม  ดีบกุ  ซึง่จะนํารายได
ดีมาสูประเทศ 
 
มาตรฐาน  ส 5.2 
 เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพทีก่อใหเกดิการสรางสรรค
วัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 รูและเขาใจปฏิสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปฏิบัติตนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของทรัพยากรที่สําคัญของประเทศใน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตได 
 2.  เปรียบเทยีบการกระจายตัวของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉยีงใตได 
 3.  เปรียบเทยีบลักษณะเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 
สาระการเรียนรู 
 1.  ทรัพยากรที่สําคัญในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 2.  ลักษณะเศรษฐกิจที่สําคญัในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
 3.  การกระจายตัวของประชากรในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
 4.  ลักษณะวฒันธรรมประเพณี 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
 1.1  เตรียมความพรอมโดยครูบอกชื่อเมืองหลวงของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตใหนักเรียนตอบวาเปนเมืองหลวงของประเทศใดแลวครูเฉลย  
 1.2  ทบทวนความรูเดิมดวยการใหนักเรียนตอบคําถาม เกี่ยวกับภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  10 คําถาม  ครูเฉลยแลวแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 
 ขั้นตอนที่  2     ขัน้แสวงหาความรูใหม 
 2.1 นักเรียนเขาประจํากลุมตามเดิม  เลือกหัวหนากลุม  เลขนุการกลุมใหมไมซ้ํา
กับช่ัวโมงที่ผานมาแลว  และบันทึกหนาทีใ่นใบกิจกรรมกลุม 
 2.2  หัวหนากลุมจับฉลากเลอืกประเทศ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 1 ประเทศ   
 2.3  หัวหนากลุมรับใบกิจกรรมและแจงใหสมาชิกในกลุมทราบ 
 2.4  นักเรียนทํากจิกรรมโดยการไปศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ   
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหมและ เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
 3.1  นกัเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาเรียบเรียงเพื่อเตรียมเสนอให
เพื่อนในกลุมทราบ 
 ขั้นตอนที่  4  ขั้นแลกเปลีย่นความรูความเขาใจกบักลุม 
 4.1  นักเรียนนําเสนอผลงานที่คนควาจากแหลงเรยีนรูกับสมาชกิในกลุม 
 4.2  หัวหนากลุมประเมินการทํางานของสมาชิกแตละคน 
 4.3  หัวหนากลุมดําเนนิการใหสมาชิกอภิปรายวาขอมูลที่หามาไดมีความสัมพนัธ
กับลักษณะทางกายภาพหรือไมอยางไร  บันทกึผลการอภิปรายเพื่อเตรียมจัดแสดงผลงาน 
 4.3  นักเรียนรวมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงานในชัน้เรยีน 
 ขั้นตอนที่  5   ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู 
 5.1  นักเรียนบันทกึความรูที่ไดจากการชมผลงานลงในใบงาน 
 5.2  หัวหนากลุมดําเนินการใหสมาชิกอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความรูที่ไดแลว
บันทึกลงสมุดบันทึกผลการเรียนรูของแตละคน 
 ขั้นตอนที่  6 ขั้นแสดงผลงาน 
 แตละกลุมจัดมุมแสดงผลงานประเทศของตนเอง  เพื่อนในชัน้เรียนชมผลงาน 
ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลงานของแตละกลุม 
 ขั้นตอนที่  7  ขั้นประยุกตใชความรู      
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 7.1  นักเรียนหาขอมูลเกีย่วกบัการดําเนนิชวีิตของประชาชนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
แลววเิคราะหวาเกีย่วกับลักษณะทางกายภาพหรือไมอยางไร 
 7.2  นักเรียนทําแบบทดสอบ 
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แผนที่ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
 2.  แผนที่ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
 3.  คําถามทบทวนความรูเดิม 
 4.  ใบกิจกรรม 
 5.  ใบประเมินผลการทาํงานกลุม 
 6.  แบบทดสอบ 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1.  สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 3.  ตรวจแบบฝกหัดประจําแผนการจัดการเรียนรู 
 4.  ตรวจแบบทดสอบการเรยีนรู 
 เครื่องมือการวัดผล 
 1.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม(ครู) 
 2.  แบบประเมินผลการทาํงานกลุม(นักเรียน) 
 3. แบบฝกหัด 
 4. แบบทดสอบการเรียนรู 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
 1.  ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 2.  ขอดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 
 3.  ปญหาที่เกดิระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 4.  แนวทางการแกไขปญหา 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 5  ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม 

คําชี้แจง  สําหรับหัวหนากลุม 
 
ชั่วโมงที่ 1   
1.  แบงหนาทีใ่หสมาชิกทกุคนไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเทศที่จับฉลากไดในหวัขอตอไปนี้ 
 1.1   ลักษณะทรัพยากรที่สําคัญ 
 1.2  ที่ตั้งเมืองหลวง เขตประชากรหนาแนน – เบาบาง  
 1.3   ลักษณะเศรษฐกิจ  
 1.4   ลักษณะการเมืองการปกครอง ศาสนา 
 1.5   ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.  ใหสมาชิกวางแผนการศึกษาคนควาและ การนําเสนอผลงาน  

..................................... 
 
ชั่วโมงที่ 2 
1.  ใหสมาชิกทุกคนนาํผลงานมาเสนอใหสมาชิกในกลุมฟง ในชัว่โมงตอไป 
2.  ใหสมาชิกรวมกันประเมนิผลการทํางานของเพื่อน 
3.  ดําเนนิการอภิปรายวาขอมูลที่ไดมาเกี่ยวของกับลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศอยางไรบาง 
4.  รองหัวหนากลุมจดสรุปผลการอภิปรายกลุมแลวจัดทําเปนแผนภมูิแสดง 
5.  เลือกผูที่จะทําหนาที่เสนอผลงาน  และวางแผนการนาํเสนอผลงานในชั่วโมงที่ 3 
 

..................................... 
ชั่วโมงที่ 3  
1.  จัดมมุแสดงผลงาน   
2.  ใหสมาชิกศึกษาผลงานของกลุมอ่ืน ๆ 
3.  สมาชิกแตละคนประเมนิผลงานของกลุมอ่ืน ๆ ในใบประเมินผลงาน  
4.  หัวหนาประเมินการทํางานของสมาชกิในกลุม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ใบกิจกรรม 
คําชี้แจง  บันทึกความรูที่ไดจากการชมการนําเสนอผลงานของแตละกลุมลงในตาราง 
 

ประเทศ ทรัพยากรที่สําคัญ ลักษณะเศรษฐกิจ เขตประชากรหนาแนน การเมือง/ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
1  พมา  

 
 
 
 

    

2  กัมพูชา  
 
 
 
 

    

3  เวยีดนาม 
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ใบกิจกรรม (ตอ) 
 

ประเทศ ทรัพยากรที่สําคัญ ลักษณะเศรษฐกิจ เขตประชากรหนาแนน การเมือง/ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
4  ลาว  

 
 
 

    

5  ฟลิปปนส  
 
 
 

    

6  สิงคโปร  
 
 
 

    

7  มาเลเซีย 
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ใบกิจกรรม (ตอ) 
 

ประเทศ ทรัพยากรที่สําคัญ ลักษณะเศรษฐกิจ เขตประชากรหนาแนน การเมือง/ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
8  อินโดนีเซยี  

 
 
 
 

    

9  บรูไน  
 
 
 
 

    

10.  ติมอร-เลสเต  
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ใบประเมินการแสดงผลงานกลุม 

คําชี้แจง  1. นักเรียนแตละคนประเมนิผลงานของทกุกลุม 
                2. นักเรียนนาํคะแนนรวมของสมาชิกทุกคนในกลุมบวกกันแลวหารดวยจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมด  
                3.  รองหัวหนากลุมบันทึกคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุมในใบสรุปการประเมนิผลงาน 

 
 ความนาสนใจ 

5 
เนื้อหา 

10 
ความเรียบรอย 

5 
รวม 
20 ลําดับที่ 

1. พมา      
2.กัมพชูา      
3.เวียดนาม      
4.ลาว      
5.ฟลิปปนส      
6.สิงคโปร      
7.มาเลเซยี      
8.อินโดนเีซีย      
9.บรูไน      
10.ติมอร      

 
 
ผูประเมินชื่อ.............................................................ชัน้...........................เลขที.่................... 
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ใบสรุปการประเมินผลงานกลุม 
 

 ความนาสนใจ 
5 

เนื้อหา 
10 

ความเรียบรอย 
5 

รวม 
20 ลําดับที่ 

1. พมา      
2.กัมพชูา      
3.เวียดนาม      
4.ลาว      
5.ฟลิปปนส      
6.สิงคโปร      
7.มาเลเซยี      
8.อินโดนเีซีย      
9.บรูไน      
10.ติมอร      

 
 
 

ผูประเมิน 
กลุมที.่...................................        
 ชื่อกลุม................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

241

ใบบันทึกหนาที่ในกลุม 
คําชี้แจง   รองหวัหนากลุมบันทกึครั้งที ่วนัเดือนป ทีท่ํากิจกรรม และชื่อสมาชิกกลุม  ตามหนาที ่
 ที่ไดรับมอบหมาย 

 
หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม คร้ัง 

ที ่

วัน 
เดือน
ป 

หัวหนา
กลุม รองหัวหนา สมาชิก 

คนที่ 1 
สมาชิก 
คนที่ 2 

สมาชิก 
คนที่ 3 

สมาชิก 
คนที่ 4 
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ใบบันทึกพฤติกรรมการทาํงานกลุม(สาํหรับผูเรียน) 

คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินพฤติกรรมการทาํงานของกลุมโดยกําหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3    คือ  ดีมาก  หมายถงึ  สมาชิกทุกคนทําดวยความเต็มใจและสนกุสนาน 
 2    คือ  ดีพอสมควร หมายถึงมีสมาชิก 1 คนไมทาํ หรือทําแบบไมเต็มใจ 
 1    คือ  หมายถึงพอใช มีสมาชิก 2 - 3 คน ไมทํา หรือตองเตือนจงึทาํ 
 0    คือ  ตองปรับปรุงอยางมาก  หมายถงึสมาชกิ 4 – 6  คน ไมสนใจทํากิจกรรม 
เตือนแลวก็ไมเชื่อฟง 

 
ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ ดีมาก 
3 

ดี 
2 

พอใช 
1 

ตองปรับปรุง 
0 

1  สมาชิกตั้งใจฟงคาํชี้แจงทกุคน       
2. สมาชิกตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายทกุคน     
3. สมาชิกตั้งใจแสดงความคิดเห็นทุกคน     
4  สมาชิกตั้งใจรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนทกุคน     
5  สมาชิกตั้งใจฟงการอภิปรายหนาชัน้เรียนทุกคน     

รวมคะแนน     
 

ปญหาในการทํางาน
คือ........................................................................................................................................
..... 
............................................................................................................................................. 
ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่........................ 

ตําแหนง  หวัหนากลุมที่.............................................................   
วันที่.................................................. 
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ใบประเมินการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมหนาชัน้เรียน 

คําชี้แจง   หัวหนากลุมประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของสมาชิกทุกกลุม (กลุมตนเอง 
 ดวย)โดยกาํหนดใหระดับคะแนน ดังนี ้
 3  หมายถึง  ดีมาก  ควรนําไปเปนตัวอยาง 
 2  หมายถึง  ดีพอสมควร ปรับปรุงอีกเล็กนอยจะดีมาก 
 1  หมายถึง  พอใช แตตองปรับปรุงจึงจะดี 
 0  หมายถึง  ตองปรับปรุงอยางมาก 
 

กลุมที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  การแตงกายของผูนาํเสนอผลงานเรียบรอย 
     ถูกระเบยีบโรงเรียน 

          

2.  ผูนําเสนอผลงานเสียงดงัฟงชัดเจน           
3.  ผูนําเสนอมีบุคลิกภาพทีด่ี (การไหว การยืน  
     การถือใบกิจกรรม) 

          

4   เนื้อหาเขาใจไดงาย มีการยกตัวอยาง 
    ประกอบ 

          

5   เนื้อหาถกูตอง สมบูรณ  ตรงประเด็น           
รวมคะแนน           

 
 
 

ผูประเมินชื่อ...........................................................................ชัน้...........เลขที่................ 
ตําแหนง  หวัหนากลุมที่........................ชื่อกลุม....................................... 

วันที่.................................................. 
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แบบทดสอบ 

 
คําชี้แจง  เลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียวแลวทาํเครื่องหมายในกระดาษคาํตอบ 
1.  ประเทศพมา เวียดนาม และไทย มีความแตกตางกนัในดานใดมากที่สุด 
 1  อาชพีหลกัของประชากร 2  ภาษาราชการ 
 3  ขนาดของพื้นที ่ 4  ลักษณะภูมิอากาศ 
 
2.  ประเทศสิงคโปรและประเทศติมอร-เลสเตมีลักษณะแตกตางกนัในดานใดมากทีสุ่ด 
 1  ลักษณะภูมิประเทศ 2  ลักษณะภูมิอากาศ 
 3  ลักษณะเศรษฐกิจ 4  ขนาดของพื้นที ่
 
3.  ในประเทศหมูเกาะทางตอนใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตนิยมปลูกยางพารา  
     มะพราว และปาลมน้ํามนัมากเพราะปจจัยสําคัญขอใด 
 1 เปนเทือกเขาสูงและหมูเกาะ 2  ดินทรายชายทะเลมาก        
 3 มีปริมาณน้าํฝนเฉลีย่สูงตลอดป 4  มีอากาศรอนจัด 
 
4.  ถานักเรียนตองการทาํฟารมโคนมไมควรไปทําในหมูเกาะของอนิโดนีเซียเพราะเหตุผลใด 
 1  เปนเขตเทือกเขาสูงแหงแลงทุรกนัดาร 
 2  เปนเขตฝนชุกน้าํทวมขังเปนเวลานาน 
 3  เปนปาดงดบิมากมีสัตวรายชุกชมุ 
 4  เปนเขตที่ไมบริโภคเนื้อววั    
 
5.  ประเทศใดที่รายไดหลกัของประเทศมาจากการสงออกน้ํามันดิบ  
 1  สิงคโปร 2  บรูไน 
 3  ฟลิปปนส 4   พมา 
 
6.  บริเวณใดที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุดในประเทศพมา ไทย ลาว และเวยีดนาม 
 1  เทือกเขาสงู 2  ที่ราบลุมแมน้ํา 
 3  ชายฝงทะเล 4  รอบทะเลสาบ 
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7.  วัฒนธรรมดานการแตงกายของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะคลายคลึงกัน 
      เพราะเหตุผลใดมากที่สุด 
 1  มีภูมิประเทศที่คลายคลึงกัน 2  มีภูมิอากาศที่คลายคลึงกัน 
 3 ในอดีต เคยเปนประเทศเดียวกนั 4  หลกัความเชื่อของศาสนาที่เหมือนกัน  
 
 8.  ประเทศใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาคริสต 
 1  เวยีดนาม 2  อินโดนีเซยี 
 3   บรูไน 4  ฟลิปปนส  
 
9.  ประเทศคูใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที่มีการปกครองแบบคอมมวินิสต 
 1  ลาว – เวียดนาม 2  พมา - มาเลเซีย 
 3 กัมพชูา – อินโดนีเซีย 4  ฟลิปปนส – บรูไน 
 
10.  ขอใดไมใชเหตุผลทีท่ําใหประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน มีลักษณะ ขนบธรรมเนียมและ 
     วัฒนธรรมคลายคลึงกนัมาก 
 1  มทีี่ตั้งใกลเคียงกนั    
 2  มีขนาดใกลเคียงกนัมาก                                      
 3  มีภูมิประเทศเปนหมูเกาะเชนเดียวกนั 
 4  มีลักษณะอากาศรอนชื้นเชนเดียวกนั 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดถูกให 1 คะแนนและขอใดผิดให 0 คะแนน 
ขอ 1 ตอบ  2 
ขอ 2 ตอบ  3 
ขอ 3 ตอบ  3 
ขอ 4 ตอบ  3 
ขอ 5 ตอบ  2 
ขอ 6 ตอบ  2 
ขอ 7 ตอบ  1 
ขอ 8 ตอบ  4 
ขอ 9 ตอบ  1 
ขอ 10 ตอบ  2 
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
เร่ือง    เอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
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แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูกอนเรียน   

รายวชิาสังคมศึกษา ส31102    เรื่อง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียวแลวทาํเครื่องหมายในกระดาษคาํตอบ 
1.  ทิศใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไมมีอาณาเขตจรดมหาสมทุร (ความรูความจํา) 
 1  ทิศเหนือ                                                    
  2  ทิศตะวันออก     
 3  ทิศตะวันตก                                                    
 4  ทิศใต 
2.  เอบอกวาเธอมาจากประเทศที่ใหญที่สุด  บีบอกวาเธอมาจากประเทศที่ใหมที่สุด  นกัเรียนคิด 
      วาเอและบีมาจากประเทศอะไร (ความเขาใจ) 
 1  เอมาจากพมา  บีมาจากบรูไน    
 2  เอมาจากเวยีดนาม  บมีาจากติมอร 
 3  เอมาจากอนิโดนีเซีย  บีมาจากตมิอร   
 4  เอมาจากฟลิปปนส  บีมาจากบรูไน 
3.  ยอดรักชวนเพื่อนไปเทีย่วประเทศที่มพีืน้ที่อยูทัง้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต  นักเรยีนคิดวา 
     ยอดรัก ชวนเพื่อนไปเทีย่วประเทศอะไร  (ความเขาใจ) 
 1  พมา                                                     
 2  ติมอร   
 3  อินโดนีเซยี                                                     
 4  ฟลิปปนส 
4.  ลักษณะภมูิประเทศและภูมิอากาศที่เดนชัดทางตอนใตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี
ลักษณะอยางไร      (ความรูความจาํ) 
 1  ที่ราบ  อากาศอบอุน     
 2  หมูเกาะ  รอนชื้น 
 3  เทือกเขาสงู  หนาวเย็น     
 4  ที่ราบสลับเนินเขา  แหงแลง 
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5.  ประเทศพมาและเวยีดนามมีลักษณะภูมปิระเทศที่คลายคลงึกนัมากทีสุ่ดในขอใด (ความเขาใจ) 
 1  มีพรมแดนทางตอนเหนือติดตอกับประเทศจีน  
 2  มีพรมแดนทางตะวนัตกติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก 
 3  มีภูเขาที่ยงัไมระเบิดอยูเปนจํานวนมาก   
 4  มีเสนศูนยสูตรลากผานทางตอนใตของประเทศ 
6.  ถาน้ําทะเลในโลกเนาเสยีประเทศที่ไดรับผลกระทบชาที่สุดคือประเทศใด(ความเขาใจ) 
 1  กัมพูชา                                                  
 2  เวยีดนาม  
 3  ลาว                                                  
 4  บรูไน 
7.  ถากาํหนดใหสีชมพูแทนเทือกเขาสงู  สีเหลืองแทนทะเล มหาสมทุร  สีมวงแทนที่ราบ  บริเวณ 
     ตอนเหนือของประเทศพมา  ไทย  ลาว  จะตองใชสีใด  (การนําไปใช) 
 1  สีชมพ ู                                                 
 2  สีมวง  
 3  สีเหลือง                                                           
 4  สีเหลืองและสีชมพ ู
8.  ทําไมแมน้าํในประเทศฟลิปปนสจึงมีสายสั้นกวาแมน้ําในประเทศพมา(การนาํไปใช) 
 1  มีพืน้ที่แคบกวา     
 2  มีปริมาณน้าํฝนนอยกวา 
 3  มีดินตะกอนมากกวา     
 4  มีเทือกเขาสูงมากกวา 
9.  มิสเตอรทอมเปนโรคลมชักทุกครัง้ที่แผนดินไหว  ดังนั้นมิสเตอรทอมควรเลือกเดนิทางไปเที่ยว 
      ที่ใด  (การนําไปใช) 
 1  ฟลิปปนส                                        
 2  พมา 
 3  อินโดนีเซยี                             
 4  ลาว 
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10.  ในเดือนธนัวาคม-มกราคมประเทศใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจะมีอุณหภูมติ่ําที่สุด 
      (ความรู   ความจาํ) 
 1  ลาว                                                     
 2  ติมอร  
 3  สิงคโปร                              
 4  กัมพูชา 
11.  ทําไมทางตอนใตของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึงมีอุณหภูมิเฉล่ียและปริมาณน้าํฝนสูงกวา 
      ทางตอนเหนือ(ความเขาใจ) 
 1  ทางตอนใตมีทะเลลอมรอบมากกวา   
 2  ทางตอนใตมีเทือกเขาสูงลอมรอบมากกวา 
 3  ทางตอนใตอยูใกลเสนศนูยสูตรมากกวา     
 4  ทางตอนใตมีภูเขาไฟทีย่ังคุกรุนอยูเปนจาํนวนมาก 
12.  คริสตินาเลาวาเธอมาอยูที่นี่ได  2  ป ที่นี่ฝนตกบอยมาก  เธอตองถือรมไปทาํงานทุกวัน 
      เพราะไม แนใจวาฝนจะตกตอนไหน  เสื้อกันหนาวที่เตรียมมาไมไดใสเลย  “ที่นี”่นาจะเปน 
      บริเวณใดตอไปนี้   (ความเขาใจ) 
 1  ทางตะวนัตกของพมา     
 2  ทางตะวนัตกของเวยีดนาม 
 3  ทางตะวนัออกของกัมพูชา    
 4  ทางตะวนัออกของลาว 
13.  ปญหาใดในประเทศเวียดนามเปนปญหาที่พบบอยๆ และควรไดรับการชวยเหลืออยางมาก 
      (การนําไปใช) 
 1  ฝนแลง                                                    
 2  พายพุัดน้าํทวม  
 3  ภูเขาไฟระเบิด                                               
 4  อากาศรอนจัด 
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14.  ถานกัเรียนตองการไปทองเทีย่วประเทศที่มีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมากควรไป 
      ประเทศใด       (การนําไปใช) 
 1  พมา   
 2  ลาว    
 3  สิงคโปร   
 4  กัมพูชา 
15.  อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ทาํใหดานตะวันตกของประเทศพมามภูีมิอากาศ 
       คลายคลึงกับประเทศใดมากที่สุด(วิเคราะห) 
 1  ลาว   
 2  กัมพูชา   
 3  เวยีดนาม   
 4  อินโดนีเซยี 
16  เพราะเหตุใดดินในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึงไมคอยอุดมสมบูรณ(ความเขาใจ) 
 1  แมน้าํพัดพาตะกอนดินไป    
 2  ฝนชะลางหนาดนิไปหมด 
 3  เปนดินที่เกดิจากตะกอนภูเขาไฟ   
 4  มนี้ําทวมขงัเปนประจาํ 
17.  ถาตองการเดินทางไปเที่ยวปาในอนิโดนีเซีย  ส่ิงทีน่กัเรียนตองเตรียมนาํไปดวยคืออะไร 
       (การนาํไปใช) 
 1  ยาทากนัยงุ    
 2  แวนกนัแดด     
 3  รมกนัฝน  
 4  เสื้อกนัลม 
18.  ถานกัเรียนตองการไปชมการทาํเหมืองแรตาง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต นักเรียนจะตอง 
       เดนิทางไปบริเวณที่มีภูมิประเทศแบบใด(การนําไปใช) 
 1  เทือกเขา  
 2  ที่ราบลุมแมน้ํา  
 3  ริมชายทะเล   
 4  กลางปาดงดิบ 
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19. นักธุรกิจรายใหญตองการลงทนุกับอุตสาหกรรมน้ํามันและดีบุกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
      ควรไปลงทุนที่ประเทศใด 
 1  พมา   
 2  ติมอร   
 3  ฟลิปปนส   
 4  อินโดนีเซยี 
20. ปจจัยใดทาํใหประเทศอนิโดนีเซียมีปาดงดิบอยูเปนจํานวนมาก(การวิเคราะห) 
 1  มีฝนตกชุก      
 2  มีดินดาํรวนซุย 
 3  มีเสนศูนยสูตรลากผาน    
 4  มีเทือกเขาสูงจํานวนมาก 
21. อาชพีหลกัของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคืออะไร(ความรูความจํา) 
 1  การเพาะปลูก                                        
 2  การประมง            
 3  การเลี้ยงสตัว                                         
 4  การทําเหมอืงแร 
22. ประชาชนที่อยูทางตอนใตของกัมพูชาสามารถทําการประมงน้าํเคม็ไดดีเชนเดียวกับบริเวณ 
        ใด(ความเขาใจ)  
 1  ตอนเหนือของกัมพูชา       
 2  ตอนใตของบรูไน 
 3  ตอนใตของพมา      
 4  ตอนใตของลาว 
23.  ประเทศใดที่มีรายไดสําคัญจากน้าํมนัปโตเลียม(ความเขาใจ) 
 1  ลาว  กัมพชูา      
 2  อินโดนีเซยี  บรูไน 
 3  พมา  เวยีดนาม     
 4  ฟลิปปนส  สิงคโปร 
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24. ถานักเรยีนจะทาํฟารมเลี้ยงสัตวในเขตเทอืกเขาอันนัมควรจะเลี้ยงสัตวประเภทใด(การนาํไปใช) 
 1  ววันม  วัวเนื้อ    
 2  แพะ  แกะ   
 3  หมู  ไก  
 4  หมู  วัวนม 
25. ในเขตแหงแลงของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตนยิมปลกูพืชชนิดใด(การวิเคราะห) 
 1  มนัสําปะหลัง   
 2  กาแฟ   
 3  ยางพารา   
 4  ขาวโพด 
26.  ประเทศใดมีจํานวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(ความรูความจํา) 
 1  อินโดนีเซยี   
 2  ฟลิปปนส   
 3  เวยีดนาม   
 4  พมา 
27.  ปจจัยใดไมใชเหตุผลทีท่ําใหประเทศสิงคโปรมีจํานวนประชากรอาศัยอยูหนาแนนมาก 
       (ความเขาใจ) 
 1  มีพืน้ที่นอยมาก                                        
 2  มีความเจรญิกาวหนา             
  3  มีอากาศอบอุนชื้น                                             
  4  เปนเมืองศนูยกลางการคา 
28.  เกาะชวาของอินโดนเีซยีและเกาะลูซอนของฟลิปปนสมีความสัมพันธกันในเรื่องใด 
       (การวิเคราะห) 
 1  มีประชากรเบาบางเหมือนกนั    
 2  มีประชากรหนาแนนเหมอืนกนั 
 3  มีเชื้อสายจนีเหมือนกัน    
 4  เคยเปนประเทศเดียวกนัมากอน 
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29.  การที่ประเทศลาวมีประชากรเบาบางเกี่ยวของกบัเร่ืองใดมากที่สุด(การวิเคราะห) 
 1  ภูมิประเทศทุรกันดาร     
 2  วัฒนธรรมการตั้งถิน่ฐาน 
 3  อากาศหนาวเย็นมาก     
 4  การคุมกําเนิดไดผลดีมาก 
30.  เมืองหลวงของประเทศตาง ๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตมักจะตัง้อยูบริเวณใด(การวิเคราะห) 
 1  ที่ราบริมทะเล   
 2  ที่ราบลุมแมน้ํา  
 3  ที่ราบสูง  
 4  ที่ราบลุมเชงิเขา 
31. จจัยใดเปนปจจัยสาํคัญที่ทาํใหมาเลเซีย  อินโดนีเซยี และฟลิปปนสมีพชืเศรษฐกิจที ่
      คลายคลงึกัน (ความเขาใจ) 
 1  มีดินเถาภูเขาไฟเหมือนกนั    
 2  มีลักษณะเปนหมูเกาะเหมือนกนั  
 3  มีเสนศูนยสูตรลากผานเหมือนกัน   
 4  มีภูมิอากาศคลายคลึงกนั 
32. ถานักเรยีนตองการไปศึกษาดงูานเกีย่วกับธุรกิจการคา การบริการและอุตสาหกรรมที ่
      ทนัสมัยควรเลือกไปดูงานที่ประเทศใด(การนําไปใช) 
 1  บรูไน    
 2  ติมอร  
 3  สิงคโปร   
 4  กัมพูชา 
33.  ถาตองการทําการเกษตรบนเทือกเขาสูงอากาศหนาวเย็น  นักเรียนควรเลือกปลกูพืชชนิดใด
 (การนําไปใช) 
 1  ชา  กาแฟ                                                     
 2  ขาวเหนียว  ออย  
 3  ถัว่เหลือง  มันสําปะหลงั                            
 4  ขาวโพด  ผัก  ผลไม 
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34.  ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนิยมปลูกพืชชนิดใดบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา(การวิเคราะห) 
 1  ฝาย   
 2  ขาว              
 3  ออย        
 4  ยางพารา 
35.  เหตุใดแมน้ําโขงเปนแมน้ําที่มีความสาํคัญมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(การวิเคราะห)  
 1  เปนเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของหลายประเทศ  
 2  เปนแหลงน้าํมันปโตเลียมที่สําคัญของเวยีดนาม 
 3  เปนเขตประมงน้ําจืดที่สําคัญของโลก         
 4  เปนแหลงอารยธรรมเกาแกที่สุดในโลก 
36. สาเหตุใดเปนสาเหตุสําคัญที่เกาะจํานวนมากในอนิโดนีเซียมีประชาชนอาศัยอยูเบาบาง 
     (ความเขาใจ) 
 1  มีพืน้ที่สวนใหญเปนปาดงดิบ    
 2  มีอากาศทีห่นาวเย็นเกินไป 
 3  มีพืน้ที่สวนใหญเปนทะเลทราย    
 4  มีพืน้ที่สวนใหญเปนภูเขาสูงชัน 
37.  ถานกัเรียนตองการปลกูพืชเมืองหนาวในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตนักเรียนคิดวาบริเวณใด 
       เหมาะสมที่สุด(การนาํไปใช) 
 1  ทางใตของเวียดนาม     
 2  ทางเหนือของพมา 
 3  ทางเหนือของฟลิปปนส    
 4  ทางใตของกัมพูชา 
38. ประเทศใดที่มีรายไดเขาประเทศจาํนวนมากจากการทองเที่ยวเพราะมีชายฝงทะเลยาว  ม ี
      หมูเกาะมากมาย (การนาํไปใช) 
 1  บรูไน   
 2  อินโดนีเซยี   
 3  ติมอร   
 4  มาเลเซีย 
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39.  ขอใดเปนปจจัยสาํคัญทีสุ่ดที่ทาํใหบริเวณที่ราบลุมแมน้าํมีคนอาศยัอยูหนาแนน(การวเิคราะห) 
 1  การคมนาคมสะดวก 
 2  ดินดี น้ําสมบูรณ  
 3  อุณหภูมิเฉลี่ยตอปไมตางกันมาก 
 4  พืชสามารถขึ้นไดดีเกือบทกุชนิด 
40.  เพราะเหตุใดทางตอนเหนือของพมาจึงมีประชากรอาศัยเบาบาง(การวิเคราะห) 
 1  เพราะมีเทอืกเขาสูง 
 2  เพราะมกัมนี้ําทวมเปนประจํา 
 3  เพราะขาดแคลนแหลงน้าํ 
 4  เพราะอากาศแหงแลงมาก 
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เฉลย 

แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูกอนและหลังเรยีน 
รายวิชาสังคมศึกษา ส31102        ชัน้มธัยมศึกษาปที่  1 

เร่ือง  ลักษณะทางกายภาพและการดําเนนิชีวิตของมนษุยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
เกณฑการใหคะแนน      
 ตอบถูกให  1  คะแนน         ตอบผิดให  0  คะแนน 
 
ขอ 1  ตอบ  1  ขอ 11  ตอบ  1  ขอ 21  ตอบ  1  ขอ 31  ตอบ  4 
ขอ 2  ตอบ  3  ขอ 12  ตอบ  1  ขอ 22  ตอบ  3  ขอ 32  ตอบ  3 
ขอ 3  ตอบ  3  ขอ 13  ตอบ  2  ขอ 23  ตอบ  2  ขอ 33  ตอบ  1 
ขอ 4  ตอบ  2  ขอ 14  ตอบ  1  ขอ 24  ตอบ  2  ขอ 34  ตอบ  2 
ขอ 5  ตอบ  1  ขอ 15  ตอบ  4  ขอ 25  ตอบ  1  ขอ 35  ตอบ  2 
ขอ 6  ตอบ  3  ขอ 16  ตอบ  1  ขอ 26  ตอบ  1  ขอ 36  ตอบ  1 
ขอ 7  ตอบ  1  ขอ 17  ตอบ  1  ขอ 27  ตอบ  3  ขอ 37  ตอบ  2 
ขอ 8  ตอบ  1  ขอ 18  ตอบ  1  ขอ 28  ตอบ  2  ขอ 38  ตอบ  2 
ขอ 9  ตอบ  4  ขอ 19  ตอบ  4  ขอ 29  ตอบ  1  ขอ 39  ตอบ  2 
ขอ 10 ตอบ  1  ขอ 20  ตอบ  1  ขอ 30  ตอบ  2  ขอ 40  ตอบ  1 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
วิชา  สังคมศกึษา ส 31102   ชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 

คําชี้แจง 
     ใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  โดยการ
เลือกตอบตามระดับความคิดเห็นที่นกัเรียนเห็นดวยในแตละขอ  โดยความคิดเหน็ของนักเรียนจะ
ไมมีผลกระทบกับผลการเรยีนวชิาสงัคมศึกษา ส31102   

ระดับความคดิเห็น ความคิดเหน็ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยรูปแบบซิปปา เห็นดวย 

มาก 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

ดานที่  1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู    
1.  นักเรียนมสีวนรวมในการเรียนรูมาก    
2.  นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง    
3.  นักเรียนไดทบทวนความรูกอนเรียน    
4.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน    
5.  นักเรียนมีโอกาสไดแสดงผลงานของตน    
ดานที่  2  บรรยากาศการจัดการเรียนรู    
1.  นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน    
2.  นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมดวยตนเอง    
3.  นักเรียนมีโอกาสไดเปนผูนําและผูตาม    
4.  นักเรียนสนกุกับการแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น    
5.  นักเรียนสนกุกับการตรวจสอบผลงานของตนและเพื่อน    
ดานที่  3  ประโยชนที่ไดรับ    
1.  นักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็ว    
2.  นักเรียนจดจําบทเรียนไดดี    
3.  นักเรียนกลาแสดงออก    
4.  นักเรียนมคีวามสามัคคี    
5.  นักเรียนนาํความรูไปประยุกตใชได    

 
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................... 
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