การพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรื่อง ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

โดย
นายอนุชิต กลั่นประยูร

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ISBN 974-653-583-8
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL STUDIES
INSTRUCTIONAL MEDIA THROUGH
MICROSOFT POWERPOINT PROGRAM ON
PHYSICAL GEOGRAPHY OF THE WESTERN
REGION FOR
THE ELEVENTH GRADERS

By
Anuchit klanprayoon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2002
ISBN 974-653-583-8

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอน
วิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เสนอโดย นายอนุชิต กลั่นประยูร เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
……………………………………………..
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่………..เดือน………………พ.ศ……..…..
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. รองศาสตราจารยกาญจนา คุณารักษ
2. รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ
3. อาจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
………………………………… ประธานกรรมการ
(อาจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี)
…………./……………/…..……
…………………………………. กรรมการ
(รองศาสตราจารยกาญจนา คุณารักษ)
…………./……………/…..……

……..…………………………. กรรมการ
(รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ)
………..../……………/…………

…………………………………. กรรมการ
(อาจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ)
…………./……………/…..……

……………………………….. กรรมการ
(อาจารย อนัน ปนอินทร)
….…….../……………/…………

K41462075 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก/การพัฒนาสื่อการสอนโปรแกรม MICROSOFT
POWERPOINT
อนุชิต กลั่นประยูร : การพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม MICROSOFT
POWERPOINT เรื่อง ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ( THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL STUDIES INSTRUCTIONAL MEDIA THROUGH MICROSOFT
POWERPOINT PROGRAM ON PHYSICAL GEOGRAPHY OF THE WESTERN REGION FOR
THE ELEVENTH GRADERS )อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ร.ศ. กาญจนา คุณารักษ, ร.ศ. สมประสงค
นวมบุญลือ. อ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ 185 หนา. ISBN 974-653-587-8
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม MICROSOFT
POWERPOINT และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการเรียน ดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา โปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื่อง
ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อการสอน
วิชาสังคมศึกษา โปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรง
เรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) สื่อ
การสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก (2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การวิเคราะหขอมูลใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test dependent
ผลการวิจัยพบวา (1) สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื่อง
ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกประกอบดวยเนื้อหา ประกอบดวย 6 หนวยคือ ลักษณะกายภาพ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร และความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ
กับสิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพ (86.66 / 81.36) สูงกวาเกณฑที่กาหนดให
ํ
( 80 /80) (2) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังการเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอสื่อการสอน
วิชาสังคมศึกษาโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกในภาพรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นวาการเรียนดวยสื่อนั้นทําใหมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทบทวนบท
เรียนไดสะดวกและงายขึ้น มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น กระตุนใหเกิดการเรียนรูเรียนรู สนุก
สนาน เรียนรูไดดวยตนเอง เปนไปตามจุดประสงคการเรียน เขาใจบทเรียนไดดีขึ้น และทําใหเกิดความคิด
สรางสรรค
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ลายมือชื่อนักศึกษา……………………………
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1……………………….2………………………3……………………...

ง

K41462075 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION
KEY WORD : GEOGRAPHY OF THE WESTERN REGION / INSTRUCTIONAL MEDIA THROUGH
MICROSOFT POWERPOINT PROGRAM
ANUCHIT KLANPRAYOON : THE DEVELOPMENT OF SOCIAL STUDIES INSTRUCTIONAL MEDIA
THROUGH MICROSOFT POWERPOINT PROGRAM ON PHYSICAL GEOGRAPHY OF THE WESTERN REGION
FOR THE ELEVENTH GRADERS. THESIS ADVISORS :ASSO. PROF. KANCHANA KUNARAK M.Sc.,.
ASSO.PROF.SOMPRASONG NUAMBOONLUE M.Ed. AND MAREAM NILLAPUN Ed.D. 182 pp. ISBN 974-653-583-8
The purposes of this research were : (1) to contruct the social instructional Media Through
Microsoft Powerpoint Program and the selected efficient standard criterion of 80/80. (2) to compare before and affter
learning achievement by using the social studies instructional media through Microsoft Powerpoint Program . (3) to
investigate the students Opinions towords to study by the Social Stuies Instructional Media Though Microsoft
Powerpoint Program. The samples were 30 of eleventhgrade students of Watdontoom School. Banpong District .
Ratchaburee provience . The instrument were consised of the Social Studies Instructional Media Through Microsoft
Powerpoint Program on Physical Geography of the Western Regien. learning achievement test and questionaires
The data were analyzed by percentages (%) , mean (x) , standard deviation (S.D.) and t-test dependent.
The results of the study were as follows : (1 ) the Social Studies Instructional Media Through Microsoft
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media were at much agree level. They all strangly agreeed with the selt-confidence and the convenient review.
However, the students perceived that themedia were appropriate in all areas with experience, learning
encouragement, pleasure,child-center, ability challe nge and creative thought.
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บทที่ 1
บทนํา
สังคมโลกเปนสังคมของมวลมนุษยชาติซึ่งไดสรางสมวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมานาน
เปนความเจริญงอกงามดังกลาวเกิดขึ้นไดเนื่องจากมนุษยมีการพัฒนาขึ้นในหลายๆดาน ปจจุบนั นี้
มนุษยไดอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานสําคัญที่จะรองรับการพัฒนาดานตางๆ ซึ่ง
เปนความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นการดํารงชีวิตอยู
ในโลกอนาคตจําเปนตองรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะชีวิตในปจจุบันและอนาคตตอง
พึ่งพาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีตองอาศัยวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานหลัก (สิปปนนท เกตุทัต
2536 : 53-64)
โลกในป จ จุ บั น จั ด เป น โลกแห งวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ซึ่ง มี ค วามเจริ ญ ขึ้ น อย า ง
รวดเร็ ว ความเจริ ญ ก า วหน า ดั งกลา ว ไดสง ผลกระทบถึงการดํา รงชีวิ ตของมนุ ษ ย ทั้ ง ในดา น
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แมกระทั่งดานการศึกษาก็ไดรับผลกระทบจากความเจริญนั้นดวย
การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรม เปนการพัฒนาความสามารถ
ทัศนคติ พฤติกรรมและคานิยม หรือคุณธรรม เพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ของสังคม โดยกระบวนการตางๆ (กาญจนา คุณารักษ 2540 : 43) การศึกษามุงหมายที่จะ
เตรียมบุคคลใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ผูถายทอดวัฒนธรรมคือ ผูสอน วิธีหนึ่งที่ใชในการจัด
การศึกษา คือการสอน บรูนเนอรไดใหแนวความคิดดานการสอนไวมีสาระสําคัญดังนี้ การสอนนั้น
จะตองเปนการใหนักเรียนไดเริ่มจากประสบการณตรงไปสูประสบการณผานภาพ การเรียนจะ
งายขึ้นถาเปนไปตามลําดับ จากประสบการณจริงไปสูประสบการณผานสื่อที่เปนภาพและเรื่อยไป
ถึงสัญลักษณตางๆ จากแนวความคิดดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ในการถายทอดสิ่งใดก็ตามจะตอง
ผ า นสื่ อ ซึ่ ง ช ว ยให เ กิ ด การถ า ยทอดสมบู ร ณ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ระบบการสอนที่
สมบูรณจะตองประกอบดวย 5 สวน ไดแก ผูสอน นักเรียน เนื้อหา สื่อ และการประเมินผล
(สุโชติ ดาวสุโข และสาโรจน แพงยัง 2535 : 11) จากองคประกอบทั้ง 5 ของระบบการสอน จะ
เห็ น ว า สื่ อ เป น องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการถ า ยทอดความรู ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย น
การสอนสวนใหญจะประสบความสําเร็จไดดวยการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะ
สื่ อ ช ว ยให ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนหรื อ การฝ ก อบรม บรรลุ จุ ด หมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (Kemp 1985 : 133)
สื่อการสอนนับวา เปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน นับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียนใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนสามารถเกิดความเขาใจในความหมายของบทเรียนไดตรงกับที่
ผูสอนตองการ ไมวาสื่อนั้นจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม ลวนแตเปนทรัพยากรที่สามารถเอื้ออํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูทั้งสิ้น (วารินทร รัศมีพรหม 2531 : 75)
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จะเห็ น ได จ ากการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ไ ด นํ า สื่ อ การสอนและ
เทคโนโลยีตางๆเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องคประกอบ
อยางหนึ่งของกลวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพคือการรูจักนําเอาเทคโนโลยี
มาปรับใชใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2529 : 26)
ในระบบการจัดการเรียนการสอนนั้น สื่อการสอนนับวาเปนปจจัยสําคัญ สื่อการสอน
เปนตัวกลางในการสื่อความหมายระหวางผูสอนกับนักเรียนใหเขาใจในสิ่งที่จะถายทอดซึ่งกัน
และกันใหตรงตามความมุงหมายของการเรียนการสอน(ดุสิต สังขรวมใจ 2531: 45) สื่อการสอน
มีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น
ซึ่งบางครั้งผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจไดดีเทากับสื่อการสอน นอกจากนี้ สื่อการสอนยังชวย
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นให ค ล อ ยตามตรงกั บ จุ ด หมายที่ ผู ส อนวางไว (ณั ฐ ศั ก ดิ์
ธีระกุล 2533 : 54-57)
สื่อการสอนมีอยูมากมาย เชน วิทยุ เทปเสียง โทรทัศน ฟลมภาพยนตร ฟลมสไลด
บทเรียนโปรแกรม สื่อการสอน ฯลฯ สื่อการสอนแตละชนิดจะมีคุณคาหรือลักษณะพิเศษในตัว
ของสื่อการสอนแตกตางกันออกไป ในการเลือกสื่อการสอนเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของสื่อการสอนแตละชนิดและเลือกใช
ใหเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน ความพรอมของเครื่องมือ สถานที่ เวลา และเงินทุนที่
ใชในการผลิต ซึ่งลวนแตเปนองคประกอบที่จําเปนในการผลิต การเลือกใช ตลอดจนเปนแนวทาง
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาต อ ไป ในการจั ด การศึ ก ษาจะต อ งให ส อดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมและ
เศรษฐกิจซึ่งจําเปนตองพิจารณาดูแนวโนมการพัฒนาประเทศดวย(มานี จันทวิมล 2531:3-4)
วิวัฒนาการการพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว
ทําใหวงการตางๆโดยเฉพาะวงการศึกษาใหความสนใจและตื่นตัวในการนําคอมพิวเตอรมาใชเปน
สื่อการสอน อุปกรณในการเรียนการสอนวิชาตางๆ (ประภาภรณ ฉันทฉัตรกนก 2538 : 1-2)
เทคโนโลยีของคอมพิวเตอรไดกา วหนาไปอยางรวดเร็วและราคาคอมพิวเตอรนับวันจะยิ่งถูกลง
ในอนาคตอันใกลในบานเรือนทั่วไปจะมีเครื่องคอมพิวเตอรใชเชนเดียวกับการมีวิทยุ โทรทัศน
สวนทางดานการศึกษา คอมพิวเตอรก็จะเขามามีบทบาทมากขึ้น(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และการพลังงาน 2527 : 48-53) และการเรียนการสอนในปจจุบนั ที่เนนนักเรียนเปนเปนสําคัญ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนควรจะศึกษาดวยตนเอง ดังนัน้ ในการเรียนรูกับ
เครื่องคอมพิวเตอร นักเรียนมีสวนอยางมากในการปฏิบตั ิดวยตนเองและทํากิจกรรมรวมกับ
คอมพิวเตอรเปนรายบุคคล ในลักษณะของสื่อการสอนสองทาง นักเรียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเอง และอัตราความเร็วในการเรียนรูโดยไมตองรอ หรือเรงใหพรอมกับ
บุคคลอืน่ ๆในชั้นเรียน จึงเปนลักษณะการเรียนที่เนนในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล
อยางเห็นไดชัดเจน (รัฐภรณ คิดการ 2534 : 1-2)
การนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตางกันไป รูปแบบหนึ่งที่
นักการศึกษาใหความสนใจ ไดแก การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในดานการเรียนการสอน ซึ่งเรียก
โดยทั่วไปวา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือCAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเปนการนํา
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เอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนโดยที่เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด และสื่อ
การสอนจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งอาจจะเสนอเนื้อหาวิชาทั้งในรูป
ตัวหนั งสือและภาพกราฟ ก ตลอดจนถามคํา ถาม รับ คํา ตอบจากนักเรียน ตรวจคํ าตอบ และ
แสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับใหแกนักเรียน (ขนิษฐา ชานนท 2532 : 8) การ
พัฒนาสื่อการสอนดานคอมพิวเตอรนั้น สวนใหญจะเนนที่การจัดทําโปรแกรมสื่อการสอน ทําให
การทํางานของคอมพิวเตอรถูกควบคุมโดยโปรแกรมที่กําหนดไวลวงหนาสามารถมีปฏิสัมพันธกับ
นักเรียนโดยทันทีทันใดภายใตขอกําหนดของโปรแกรม ดังนั้น คอมพิวเตอรจึงเปนสื่อการสอนที่มี
ความยืดหยุนมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ (พิทักษ ศิลรัตนา 2531 : 21) และสื่อการสอนจะชวยให
นักเรียนที่เรียนดีเรียนไดดีขึ้น นักเรียนที่เรียนออนสามารถพัฒนาใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได
(ยืน ภูวรวรรณ 2529 : 2)
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เปนโปรแกรมหนึ่งซึ่งสามารถนํามาพัฒนาสื่อการ
สอนทางคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง จะช ว ยพั ฒ นาการสอนทํ า ให ผู เ รี ย นบรรลุ จุ ด ประสงค ที่ ตั้ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพเพราะโปรแกรม Microsoft Powerpoint นี้เปนโปรแกรมที่มีลักษณะที่เดนหลาย
ประการคือสามารถที่จะใชกับเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางสะดวกเพราะโปรแกรมชุดที่ใชสําหรับ
นําเสนอผลงานนําขอมูลทางตัวเลขและตัวอักษรในรูปแบบกราฟและสไลดซึ่งนี้เปนที่นิยมมาก ตัว
โปรแกรมมีสมรรถภาพสูงเทียบไดกับโปรแกรมสรางสื่อการสอนอื่นๆ ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนา
ระบบโปรแกรมนี้สรางสื่อการสอนสําหรับผูที่ไมมีความรูดานการเขียนโปรแกรมแตมีความรูใน
เนื้อหาวิชาและมีประสบการณในการเรียนการสอน ใหสามารถสรางสื่อการสอนไดอยางงายๆซึ่ง
สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนในแงที่เปนบทเรียนที่ดีทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการสอน นับวาเปน
การลดเวลาในการผลิตและพัฒนาบทเรียน การใชโปรแกรมMicrosoft Powerpoint เพื่อพัฒนาสื่อ
การสอนจึงเปนแนวทางหนึ่งในการใชใชโปรแกรมMicrosoft Powerpoint มีขั้นตอนการทํางานผู
ที่ไมเคยใชในซอรฟแวรอื่นมากอน แตถาเคยใชโปรแกรมประเภทนี้มากอนก็จะทําใหเรียนรูได
เร็วยิ่งขึ้น
โปรแกรม Microsoft Powerpoint สามารถสรางกราฟกสําหรับการนําเสนอ โดยใช
เฉพาะโปรแกรมนี้ตางหาก หรือรวมอยูในชุด Microsoft Office ก็ได สําหรับในองคกรขนาด
ใหญหลายองคกรไดเลือกซื้อใชโปรแกรม Microsoft Powerpoint เปนซอรฟแวรมาตรฐานที่ใช
สําหรับการนําเสนอผานเครื่องฉายขามศีรษะ นอกจากนี้ยังสามารถสรางสไลด 35 ม.ม. ได
นอกจากนั้นยังสามารถแสดงสไลดจากคอมพิวเตอร และทําการเพิ่มเทคนิคพิเศษตาง ๆ ในการ
แสดงสไลด ไ ด ห รื อ อาจต อ เข า กั บ เครื่ อ งฉายเพื่ อ ให ป รากฏภาพบนจอขนาดใหญ ไ ด ซึ่ ง การ
นําเสนอในลักษณะนี้ถือวาเปนการนําเสนอที่นิยมที่สุดและความสามารถของโปรแกรม Microsoft
Powerpoint ในการสรางและควบคุมการนําเสนอแบบอิเล็กสทรอนิกสนั้น จะทําใหการแสดง
สไลด ดู เ ป น งานศิ ล ปะที่ ง ดงามและที่สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ผู ส ร า งไม จํ า เป น ต อ งมี ฝ มื อ ทางศิ ล ปะ ก็
สามารถสรางผลงานที่งดงามได และไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรจึงจะสามารถ
ใชคุณลักษณะตางๆทั้งหมดของโปรแกรม Microsoft Powerpoint ลักษณะพิเศษของโปรแกรม
Microsoft Powerpoint ที่ใชในการสรางงานนําเสนอ สามารถทําใหการสรางสื่อการสอนเปนเรื่อง
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ที่งายขึ้น ถาตองการแสดงแผนภาพและแผนภูมิ โปรแกรม Microsoft Powerpoint มีเครื่อง
พิเศษ ซึ่งไดแก กราฟ แผนผังองคกร และตาราง ชึ่งเหมาะที่จะนํามาใชพัฒนาสื่อการสอนอยาง
ยิ่ง
เมื่อพิจารณาจุดประสงคการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ปรับปรุง พ.ศ.2533 ) ระบุไวดังนี้ (1)
เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิต โครงสรางและ
รูปแบบอยูรวมกันในสังคมกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและ การปกครอง
และศาสนากับการดํารงชีวิต (2) เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาของสังคม
สามารถแกปญหาและมี สวนรวมในการพัฒนาสังคมตามบทบาทหนา ที่ของตนโดยใชเหตุผ ล
เพื่อ ใหต ระหนั ก ในคุ ณ คา ของวิ ท ยาการ
กระบวนการกลุม และวิ ธี ก ารหลายหลาก (3)
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

ปญหา
จากสภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวาการวัดผลการ
เรียนการสอนสังคมศึกษายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรซึ่งจะเห็นไดจากการวัดผลการเรียนการ
สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมการวัดผลประเมินผลและครูสวนใหญมุงเนน
ทําตามระเบียบของกรมวิชาการ แตอยางไรก็ตามกรมวิชาการมีขอเสนอใหพิจารณาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนสังคมศึกษาดังนี้ (1) ระเบียบการวัดผลเนนการสอบมากกวาการสอนทําใหนักเรียน
ไมใหความสําคัญในการเรียน (2) การวัดผลการเรียนเนนความจํามากเกินไปไมเนนการพัฒนาทัง้
3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และไมเนนความสามารถของนักเรียน (3) ขอสอบ
ส ว นใหญ เ ป น แบบปรนั ย ครู จ ริ ง จั ง กั บ ตั ว เลขของคะแนนมากเกิ น ไป เน น คะแนนมากกว า
ผลสัมฤทธิ์ควรมีขอสอบแบบอัตนัยดวย (4) ครูยังไมเขาถึงวิธีการวัดผลอยางถองแทมักใช การ
วัดผลโดยการสอบเพียงอยางเดียว (5) วิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามาก แตยังไม
มีการแกไขปรับปรุง (6) วิธีการวัดผลยังไมเหมาะสม การประเมินผลจึงขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะวิธีการวัดของครูยังไมถูกตองและเปนระบบ(กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 2540
:8-9 ) จากการสัมภาษณนายประทิพย คนทัด ผูรับผิดชอบในการวัดผลของงานทะเบียน
โรงเรียนวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 เกี่ยวกับปญหาทางการจัดการ
เรียนการสอนไดพบวา วิชาสังคมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2542 ระดับผล
การเรียนเฉลี่ยเทากับ 2.03 ปการศึกษา 2543 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ 1.38 ปการศึกษา
2544ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ 1.80 และปการศึกษา 2545 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ
1.99 โดยนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับที่ทางโรงเรียนกําหนดคือ 3.00
มาหลายปติดตอกัน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่กลาวมาแลวจะเห็น
ไดวาวิชาสังคมเปนวิชาหนึ่งที่นักเรียนตองปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และที่เลือก
เนื้อหาที่มีความสัมพันธใกลตัวนักเรียนคือภาคตะวันตก
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ตารางที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส. 503 นักเรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา
2542- 2545
ปการศึกษา
2542
2543
2544
2545
ที่มา:

จํานวนนักเรียน
165
160
225
170

ระดับผลการเรียน(คน)
4
3 2
1
5
50 70 25
3
45 75 25
4
44 102 55
4
43 73 48

0
15
12
20
2

เฉลี่ย
2.03
1.38
1.80
1.99

จากสรุปผลการเรียนรายวิชา งานวัดผลโรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
สื่อการสอน มีหลักการเดียวกับหลักการศึกษาที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล
นักเรียนสามารถเรียนไดชาหรือเร็วเทากับความสามารถของตนเองไมตองเสียเวลารอคอยเรียนรู
ไปพรอมๆกันทั้งชั้นเรียน นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนไดเหมือนกันทุกประการ เปนการรักษา
คุณภาพของการสอนและสามารถกําหนดไดแนนอนวานักเรียนเมื่อเรียนจบบทเรียนนั้นๆไปแลว
จะไดพัฒนาองคความรูอะไรบาง (ครรชิต มาลัยวงศ 2532 : 69 )
การพัฒนาสื่อการสอนใหไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานการสอน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อและวัสดุการเรียนการสอนและ
ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ผสมผสานกับทฤษฎี หลักการสอนการถายทอดความรู
จิตวิทยา ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ผูพัฒนาสื่อการสอน จึงตอง
เปนกลุมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานตางๆประกอบกัน (ยืน ภูวรวรรณ 2531 : 120-134)
ซึ่งในการพัฒนาสื่อการสอนชวยสอนตองใช เวลาแรงงาน และงบประมาณที่สูง ประกอบกับเกิด
ปญ หาขาดแคลนบุค ลากรที่ มี ค วามรูค วามสามารถทางการเขี ย นโปรแกรมคอมพิว เตอร แ ละ
บุคลากรในสาขาวิทยาการตางๆที่สามารถทํางานรวมกันกับผูเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะบุคลากร
ทางดานการศึกษาที่มีความรูพื้นฐานทางการใชคอมพิวเตอร สภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันจึง
เกิดการขาดแคลนโปรแกรมสื่อการสอนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งทําใหการใชสื่อการสอนใน
ปจจุบันยังไมสามารถพัฒนาไปไดอยางเต็มที่ (นงนุช วรรธนวหะ 2535 : 15) บุคลากรทางการ
ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสอนที่สนใจพัฒนาสื่อการสอนชวยสอน ที่มีความรูในเนื้อหาวิชาที่
สอนเปนอยางดีจํานวนมากขาดความรูทางเทคนิคคอมพิวเตอรอยางลึกซึ่ง อันเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาสื่อการสอนชวยสอน (ครรชิต มาลัยวงศ 2531 : 142-147) ซึ่งสื่อการสอนชวยสอนจะใช
ไดผลดียิ่งขึ้น ถาผูสอนแตละวิชา เปนผูสรางบทเรียนใหกับผูเขียนโปรแกรม หรือผูสอนกับผูเขียน
โปรแกรมเปนบุคคลคนเดียวกัน
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ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาและทําหนาที่ผลิตสื่อการสอนที่เปน
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอรจึงมีความคิดที่จะแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา
ในระดับโรงเรียน ฃึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนของนักเรียนไดวิจัยไวแลวการเรียนที่
จะประสบผลสัมฤทธิ์ควรมีปจจัยที่คํานึงถึงดังนี้ คือ (1)ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียน
การรู ไดแก ความแตกตางทางดานรางกาย อารมณ สังคม เพศ อายุ และสติปญญา โดยเฉพาะ
ความแตกตางดานสติปญญาจะเปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) วิธีสอนของครู
โดยครูตองยึดนักเรียนเปนสําคัญไมผูกขาดความรู (3) สอนในเรื่องใกลตัว
การใชสื่อการสอนประเภทเทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาวิชาสังคมศึกษานั้นยัง
ขาดแคลนทําใหนักเรียนตองลงทุนไปในการซื้อสื่อการสอนชวยสอนคิดเปนมูลคาสูง หากสามารถ
พัฒนาสื่อการสอนชวยสอนที่มีคุณภาพและเปนสาธารณะได จะทําใหการลงทุนทางการศึกษาใช
ตนทุนต่ํามาก เมื่อเทียบกับโอกาสที่นักเรียนจะไดรับและเพื่อสนองตอบการเรียนรูทองถิ่นศึกษา
เรื่องใกลตัวที่ใหความรูสึกภาคภูมิในทองถิ่นของตนจึงตองศึกษาภูมิศาสตรทองถิ่นในสวนของ
ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
จากสิ่ ง ที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ได ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของ
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ต่ํากวาเกณทที่ทางโรงเรียนของกลุม
มั ธ ยมศึ ก ษากํ า หนดอาจมาจากวิ ธี ส อนของครู แ ละการเรี ย นศึ ก ษาค น คว า ของนั ก เรี ย น จึ ง
จําเปนตองปรับปรุงวิธีการสอนโดยใชสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา โดยใชเรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกเปนสาระเนื้อหาในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยใน
ฐานะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาและเปนครูผูทําหนาที่หัวหนางานคอมพิวเตอรจึงใชเทคโนโลยีทาง
การศึ ก ษามาผลิ ต สื่ อ การสอนโดยพั ฒ นาสื่ อ การสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาโดยเลื อ กใช โ ปรแกรม
Microsoft Powerpoint สรางสื่อการสอนเรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกเพราะวาโปรแกรม
Microsoft Powerpoint นี้เปนโปรแกรมที่นิยมมากในดานการนําเสนอขอมูลสาระเนื้อหาสามารถ
อธิบายเนื้อหาเรื่องราวไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานงาย

ประพจนปญหาของการวิจัย
โดยที่นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับที่ทางโรงเรียนกําหนดคือ
3.00 มาหลายปติดตอกัน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่กลาวมาแลว
จะเห็นไดวาวิชาสังคมเปนวิชาหนึ่งที่นักเรียนตองปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
สื่อการสอนรายวิชาสังคมศึกษาที่ใชชวยสอนวิชาภูมิศาสตรมีจํานวนนอย ทั้งๆที่มีรายงานการวิจัย
พบวา สื่อการสอนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดและทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วตามความสามารถ
ในการเรียนรูของตน โดยไมตองรอเพื่อน นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 กลาววา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอื่น…”
ดังนั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม
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Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาตรกายภาพภาคตะวันตกจึงสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา
ทองถิ่นดวยกระบวนการเรียนรูวิธีใหมที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางแทจริง

ความสําคัญของปญหา
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาจะชวยทําใหนักเรียนสามารถเรียนไดดวย
ตนเอง ซึ่งเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล
นักเรียนไมจําเปนตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน เปนการสรางความสามารถในการศึกษาและใฝรู
ดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง ทําใหมีความสุขในการเรียน เปนวิธีการ
เรียนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
เรี ย นรู วิ ธี ใ หม ๆ รายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเรื่ อ งภู มิ ศ าสตร ก ายภาพภาคตะวั น ตกที่ ทํ า การสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่จะไดวิจัยและพัฒนาใชในพื้นที่ภาคตะวันตกแลวจะเปนการสงเสริม
การศึกษาทองถิ่นที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนภาระและหนาที่ของผูวิจัยที่จะตองพัฒนาสื่อการ
เรียนวิชาภูมิศาสตรกายภาพสนใจทดลองพัฒนากับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตูมเพราะผูวิจัยมี
หนาที่สอนวิชาสังคมศึกษาตองการสรางบทเรียนที่จะใชกับนักเรียนและสามารถพัฒนาแกไข
ปญหาบทเรียนไดตอไปใชกับนักเรียนในภาคตะวันตกและผูวิจัยมีหนาที่ที่จะตองพัฒนาสื่อการ
สอนประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโรงเรียนวัดดอนตูม อันเปนแนวทางนําไปสูการเรียนรู
พัฒนาสื่อการสอนในสาขาวิชาตางๆซึ่งเปนการขยายงานดานการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการพั ฒ นาสื่ อ การสอน ได มี ผู กํ า หนดขั้ น ตอนต า งๆไว ห ลายรู ป แบบซึ่ ง มี
กระบวนการคลายคลึงกัน กลาวไวคืออเลสซีและทรอลลิป(Alessi and Trollip1985: 274-278)
ไดเสนอขั้นตอนสรางสื่อการสอนไวดังนี้คือ การกําหนดจุดมุงหมาย การรวบรวมทรัพยากร การ
สร า งความคิ ด เกี่ ย วกั บ บทเรี ย น การผลิ ต บทเรี ย นบนกระดาษ การเขี ย นผั ง งาน การเขี ย น
โปรแกรม และการระเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน สวนสุกรี รอดโพธิ์ทอง (2531
: 45-46)
ไดเสนอเทคนิคการออกแบบสื่อการสอน เพื่อศึกษาเนื้อหาใหม (tutorial) โดย
ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของกาเย คือ การเราความสนใจใหพรอมที่จะ
เรียน บอกวัตถุประสงคของการเรียน ทบทวนความรูเดิม ใหเนื้อหาและความรูใหม แสดง
ความสัมพัน ธของเนื้อหา กระตุนการตอบสนอง ใหขอมูลยอนกลับ ใชทดสอบ และ การนํา
ความรูไปใช
ในทํานองเดียวกัน ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 15-20) ไดเสนอขั้นตอน
การพัฒนาสื่อการสอนชวยสอนไวดังนี้คือมี การเตรียม การออกแบบบทเรียน การเขียนผังงาน
การสรางบทดําเนินเรื่องการสรางและเขียนโปรแกรม การผลิตเอกสารประกอบการเรียน การ
ประเมินและแกไขบทเรียน
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ผูวิจัยไดนําแนวทางการพัฒนาสื่อการสอนมาสังเคราะหเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรมMicrosoft Powerpointเรื่องภูมิศาสตรกายภาพ
ภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดังนี้
ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรวิชาภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก เพื่อสรางสื่อการสอนวิชา
สังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก กําหนด
จุดประสงค ลําดับเนื้อหา กําหนดวิธีสอนและการวัดประเมินผล โดยใชแบบเรียน คูมือครูและ
แผนการสอน โดยขอความเห็นและขอเสนอแนะดานโครงสรางและเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 คน เพื่อนํามาสรางสื่อการสอนหลังจากนั้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข ศึกษาขั้นตอนการสรางสื่อการสอน บทเรียนสื่อการสอน จากเอกสารสื่อการสอน
สื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เขียนผังงานของสื่อการสอน แสดงการดําเนินเรื่อง
ซึ่งวางเคาเรื่องตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อใหเห็นภาพการนําเสนอที่ชัดเจน
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน กําหนดเคาโครงเรื่องของเนื้อหา โดยจัดลําดับ
กอนหลัง เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและสื่อการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง
และความสอดคลองกับจุดประสงคของการสอนกิจกรรมของเนื้อหาการนําเสนออยางเปนลําดับ
ขั้น ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและสรางแบบทดสอบสรางสื่อการสอนโดยทําการสรางให
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบแกไขนํามาปรับ หลังจากนั้นนําสื่อการสอน
ปรับปรุงใหผูเชียวชาญตรวจรูปแบบและโครงสรางเนื้อหาจากนั้นนํามาแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญ
แนะนําโดยใชแบบประเมินสื่อการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้นทําการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ขั้นทดลองเปนรายบุคคลจํานวน 3
คน ที่มีผลการเรียนอยูในระดับดี จํานวน 1 คน มีผลการเรียนการเรียนในระดับปานกลางจํานวน
1 คนและมีผลการเรียนในระดับออนจํานวน 1 คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากจาก
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องตนตรวจสํานวนภาษาและสําดับเนื้อหา
ขั้นทดลองกลุมยอยนําบทเรียนที่ทดลองจากขั้นทดลองรายบุคคลที่ปรับปรุงแกไขแลวทดลองใช
กลุมตัวอยางจํานวน 9 คนที่มีผลการเรียนในระดับดีจํานวน 3 คนอยูในระดับปานกลางจํานวน 3
คนและอยูในระดับออนจํานวน 3 คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก
สุด ทา ยนํ าสื่ อการสอนที่ไดปรั บปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมทดลองนักเรี ยน
จํานวน 30 คน ทีไ่ ดจากการสุมจากชั้นเรียน ดังแผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา

สรางสื่อการสอนวิชาสังคม
ศึกษาดวยโปรแกรม
โปรแกรมMicrosoft
Powerpointเรื่องภูมิศาสตร
กายภาพภาคตะวันตกสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาโปรแกรม
เรื่องภูมิศาสตรกายภาพ
ภาคตะวันตก
ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอสื่อการสอนวิชาสังคม
ศึกษาโปรแกรม Microsoft
Powerpoint
เรื่อง
ภูมิศาสตรกายภาพภาค
ตะวันตก

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม
Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก ของนักเรียนกอนและ
หลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อการสอนวิชา
สังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก

คําถามการวิจัย
1. สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 หรือไม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนดวยสื่อการ
สอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint สูงกวากอนเรียนหรือไม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก อยูในระดับใด

สมมติฐานการวิจัย
1. สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมิศาสตรกายกาพภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 หลั ง เรี ย นด ว ยสื่ อ การสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาโปรแกรม Microsoft
Powerpoint สูงกวากอนเรียน

ขอตกลงเบื้องตน
สภาพแวดลอมอื่นๆไดแกสภาพแวดลอมดานการจัดที่นั่งเรียน คุณภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร และ ชวงเวลาในการทดลอง ไมมีผลตอการเรียนดวยสื่อการสอน

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อความเขาใจศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามความหมายและ
ขอบเขตของคําศัพทที่เปนคําหลักๆไว ดังนี้
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก หมายถึง การสรางสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาผานทาง
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาค
ตะวันตก โดยที่โปรแกรมนี้เปนลักษณะการเสนอขอมูลตอเนื่องดวยภาพ ขอความ กราฟและ
ตารางและสามารถแทรกภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ผูเรียนสามารถทบทวนและเลือก
ศึกษาไดตามความถนัด
สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก หมายถึง สื่อการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft
Powerpoint โดยใหนักเรียนเรียนดวยตนเองประกอบดวยหนวยการเรียนจํานวน 6 หนวย
คือหนวยที่ 1 ลักษณะกายภาพ หนวยที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ หนวยที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศ
หน ว ยที่ 4 ทรั พ ยากรธรรมชาติ หน ว ยที่ 5 ประชากรและการประกอบอาชี พ หน ว ยที่ 6
ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอม
ภู มิ ศ าสตร ก ายภาพภาคตะวัน ตก หมายถึง ลั ก ษณะทางกายภาพ ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรและ อาชีพ และความสัมพันธทาง
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กายภาพของสิ่งแวดลอม และอาชีพในเขตจังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ
โปรแกรม Microsoft Powerpoint หมายถึง โปรแกรมหนึ่งที่อยูในชุด
Microsoft Officeที่ใชสําหรับการนําเสนอผลงาน ซึ่งจะเอาขอมูลทางตัวเลข และตัวอักษร
ที่มีอยูมาจัดใหอยูในรูปของกราฟและสไลด
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นในมัธยมศึกษาปที่
5 โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดหลังจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกจํานวน 6 หนวย
คือ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร
และความสัมพันธทางกายภาพสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน หมายถึง คาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80
(E1/E2)
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนทําไดจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน
80 ตัวหลัง (E2)หมายถึงคาเฉลี่ยรอยละ80ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียน
ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน ที่มีตอสื่อการสอนวิชาสังคม
ศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกเกี่ยวกับประโยชนของ
สื่อการสอน

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาสาระตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ.2524 และหลัก สู ตรการศึกษาพื้น ฐานของพระราชบั ญ ญัติ การศึกษาแหงชาติ2544สาระที่ 5
การเรียนรูหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5
(ภูมิศาสตร) ชวงชั้นที่ 4 กับการสรางสื่อการเรียนการสอนที่ใชนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการ
สอน เปนสําคัญคือ เรื่องแรกเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษาและโปรแกรม Microsoft Powerpoint
วิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดโครงสรางเปนแบบบูรณาการเนื้อหา
หรือความคิดรวมยอด (Concept)ที่เลือกเฟนแลวในวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตรหนาที่พลเมือง
ศีลธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร ประชากรศาสตร และสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักใหผูเรียนรูเรื่อง
ประเทศของเรากอน ตอมาใหรูเรื่องเพื่อนบานของเรา และเรื่องของโลกตามลําดับการจัดเนื้อหา โดย
ยึดใหผูเรียนเปนศูนยกลางเชนนี้ แมวาจะถูกตองตามทฤษฎีของ Jerome Bruner แตก็มีจุดออน
อยูที่ใหผูเรียนเรียนหลายอยางจนเกินไปจนทําใหเนื้อหาเนนมาก และครูผูสอนพยายามสอนทุกอยาง
และสอนหมดทุกเรื่อง จึงปรากฏผลวา นักเรียน “เรียน” มาก แต “รู” นอย ฉะนั้นจึงสมควรได
พิจารณาโครงสรางของหลักสูตรเสียใหม โดยลดเนื้อหาเฉพาะที่จําเปนที่เด็กวัยนี้ควรรูเทานั้น และให
มีเวลาเหลือพอสําหรับใหผูเรียนไดแสวงหาความรูในสาระสําคัญใหลึกซึ้ง เพื่อเปนรากฐานที่ดีสําหรับ
การศึกษาในภายหนาตอไป
หลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมไดบูรณาการเนื้อหาเหมือนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตนแตจัดเปนรายวิชาใหลุมลึกขึ้นในแตละสาขาวิชา จึงมีปญหาเรื่องการเชื่อมโยง
ความคิดรวมยอด(Concept) ที่เรียนมาเขาใจกับปญหาความเปนจริงในโลกปจจุบัน ดังนั้นถาลด
เนื้อหาใหนอยลงและจัดใหมีวิชาที่ผูเรียนสามารถสังเคราะหความคิดรวมยอด( Concept) และ
ระเบียบวิธีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงสาขาตางๆของวิชาสังคมศึกษาใหได
ภาพรวมที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงความเจริญของโลกปจจุบัน รวมทั้งเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งในการ
แสวงหาความรูตอไป(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2530 :6)
จากที่ไดกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา วิชาสังคมศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมีความมุงหวังเชนเดียวกับวิชาอื่น ๆ ที่จะใหเกิดการเรียนรู
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เพื่อบรรลุถึงความเจริญของตนในขอกําหนดอันจําเปนเพื่อการอยูรวมกันในสังคม ทุกวิชาในหลักสูตร
จะมีบทบาท ความมุงหมายในการพัฒนาการเรียนรูเปนของตนเอง แตมีการตั้งจุดมุงหมายที่ซ้ําซอน
กันอยูเสมอ และในการปฏิบัติจริงจะเห็นวาในแตละรายวิชาสามารถที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันอยาง
สอดคลองไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาผูเรียนใหเจริญงอกงามสูงสุดตามความคาดหวังของ
สังคมแตดวยเหตุที่วิชาสังคมศึกษาที่มีลักษณะสัมพันธกันอยางใกลชิดกับวิชาอื่น ในหลักสูตร จึงมี
บางคนยึดเอาวิชาสังคมศึกษาเปนศูนยกลางของการบูรณาการในการจัดโปรแกรมในการเรียนการสอน
ในโรงเรียน โดยเฉพาะประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักการ และเปาหมายวิชาสังคมศึกษา
เปาหมายของวิชานี้คือ
1) เตรียมคนใหเปนพลเมืองดีในอนาคต
2) สรางเสริมลักษณะที่ดีสําหรับปจจุบัน
หลักการสําคัญของสังคมศึกษา คือ กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณสมบัติที่ตองการไดแก เปนผูมีเหตุผล รูจักแกปญหา สรุปความคิดรวบยอดไดและรูจักตนเองและ
สังคม
จุดมุงหมายของหลักสูตรสังคมศึกษา
จุ ด มุ ง หมายของการสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา พ.ศ.2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ระดับมัธยมศึกษามีดังนี้
1.เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม
พั ฒนาการทางด านสั งคมวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยและ
หลักธรรมทางศาสนา
2.เพื่อใหสามารถนําความรูไปวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได
3.เพื่อตระหนักของคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมรดกของวัฒนธรรมไทยยึด
มั่นในวิถีชีวิตและประเทศชาติมีความภูมิใจในความเปนไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
4.เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ต นเป น พลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข มีสวนรวมในการเสริมสรางและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ในชุมชน
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ภูมิศาสตรกายภาพกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ภูมิศาสตรกายภาพเปนวิชาเลือกเสรี (ส. 011) ในวิชาบังคับแกนของกลุมวิชาสังคม
ศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
โดยวิชาสังคมศึกษามีจุดประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มตี อการดํารงชีวิต
โครงสรางและรูปแบบการอยูรวมกันในสังคม กระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ
และการปกครอง และศาสนากับการดํารงชีวิต
2. เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาสังคม สามารถแกปญหาและมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที่ของตน โดยใชเหตุผล กระบวนการกลุมและวิธีการที่
หลากหลาย
3. เพื่อใหตระหนักในคุณคาของวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมยึดมั่นในวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค รัก
และผูกพันธกบั ทองถิ่นและประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมูข มุมมั่นในการทําประโยชนใหกับสังคม มีสวนรวมในการอนุรักษ
และเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศ
วิชา ส.011 ภูมิศาสตรกายภาพ มีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร
กายภาพแตละภูมิภาคของโลกในเรื่อง ลักษณะที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับชีวิตความเปนอยูของมนุษย ปญหาของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และอิทธิพลที่มีตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยเห็นความจําเปนในการปรับตัว
ปรับใชและเสริมสรางสภาพแวดลอม และมีสวนในการอนุรักษฟนฟูสภาพแวดลอม
ภูมิศาสตรกายภาพกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ภูมิศาสตรกายภาพ จัดอยูในกลุม
สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 5 : ภูมิศาสตร อยูในมาตรฐาน
ส 5.1 และ ส 5.2 ดังนี้
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มาตรฐาน ส 5.1
เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฎในระหวาง
ที่ ซึ่งมีผลตอกัน และกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา
ขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใชและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรูชวงชั้น
มาตรฐานการเรียนรูชว งชัน้
ม.4 – 6
1. สังเคราะห ปฎิสัมพันธ เชิงภูมิศาสตร
ภายใตสภาวะแวดลอมตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิด
ลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณพิเศษในพื้นที่
ประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

2. เปรียบเทียบและเลือกใชแผนที่ชนิดตาง ๆ
เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมทางภูมิศาสตร
และนําไปสูการจัดการ อยางมีประสิทธิภาพ

1.

ม.4 – 6
การสังเคราะหความรูใหมจากขอมูลทาง
ภูมิศาสตรที่ไดจากแหลงตาง ๆ ทั้งในพื้นที่
ประเทศไทยและของโลก
สถานที่ตาง ๆที่มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
สงผลให เกิดลักษณะเฉพาะของมนุษยและ
วัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ
หลักการเกี่ยวกับทําเล ที่ตั้ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการตัดสินใจ
พื้นที่เชิงระบบทั้งระบบใหญและระบบยอยโดย
ใชสาระเนื้อหาของภูมิภาคและของโลก
ปจจัยเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ
ตาง ๆ ของโลก
ขอจํากัดความเจริญเติบโตซึ่งกําหนดโดย
ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะวิธีที่มนุษย
เอาชนะดวยวิธีการตาง ๆ
ลักษณะวิธีที่มนุษยใชประโยชนจากลักษณะทาง
กายภาพที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อการดํารงชีวิต
ดวยวิธีการที่ซับซอนและเขมขน
การเลือกใชแผนที่ชนิดตาง ๆ การใชเครื่องมือ
เทคโนโลยี ทางภูมิศาสตร
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มาตรฐานที่ ส 5.2
เขาในปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
สาระการเรียนรูชวงชั้น
ม.4 - 6
ม.4 - 6
1. วิเคราะหวิกฤตการณดา นทรัพยากรและ
1. สาเหตุ ผลกระทบ และแนวโนมของ
สิ่งแวดลอม ระดับประเทศและโลก วิธีการ
วิกฤตการณดา นทรัพยากรธรรมชาติและ
มาตรการการปองกันและแกไขปญหาในประเทศและ
สิง่ แวดลอมที่สําคัญ
ระหวางประเทศ บทบาทขององคกรและการ
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมและ
ประสานความรวมมือ ทั้งในและนอกประเทศ
ผลกระทบ
กฎหมายเฉพาะเรื่องกระบวนการประเมินทางเลือก 3. บทบาทกิจกรรมและการประสานความรวมมือ
และตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทางองคกร หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สิ่งแวดลอม
ดานการอนุรักษ และสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทั้งในและนอกประเทศ
2. เขาใจกระบวนการที่มนุษยใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรมที่มีลักษณะ
พิเศษเพื่อเปนเอกลักษณเฉพาะแตละพื้นที่ใน
ประเทศและโลก การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึง
ปจจุบัน ภาคภูมิใจ และดํารงวิถีชีวิตตามแนวทาง
การอนุรกั ษสิ่งแวดลอมทางสังคม ภูมิปญญาไทย
และวัฒนธรรมของไทย

1. การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนจากการเปลี่ยนเจตคติ
ตอสิ่งแวดลอมของมนุษย
• การเปลี่ยนภูเขาเปนที่ราบสําหรับเพาะปลูก
• การเปลี่ยนพื้นที่น้ําทวมเปนพื้นที่เกษตร
• การสรางปาในเขตแหงแลง
• การกําหนดพื้นที่อนุรักษ
2. ความหมาย ความสําคัญของพืน้ ที่อนุรักษ
ประเภทตาง ๆ วิธีการใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอมในการสรางสรรคที่มีลักษณะพิเศษ
• เขตเมืองใหญ
• เขตเกษตรเพื่อการคา
3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางทางสังคม
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การสอนสังคมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในสถานการณทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา การสอนสังคมศึกษาจําเปนที่จะตองสอนใหนักเรียนรูไดเทาทันสังคม ที่มีวิธีการสอนเปน
สื่อกลางเพื่อทําใหนักเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายปลายทางการที่กลาววา วิธีการสอนใดดีที่สุดนั้น จํากัด
ไมไดและจะสอนเวลาใดระยะเวลาแคไหนนั้น ตองขึ้นอยูกับสถานการณที่เหมาะสม เชน ขึ้นอยูกับ
เนื้อหาและสภาพสิ่งแวดลอมตองเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของนักเรียน ครูจะมา
กําหนดเวลาและวิธีสอนใหตายตัวไมได สันต ธรรมบํารุง (2523 :78) กลาววา การเรียนวิชาสังคม
ศึกษาไมไดมุงใหนักเรียนไดเรียนรูในดานศาสตรทางสังคมทุกสาขา เพื่อพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาการเฉพาะสาขาแตอยางใด แตเปนการเรียนรูเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมทุก
ๆ ดานที่เกี่ยวของกับตน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา จึงตองเนนประสบการณ
การเรียนรูของนักเรียนโดยถือวากลุมนักเรียนมีความสําคัญมีครู เปนมัคคุเทศก ผูเชี่ยวชาญนําทางการ
สอนแบบสถานการณจําลอง การสอนแบบแกปญหา รวมทั้งใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น ทั้งโดยการทํางานเปนกลุม และการทํางานตามลําพังการสอนไดหลายวิธีซึ่งสรุปไดดังนี้
1.การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ครูอาจใชวิธีแกปญหาซึ่งเปนวิธีการที่เนนใหนักเรียนรูจัก
คิ ด โดยผ า นกระบวนการสื บ สวน วิ ธีนี้ จ ะทํ า ให นัก เรี ย นเกิ ดความคิ ด สร างสรรค รู จั ก ใช เ หตุ ผ ล มี
วิจารณญาณมากกวาการสอนแบบเกาที่เนนใหนักเรียนทองจําซึ่งครูเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุด เปนผูที่
คอยจ้ําจี้จ้ําไชใหความรูแกนักเรียน สวนนักเรียนก็เปนผูรับความรูการเรียนแบบนั้นทําใหนักเรียน
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน เพราะความรูที่ครูใหนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ในที่สุดนักเรียนจะ
กลายเปนผูที่ไมรูอะไรเลยเพราะขาดประสบการณในการใชความคิด ดังนั้นการสอนวิชาสังคมศึกษา จึง
เนนในเรื่องการใชความคิด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญของนักเรียนในอนาคต
2.การสอนแบบบรรยาย จําเปนที่จะตองใชในการสอนวิชาสังคมศึกษาอยูบางแตครูไมควร
สอนแบบบรรยายอยูตลอดเวลา ควรหาวิธีการสอนอื่นใชดวยการสอนแบบบรรยายนั้นเปนที่ยอมรับ
กันวาเปนวิธีสอนที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูและเนื้อหามากถาครูบรรยายดีแตจะนําไปใชกับสภาพ
หองเรียนอยูตลอดเวลาไมได การนําไปใช ควรอยูในดุลพินิจของครู
3.การสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนอีกประเภทหนึ่งที่นํามาใชสอนวิชาสังคมศึกษาคือ
การสอนแบบอภิปรายเรื่องที่จะนํามาอภิปรายนั้น ไมจําเปนวาตองเปนความรูที่ถูกตองในลักษณะที่
เปนขอเท็จจริงเสมอไป เพราะขอเท็จจริงเหลานั้นนักเรียนสามารถอานไดดวยตนเองครูอาจจะใช
คําถามใหนักเรียนใหนักเรียนตอบปากเปลา เพื่อตรวจสอบดูวานักเรียนมีความรู ความเขาใจในขอมูล
ที่สําคัญบางเรื่องเพียงใดในขณะอภิปรายครูอาจจะมีการบรรยายสั้น ๆ ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูใหมอยูเสมอ
4.การสอนแบบแก ป ญหา เป น วิ ธี ส อนที่ ใ ชกั น มากในการสอนวิ ช าสั งคมศึ ก ษาทั้ ง ทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัตินักเรียนอาจจะเริ่มตนดวยการถามปญหาหรือคําถามที่เขาสงสัย และมีความรู
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หมายอยางแทจริงตอชีวิตของเขา ดวยแรงกระตุนที่อยากจะเรียนรูจะทําใหเขาเกิดความเขาใจดีขึ้นจํา
ไดนานและสามารถถายทอดสิ่งที่เขาเรียนรูไปแลวนั้นไดงายในสถานที่แหงใหม นักเรียนจะรูจักการคิด
แกปญหาซึ่งสามารถสรุปเปนทฤษฎีได
นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 158-162) กลาวถึง การสอนวิชาสังคมศึกษาดังนี้
1. การบรรยาย (Lecture) การสอนบรรยายเปนการสอนอภิปรายรายเนื้อหาขอความ
ดวยคําพูดมีลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการ การบรรยายควรมีความมุงหมายเฉพาะอยางใชได
ดีกับการมุงใหมีขอสรุปการเชื่อมโยงหัวขอปญหาหรือความคิดเห็นตาง ๆ การสอนแบบบรรยายควรมี
การจัดเตรียมเนื้อหาที่จะบรรยายและไมควรใชเวลานานเกินไป
2. การอภิปราย (Discussion) การสอนแบบอภิปรายเหมาะที่จะพัฒนาความคิด โดย
ครูตองจัดบรรยากาศใหเปนกันเอง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ควรจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับ
การอภิปรายโดยครูรวมอภิปรายดวยไมควรวิพากวิจารณอยางเดียว นักเรียนจะฝกการเปนผูนําการอยู
รวมกันในสังคมการยอมรับฟง และการเคารพในสิทธิของผูอื่น
3.เกมส (Education Games) การสอนแบบนี้นิยมใชกันมากในวิชาสังคมศึกษา เกม
หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ อ าศั ย การตั ด สิ น ใจอย า งอิ ส ระแก ผู เ ล น เกมที่ นิ ย มใช กั น มากเป น การสร า ง
สถานการณจําลอง หรือสรางสถานการณที่คลายคลึงกับสภาพความเปนจริง เพื่อมุงหวังใหนักเรียน
เขาใจพฤติกรรมของมนุษยภายใตโครงสรางของสังคมระบบกฎเกณฑที่จํากัด ครูทําหนาที่เพียงให
คําปรึกษาหรือเปนกรรมการตัดสินหลังจากเลนเกมจบแลว เกมจะใหผลดีมากสําหรับการพัฒนาทักษะ
ทางปญญาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและการแกปญหาพัฒนาความเขาใจในกระบวนการทางสังคม
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูและประเมินบรรทัดฐานของวัฒนธรรมในสังคม
4. ตําราเรียน ( textbook) ตําราวิชาสังคมศึกษาจะบรรลุขอเท็จจริงและคําจํากัดความ
ตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดแสวงหาความคิดรวบยอด และขอเท็จจริงที่ตั้งสมมติฐานไว ตําราเรียน
สามารถใชไดตั้งแตขั้นนําจนถึงขั้นประเมินผล
ทักษะในวิชาสังคมศึกษา
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาจะใหบรรลุจุดมุงหมายใหไดนั้น จําเปนตองมีการฝก
ทักษะใหแกนักเรียนมีดังนี้
1. ทักษะทางสังคม (Social Skill) เปนทักษะที่ชวยใหนักเรียนอยูรวมกันและทํางาน
ร ว มกั น กั บ ผู อื่ น อย า งราบรื่ น เช น ทั ก ษะเป น ผู ใ ห แ ละเป น ผู รั บ การปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
การควบคุมตัวเองการับผิดชอบตอหนาที่ การรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
2. ทักษะในการศึกษาคนควา (Social Studies Skill) เปนทักษะในการคนควาหา
ความรูเชน ทักษะในการรวบรวมขอมูล การอานแผนที่และการรายงาน เปนตน
3. ทักษะในการทํางานเปนกลุม (Group Work Skill) เปนทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอื่นเชน ทักษะในการวางแผนทักษะการเปนผูนํา เปนตน
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4. ทักษะทางปญญา (lntellectual Skill) เปนทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนา
การคิดวิพากษวิจารณ การคิดริเริ่มสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุมีผล เปนตน
ประนอม เดชชัย (2521:7982)ไดกลาวถึงทักษะทางวิชาสังคมศึกษาที่สําคัญมี
ดังตอไปนี้
1. ทักษะในการอาน (Reading Skill) เปนทักษะพื้นฐานของวิชาสังคมศึกษา
ไดแก การอานการตีความการจับใจความ การจัดลําดับรูจักเก็บความคิดในเรื่องที่อานมาสัมพันธกันได
2.ทักษะในการคิด (Thinking Skill) เปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักคิดอยาง
มี เหตุผลรูจักวาอะไรเปนขอเท็จจริงอะไรเปนขอคิดเห็นการฝกใหมีความนึกคิดวิพากษวิจารณนั้นจะ
ชวยใหคนหาทางเลือกเปนการรูจักคิดตัดสินใจไดถูกตองตามสภาวะการณสิ่งเหลานี้ตองฝกมากๆ
เพื่อใหเกิดทักษะ
3.ทักษะในการคนควาวิจัย (Research Skill) ทักษะนี้ควรเริ่มตนในขั้นตนของการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยเริ่มจากการคนควาในหองสมุด จดบันทึกยอและนํามารายงาน หรือเขียน
รายงาน จดรายงานจากการฟง การอานหนังสือหรือการฟงจากวิทยุ โทรทัศน หรือภาพยนตรสิ่ง
เหลานี้เปนการเริ่มตนของการวิจัยทั้งสิ้น
4.ทักษะในการใชแผนที่ ( Map and Globe Skills) ทักษะนี้มีความจําเปนในการ
ใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิชาสังคมศึกษาใหเกิดประโยชน และนํามาใชในชีวิตจริงได เชน รูจัก
การอานและการใชแผนที่ไดถูกตองรูจักทิศทางระยะทางมาตราสวนการหาตําแหนงที่ตั้งของสถานที่
ตาง ๆ อันมีสวนเกี่ยวของมาถึงชีวิตมนุษย เปนตน
นาตยา ภัทรแสงไทย (2525 : 198- 199 )ไดกลาวถึงทักษะในวิชาสังคมศึกษา โดย
แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ทักษะทางวิชาการ (Academic Skills)และทักษะทางสังคม
(Social Skills)

ภูมิศาสตรกายภาพ
ภูมิศาสตรกายภาพหมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ (Physical Environment) ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อุทก
ภาค บรรยากาศภาคและชีวภาค ตลอดจนความสัมพันธทางพื้นที่ (Spatial Relation)
ของสิ่งแวดลอม ทางกายภาพตาง ๆ ดังกลาวขางตน
ดังนั้นภูมิศาสตรกายภาพจึงเปนวิชาหลักพื้นฐานที่สามารถวิเคราะหเหตุผลประกอบกับ
การสังเกตพิจารณาสิ่งที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตางๆของโลกไดเปนอยางดี
การศึกษา
ภูมิศาสตรกายภาพแผนใหมตองศึกษาอยางมีเหตุผลโดยอาศัยหลักเกณฑทางภูมิศาสตร
หรือ
หลักเกณฑสถิติซึ่งเปนขอเท็จจริงของวิชาในแขนงที่เกี่ยวของกัน มาพิจารณาโดยรอบคอบ
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ภูมิศาสตรกายภาพมีขอบขาย หรือมีความเกี่ยวของสัมพันธกับศาสตรแขนงตาง ๆ ดังนี้
1. ยีออเดซี (Geodesy) คือ ศาสตรที่วาดวยการหารูปทรงสัณฐานและขนาด
ของพิภพโดยการคํานวณหรือจากการรังวัดโดยตรง
2. ดาราศาสตร (Astronomy) คือ ศาสตรที่วาดวยธรรมชาติอันเกี่ยวกับ
องคประกอบของการเคลื่อนที่ตําแหนงสัมพันธและลักษณะที่ปรากฏของเทหฟากฟาตางๆและโลก
3. การเขียนแผนที่ (Cartography) คือ ศาสตรที่เกี่ยวกับการทําแผนที่ซึ่งมี
ความหมายคลุมทั้งวิชาการที่เปนมูลฐานในการทําแผนที่และศิลปะในการเขียนแผนที่ชนิดตาง ๆ
4. อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา(Meteorlogy and Climatology)
คือศาสตรที่กลาวถึงเรื่องราวของบรรยากาศและองคประกอบของภูมิอากาศและกาลอากาศ
5. ปฐพีวิทยา (Pedology) คือ ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน
6. ภูมิศาสตรพืช(Plant Geography) คือ ภูมิศาสตรแขนงหนึ่งใน
สาขาวิชาภูมิศาสตรการเกษตรเนนหนักในเรื่องพืชพันธุในถิ่นตางๆของโลกโดยพิจารณาถึงสภาพ
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของหรือมีผลตอพืชนั้นๆ
7. สมุทรศาสตรกายภาพ (Physical Oceanography) คือ ศาสตรที่
ศึกษาทางดานกายภาพเกี่ยวกับทองทะเลและมหาสมุทร
8. ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology)คือศาสตรที่วาดวยพื้นผิวของโลก
ตลอดจนความ
ซึ่งประมวลเอาทั้งรูปรางธรรมชาติกระบวนการกําเนิดและกระบวนการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
9. ธรณีวิทยา (Geography) คือ ศาสตรที่วาดวยความรูเกี่ยวกับโลกทั้ง
ภายในและภายนอกเรียกอยางสามัญวาวิทยาศาสตรโลก (Earth Science)
10. อุทกวิทยา (Hydrology) คือ ศาสตรที่วาดวยน้ําที่มีอยูในโลก เชน
ศึกษาสาเหตุการหมุนเวียนการทรงอยูคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสตลอดจนคุณลักษณะของน้ําในลํา
น้ํา ทะเลสาบ และน้ําใตดิน รวมทั้งการนํามาใชใหเกิดประโยชน การควบคุมและการอนุรักษน้ํา
ประโยชนของการศึกษาวิชาภูมิศาสตรกายภาพ
ประโยชนของการศึกษาวิชาภูมิศาสตรกายภาพ มีดังนี้
1.ทําใหสามารถวิ เ คราะห ถึงสาเหตุ ที่ทํ าให เ กิดการเปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติ ใ น
ภูมิภาคตางๆของโลก
2. เปนพื้นฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3.ชวยผอนคลายและลดปญหาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติในทางที่ไมถูกตองเชน การตัดไมทําลายปาทําใหเกิดภาวะฝนแลงและขาดแคลนน้ํา
เนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลายไป หรือการเผาทําลายตอไม และฟางขาวในนาเพื่อเตรียมการทํานา
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ในฤดูกาลใหม โดยเขาใจวาเถาถานที่ถูกเผาจะกลายเปนปุยอยางดีแตที่จริงแลวเปนการทําลายความ
อุดมสมบูรณ ของหนาดินโดยรูเทาไมถึงการณ เปนตน
ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
ลักษณะกายภาพ
ภาคตะวันตกซึ่งประกอบดวยพื้นที่แคบๆทอดยาวขนานกับพรมแดนประเทศสหภาพพมา
ตั้งแตภาคเหนือลงมาถึงภาคใต ภูมิประเทศสวนใหญภูเขา เปนแหลงทรัพยากรแรธาตุและปาไมของ
ประเทศ มีปริมาณฝนเฉลี่ยประจําปต่ํากวาทุกภาค และเปนภูมิภาคที่มีประชากรอยูนอย สวนใหญ
อยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําและชายฝงทะเลมักประกอบอาชีพปลูกพืชไรทํานาและการประมง
ขนาด ภาคตะวันตกมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 53,679.02 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณรอยละ 10.46 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ประกอบดวยพื้นที่ของ 5 จังหวัด ไดแก ตาก
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่มากที่สุด สวนจังหวัด
ราชบุรีมีพื้นที่นอยที่สุดแตจํานวนประชากรมากกวาทุกจังหวัดในภาคตะวันตก
ที่ตั้งสมบูรณ
ทิศเหนืออยูที่ละติจูด 17 องศา 45 ลิปดาเหนือ ติดตอกับจังหวัดแมฮองสอน
เชียงใหม ลําพูน และลําปาง ดินแดนที่อยูเหนือสุดของภาคตะวันตก อยูที่อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
ทิศใตอยูที่ละติจูด 10 องศา 59 ลิปดาเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพร ดินแดนที่อยู
ใตสุดของภาคตะวันตก คือ ตําบลทาทราย อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทิ ศ ตะวั น ออกอยู ที่ ล องกิ จู ด 100
องศา 60 ลิ ป ดาตะวั น ออกติ ด ต อ กั บจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค
และอาวไทยดินแดนที่อยูตะวันออกสุดของภาคตะวันตก คือ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก อยูที่ลองกิจูด 97 องศา 40 ลิปดาตะวันออกทิศตะวันตก ติดตอกับ
ประเทศสหภาพพมา โดยมีแนวเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเปนพรมแดน ดินแดนที่อยู
ตะวันตกสุด คือ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ลักษณะที่ตั้งสัมพันธของภาคตะวันตกมีทั้งสวนที่ติดตอกับภูเขา ติดตอกับทะเล และ
ติดตอ กั บชายแดนของประเทศสหภาพพม า มี ปญหาชายแดนเกี่ยวกับความมั่ นคงปลอดภั ยของ
ประเทศบาง แตก็ยังนับวานอยกวาภาคตะวันออก
โครงสรางทางธรณีวิทยา ภาคตะวั น ตกนั บ ได ว า เป น ภาคที่ มี ลั ก ษณะทางธรณี ที่ ค อ นข างจะ
สมบูรณ กลาวคือ จะมีหินเกือบทุกยุคทุกสมัย ตั้งแตหินที่มีอายุนอยไปจนถึงหินที่มีอายุมาก โดยจะ
แยกออกดังนี้คือ
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1. หินอัคนี
พบมากตามเทือกเขาที่กั้นพรมแดนประเทศไทยประเทศสหภาพพมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี หินอัคนีที่พบมากในภาคตะวันตก มี 2 ชนิด คือ
หินแกรนิต บริเวณที่พบหินแกรนิตมากที่สุด คือ เทือกเขาตะนาวศรี เปนหินที่เปน
แหลงสะสมของแรดีบุก วุลแฟรม และฟลูออไรตอยูมากในภูมิภาคนี้
หินบะซอลต พบบริเวณที่ตั้งอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงแรรัตน
ชาติคือ พลอยไพลิน
2. หินชั้น หินชั้นที่สําคัญในเขตนี้ ไดแก หินปูน หินทราย หินดินดาน และหิน
กรวดมน สวนใหญนํามาทําวัสดุกอสรางและผสมซีเมนต พบมากตามเทือกเขาหินปูนในจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เชน บริเวณน้ําตกเอราวัณ และตําบลบานไร อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน
3. หินแปร หินแปรที่สําคัญไดแก หินไนส หินแคลก ซิลิเกต หินออนหินควอรตไซต
สวนใหญใชเปนวัสดุกอสรางและตกแตงอาคาร พบมากตามบริเวณถนนสายกาญจนบุรี-เขื่อน
ศรีนครินทรและบริเวณภูเขาตามฝงแมน้ําแควใหญ ตรงขามกับน้ําตกเอราวัณ
ลักษณะของหินแตละชนิดดังกลาว ทําใหดานตะวันตกเปนภาคที่มีแรธาตุอยูหลายชนิด
เชน ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว พลอย ทับทิม วุลแฟรม ฟลูออไรต เปนตน แรรัตนชาติที่มีชี่อของ
ภาคนี้ คือ พลอยไพลิน นอกจากนี้ยังทําใหดินในภาคนี้มีลักษณะเปนดินที่มีหินปูนและเปนดินตื้น
ซึ่งเกิดจากหินควอรตไซตกับหินทราย แตบางแหงเปนดินลึกและมีหินบนผิวดินนอยกวา ซึ่งเปนดินที่
เกิดจากหินดินดาน หินแกรนิต และหินไนส ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี จะพบดินซึ่ง
เกิดจากการยอยสลายของพวกหินปูนอยูทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศกับพรมแดนระหวางประเทศ
ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสหภาพพมา
แนวพรมแดนดานนี้เปน
พรมแดนธรรมชาติที่อาศัยรองน้ําลึกของแมน้ําและสันปนน้ําของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขา
ตะนาวศรีโดยเริ่มตั้งแตเขตอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผานจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ สวนสันปนน้ําบนเทือกเขาถนนธงชัยที่กั้นชายแดนประไทยประเทศสหภาพพมา
คือ สันปนน้ําในเขตจังหวัดตากดานตะวันตก ซึ่งไหลลงไปสูแมน้ําเมย อําเภอแมสอดและอําเภอทา
สองยาง จังหวัดตาก และสันปนน้ําบนเทือกเขาตะนาวศรีทางดานตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีที่น้ํา
ไหลลงสูแมน้ําในประเทศสหภาพพมา
พรมแดนธรรมชาติระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา ถึงแมจะเปนเทือกเขา
ทอดยาวเหยียดจากจังหวัดตากจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตประชาชนของสองประเทศก็ได
ติดตอกันมาตั้งแตอดีตไมวาจะเปนการทําศึกสงครามหรือการคาขาย เพราะเทือกเขานี้จะมีบางชวงที่
เปนชองเขา สะดวกแกการเดินทาง ไดแก ชองดานพระเจดียสามองค อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
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กาญจนบุรี ชองดานบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชองดานสิงขร อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สําหรับแนวพรมแดนประเทศไทย ดานนี้ ไดมีการปกปนกั้นเขตแดนมาแลวจึงไมมี
ปญหาเกี่ยวกับเสนเขตแดน แตมีปญหาเรื่องชนกลุมนอย เนื่องจากที่บริเวณนี้เปนเขตปาทึบและเปน
ที่ซองสุมของกระเหรี่ยงอิสระ และมอญอิสระที่ตอตานรัฐบาลพมา เพื่อตองการแยกเปนรัฐอิสระ
บางครั้งกระเหรี่ยงและมอญอิสระเกิดการสูรบกับพมาก็ไดถอยรนเขามาเขตประเทศไทยก็อาจทําให
เกิดปญหากับความไมเขาใจระหวางรัฐบาลประเทศสหภาพพมาได
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกแบงออกไดเปน 2 เขตใหญ ๆ คือ
เขตเทือกเขา ไดแก บริเวณเทือกเขาและที่สูงที่อยูทางดานตะวันตกของภาค ซึ่งทอดตัว
อยูในแนวเหนือใต ตั้งแตจังหวัดตากถึงประจวบคีรีขันธใชเปนแดนธรรมชาติกั้นระหวางประไทยกับ
ประเทศสหภาพพมาที่สําคัญไดแก
1.เทือกเขาถนนธงชัย เปนเทือกเขาที่ทอดตัวมาจากแมฮองสอนเขาสูจังหวัดตาก สวน
ที่สูงที่สุดของภาคตะวันตกอยูที่เทือกเขานี้ คือเทือกเขาใหญที่เปนสวนหนึ่งของเทือกเขา ถนนธงชัย
ซึ่งมีความสูงถึง 2,190 เมตร
2.เทือกเขาที่อยูระหวางแมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอย เทือกเขาในแนวนี้มีระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 900 เมตร และมีความยาวกวา 150 กิโลเมตร ยอดเขา
สวนใหญมีลักษณะมนกลมไมเปนยอดแหลม เปนเทือกเขาหินปูน
3.เทือกเขาตะนาวศรี สวนใหญเปนเทือกเขาหินแกรนิต ซึ่งทอดตัวจากทาง ตอนเหนือ
ในเขตจังหวัดตากและคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ลงไปทางใตผานจังหวัดประจวบคีรีขันธไปจนสุดอําเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง ยาวมากกวา 250 กิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย
ประมาณ 900 เมตร และเปนพรมแดนธรรมชาติกั้นพรมแดนประเทศไทยกับประเทศสหภา
พพมาระหวางเทือกเขาตาง ๆ จะมีที่ราบลุมแมน้ําสลับอยูแคบๆ ที่สําคัญ ไดแก ที่ราบลุมแมน้ํา
แควใหญ ที่ราบลุมแมน้ําแควนอยและที่ราบลุมแมน้ําเพชรบุรี บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเหลานี้เกิดจาก
การยุบตัวลง อันเนื่องมาจากการหักตัวของเปลือกโลกที่เรียกวา แองกราเบน กลายเปนหุบเขาและ
ลุมน้ํา และบริเวณที่ยกตัวขึ้นเราเรียกวา ฮอรสต กลายเปนภูเขาและเทือกเขา
เขตที่ราบ ไดแก บริเวณที่อยูระหวางเขตเทือกเขาและที่ราบภาคกลางและอาวไทย โดยมี
อาณาบริเวณตั้งแตทางตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี ตอมาถึงจังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ
เขตนี้แบงออกไดเปน 2 เขตยอย ไดแก
1.เขตที่ราบขั้นบันได บริเวณที่ราบทางภาคตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดกาญจนบุรีและ
ราชบุรีเปนที่ราบที่เกิดจากการสะสมของตัวตะกอน โดยอิทธิพลของแมน้ําแมกลอง และแมน้ํา
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ทาจีน ที่ราบในเขตนี้จะสูงทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งติดตอกับเขตเทือกเขาแลวคอยลาดต่ําลง
มาทางตะวันออก จนจดที่ราบภาคกลางและอาวไทย มีลักษณะคลายขั้นบันได
2. เขตที่ราบชายฝงทะเล บริเวณตั้งแตตอนเหนือของจังหวัดเพชรบุรีเลียบชายฝง
ทะเลลงไปจนสุดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ราบดังกลาวนี้ เปนที่ราบแคบ ๆ ยาว ๆ ที่เกิดจาก
การกระทําของคลื่น ซึ่งเปนที่ราบชายฝงทะเลยกตัว
ภาคตะวั น ตกเป น ภาคที่ มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ประเทศสหภาพพม า แนวพรมแดนด า นนี้ เ ป น
พรมแดนธรรมชาติที่อาศัยรองน้ําลึกของแมน้ําและสันปนน้ําของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขา
ตะนาวศรีโดยเริ่มตั้งแตเขตอําเภออุมฝาง จังหวัดตาก ผานจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ สวนสันปนน้ําบนเทือกเขาถนนธงชัยที่กั้นชายแดนประเทศไทยประเทศสหภา
พพมา คือ สันปนน้ําในเขตจังหวัดตากดานตะวันตก ซึ่งไหลลงไปสูแมน้ําเมย อําเภอ แมสอด
และอําเภอทาสองยางจังหวัดตากและสันปนน้ําบนเทือกเขาตะนาวศรีทางดานตะวันตกของจังหวัด
กาญจนบุรีที่น้ําไหลลงสูแมน้ําในประเทศสหภาพพมา
พรมแดนธรรมชาติระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา ถึงแมจะเปนเทือกเขา
ทอดยาวเหยี ย ดจากจั ง หวั ด ตากจนถึ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ต ป ระชาชนของสองประเทศก็ ไ ด
ติดตอกันมาตั้งแตอดีตไมวาจะเปนการทําศึกสงครามหรือการคาขาย เพราะเทือกเขานี้จะมีบางชวงที่
เป นช องเขาสะดวกแก ก ารเดิ นทางไดแ ก ช อ งด านพระเจดี ยสามองค อํา เภอสัง ขละบุ รี จังหวั ด
กาญจนบุรี ชองดานบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชองดานสิงขร อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สําหรับแนวพรมแดนไทยดานนี้ ไดมีการปกปนกั้นเขตแดนมาแลวจึงไมมีปญหา
เกี่ยวกับเสนเขตแดน แตมีปญหาเรื่องชนกลุมนอย เนื่องจากที่บริเวณนี้เปนเขตปาทึบและเปนที่ซอง
สุมของกระเหรี่ยงอิ สระ และมอญอิ สระที่ ตอต านรั ฐ บาลพมา เพื่ อต อ งการแยกเปน รั ฐ เอกเทศ
บางครั้งกระเหรี่ยงและมอญอิสระ เกิดการสูรบกับพมาก็ไดถอยรนเขามาเขตไทยอาจทําใหเกิดปญหา
กับความไมเขาใจระหวางรัฐบาลพมาได
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคลายคลึงกับภาคเหนือตอนลางและภาคกลางดาน ตะวันตก
แตมีความแหงแลงมากกวาในภาคดังกลาว เพราะมีแนวเทือกเขาสูงเปนแนวกําบังลม ทําใหลักษณะ
ภูมิอากาศในฤดูรอนและฤดูหนาวแตกตางกันอยางเดนชัด เนื่องจากแนวเทือกเขาขวางกั้นทิศทางลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต กอใหเกิดบริเวณเงาฝนหรือพื้นที่อับลม ฝนจะตกดานตะวันตกของเทือกเขา
มากกวาดานตะวันออก ปจจัยสําคัญในการกําหนดลักษณะเดนของภาคนี้ พอจะแยกกลาวไดดังนี้
คือ
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ปจจัยควบคุมภูมิอากาศ
ลมและมวลอากาศ ลมที่พัดผานภาคตะวันตกที่สําคัญ คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมพายุ อยางไรก็ดี เนื่องจากการขวางกั้นทิศทางลมของเทือกเขา
จึงทําใหลมที่พัดผานออนกําลังลงและกลายเปนลมแลงที่มีความชื้นนอย ภาคตะวันตกจึงเปนเขต
อากาศรุนแรงภาคหนึ่ง ในบางปปริมาณน้ําฝนที่ไดรับสวนใหญมาจากพายุดีเปรสชันที่กอตัวในอาวเบ
งกอลและทะเลจีนใต
การขวางกั้นของภูเขา ทางดานตะวันตกของภาคนี้มีแนวเทือกเขาถนนธงชัย และแนว
เทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวในแนวเหนือใตขวางกั้นทิศทางลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต ไวจึงเปนเหตุให
ฝนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพามาตกบริเวณดานตนลม หรือดานหนาของเทือกเขาตะนาวศรีเขา
สูภาคตะวันตกซึ่งตั้งอยูดานหลังเขาหรือดานปลายลม จึงกลายเปนลมแหงที่มีความชื้นนอย และมี
อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อมวลอากาศไหลลงดานหลังภูเขาซึ่งอยูในประเทศไทย ทําใหความชื้นดังกลาวไม
สามารถกลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงมาเปนฝนได ดวยเหตุนี้ภาคตะวันตกจึงเปนบริเวณที่แหงแลงที่สุด
แหงหนึ่งของไทย
ลมพายุ พายุหมุนที่มีแหลงกําเนิดมาจากอาวเบงกอล โดยทั่วไปแลวเกิดจากการหักเลี้ยว
หลังจากไดขึ้นฝงทางตอนใตของประเทศสหภาพพมา แลวจะเขาสูภาคตะวันตกทางบริเวณระหวาง
จังหวัดตากกับแมฮองสอน พายุที่เขาสูภาคตะวันตกโดยมีแหลงกําเนิดอยูที่อาวเบงกอลนี้มีนอยมาก
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน พฤษภาคม หรือมิถุนายน และอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนตุลาคม
พฤศจิกายน หรือธันวาคม พายุหมุนดังกลาวนี้จะออนกําลังมากเมื่อเขาสู ภาคตะวันตก เนื่องจาก
ปะทะกับเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาถนนธงชัย
สวนพายุหมุนที่มีแหลงกําเนิดอยูที่มหาสมุทรแปซิฟก สวนใหญจะออนกําลังลงกลายเปน
ดีเปรสชันเมื่อเขาสูภาคตะวันตก ทําใหฝนตกหนักและน้ําทวม สวนบริเวณที่ติดตอกับ ชายทะเล
เชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี จะไดรับความเสียหายรุนแรงจากดีเปรสชัน และพายุโซน
รอนมากกวา เนื่องจากภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงขวางกั้น
องคประกอบของภูมิอากาศ องคประกอบของภูมิอากาศที่สําคัญ ไดแก
อุณหภูมิ ตามปกติภาคตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 32 องศาเซลเซียสและต่ําสุดเทากับ 23องศาเซลเซียสจังหวัดกาญจนบุรี
นับไดวาเปนบริเวณที่มีอากาศรุนแรงที่สุด กลาวคือ เปนทั้งบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (33.8
องศาเซลเซียส) และเปนบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด (6 องศาเซลเซียส ) ในภาคตะวันตก
ฝน เนื่องจากภาคตะวันตกตั้งอยูในเขตดานปลายลมของเทือกเขาถนนธงชัย
และ
เทือกเขาตะนาวศรี จึงทําใหบริเวณนี้ไดรับปริมาณน้ําฝนนอยกวาภาคอื่น ๆ ทั้งหมด กลาวคือ มี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปต่ํากวา 1,000 มิลลิเมตร บริเวณที่มีฝนตกนอยที่สุดของภาคตะวันตกคือ
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จังหวัดตาก คือ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปเพียง 951.1 มิลลิเมตรเทานั้น นับเปนบริเวณที่มี
ความแหงแลงที่สุดของประเทศ
การแบงเขตภูมิอากาศ
เมื่อพิจารณาลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตก ตามหลักการแบงของเคิปเปนแลว
ภูมิอากาศของภาคตะวันตกจะมีเพียงแบบเดียว คือ ภูมิอากาศแบบสะวันนาหรือภูมิอากาศแบบทุง
หญาเมืองรอน โดยมีลักษณะอากาศเชนเดียวกับภูมิอากาศในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ดังไดกลาวมาแลว ภาคตะวันตกมีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
1. ฤดูฝน ฤดูฝนจะเริ่มพรอม ๆ กับภาคกลาง โดยจะเริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตเริ่มพัดเขามาสูไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนตุลาคม เดือนสิงหาคม และเดือน
กันยายน เปนระยะเวลาที่ฝนตกชุกที่สุด แตปริมาณน้ําฝนที่จะไดรับนอยกวาภาคกลางเพราะอิทธิพล
ของเทือกเขาขวางกั้น สวนฝนที่ไดรับจากดีเปรสชันมีปริมาณปานกลาง ในชวงประมาณปลายเดือน
กันยายนและตนเดือนตุลาคม และตั้งแตกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป ฝนจะสิ้นสุดลง
2.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม ชวงระยะ
กลางเดือนตุลาคมถึงตนเดือนพฤศจิกายนเปนระยะเปลี่ยนฤดูระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว แตอาจจะมี
ฝนตกบ า งเป น ครั้ ง คราวในฤดู ห นาวอุ ณ หภู มิ ไ ม ล ดต่ํ า มากเหมื อ นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิ ในเดือนมกราคมเฉลี่ย 5.5 องศาเซลเซียส
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในเดือนมกราคม เฉลี่ย 11.1 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปภาคนี้อุณหภูมิจะ
ลดต่ํามากที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคม
3. ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม เดือนเมษายนมี
อากาศรอนอบอาวที่สุด เพราะเปนชวงที่ดวงอาทิตยแผรังสีเกือบตรงศีรษะ ประกอบกับภาค
ตะวันตกเปนดานอับลม ทําใหอากาศในบริเวณนี้รอนและมีอุณหภูมิสูงยิ่งขึ้น..
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดินพื้นที่เปนทิวเขามีแนวแกนอยูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีที่ราบอยูระหวาง
หุบเขา และริมฝงแมน้ําพื้นดินมีสวนประกอบของหินปูนอยูเปนจํานวนมาก ดินสวนใหญจึงมีปฏิกริยา
เปนกลางหรือดาง เปนแหลงพืชไรที่สําคัญของประเทศแหงหนึ่ง ดินที่พบแบงไดตามลักษณะพื้นที่
ดังนี้
1.บริเวณที่ราบและเนินตะกอนรูปพัดลักษณะพื้นที่ราบเรียบเปนสวนใหญอยูใน
บริเวณสองฟากฝงแมน้ําสายใหญๆ ดินที่พบในบริเวณนี้คือกลุม เอนติซอล เนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวบางแหงเปนกอนกรวดปะปนอยู สวนมากใชในการทํานาและปลูกพืชไรตางๆ
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2.บริเวณลานตะพักลําน้ําต่ําเนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวถึงดินเหนียวมีการระบาย
น้ําไมดี ดินพวกนี้จัดอยูในกลุม อินเซพติซอล สวนใหญใชทํานา และปลูกออย มันสําปะหลังและ
พืชไรอื่นๆ
3.บริเวณลานตะพักลําน้ําสูงในบริเวณที่มีความลาดชัน ดินที่พบอยูในกลุมอัลฟวอล
เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินเหนียวรวนปนทราย มีการระบายน้ําคอนขางดี สวนใน
บริเวณที่มีความลาดชันสูงดินที่พบอยูในกลุม อุลติซอล ออกซิซอล เวอติซอล เนื้อดินเปนพวกดิน
ทรายปนดินรวน การระบายน้ําดี สวนใหญใชปลูกพืชไร และบางสวนยังคงสภาพเปนปาไมอยู
4.บริเวณที่เหลือคางจากการกัดกรอน พืชพรรณธรรมชาติเปนปาไมเบญจพรรณ มีการ
ถากถางทําไรเลื่อนลอยหรือสวนผลไม และบางแหงปลอยไวเปนที่รกรางวางเปลา ดินที่พบมีลักษณะ
แตกตางกันไปแลวแตวัตถุตนกําเนิดของดินแตละชนิดกลุมดินไดแก อุลติซอล เวอติซอล มอลติซอล
และ เอนติซอล ในบริเวณนี้มีพื้นที่ที่เปนเขาหินปูนโผลอยูเปนหยอมๆ พืชพรรณธรรมชาติมีอยูไม
หนาแนน สวนตามบริเวณที่ราบระหวางเขาและตามลาดเชิงเขาของภูเขาหินปูน ชั้นดินตื้นบางลึกบาง
เนื้อดินเปนดินเหนียวจัดการระบายดี ดินที่พบเปนกลุมอุลติซอล
ทรัพยากรน้ํา ภาคตะวันตกเปนภาคหนึ่งที่มีอากาศรอน อุณหภูมิสูง และฝนตกนอย
เนื่องจากเปนเขตพื้นที่อับฝน เพราะการพัฒนาแหลงน้ําในภูมิภาคนี้ จัดเปนเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนมากแหลงน้ําธรรมชาติในภาคตะวันตกแบงไดดังนี้
1. แมน้ํา ในภาคตะวันตกมีแมน้ําสายสําคัญ คือ
แมน้ําปง ไหลผานจังหวัดตาก
แมน้ําแมกลอง เปนแมน้ําสายใหญและมีปริมาณน้ํามากที่สุดในภาคตะวันตก ตนน้ําเกิด
จากภูเขาในอําเภออุมผาง จังหวัดตากไหลผานชองสะเดา วังดง ลาดหญา หนองบัว
ทามะขาม
(แมน้ําตอนนี้เรียกวาแควใหญ หรือแมน้ําศรีสวัสดิ์ เมื่อไหลลงมาถึงบริเวณตําบลบานเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรีมีแมน้ําแควนอยมารวมกันทางฝงขวาเรียกวา ปากแพรก และจากนี้ตลอดไป
เรียกวา แมน้ําแมกลอง) ไหลผานอําเภอตางๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และไปออกทะเลใน
อาวไทยที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามยาว 140 กิโลเมตร
แม น้ํ า แควใหญ (แม น้ํ า ศรี ส วั ส ดิ์ ) ต น น้ํ า เกิ ด จากภู เ ขาซึ่ ง อยู ป ลายเขตแดนจั ง หวั ด
กาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานีตอกัน ไหลมารวมกับแมน้ําแควนอยที่ปากแพรก อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนแมน้ําแมกลอง สําหรับแมน้ํานี้มีลําธารใหญนอยหลายสายมารวมเปน
แมน้ําแควใหญลําธารที่สําคัญ คือลําตะเพินไหลลงสูแมน้ําแควใหญที่เหนือตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ในหนาแลงน้ําตื้นและไหลเชี่ยวมาก ในหนาน้ําบางครั้งลนฝงและสองฟากแมน้ํามีภูเขาสูง ๆ มากกวา
สองฝงของแมน้ําแควนอย
แมน้ําแควนอย (แมน้ําไทรโยค) อยูทางฝงขวาของแมน้ําศรีสวัสดิ์ ตนน้ําเกิดจากลําธาร
เล็กบนภูเขาในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีลําธารอื่นๆ อีกไหลมารวมกันที่สําคัญ
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คือ แมน้ํารันตี หวยซองกะเลีย และแมน้ําบีคี่ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาที่ตอกับแดนพมา ไหลผาน
อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และมีแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรีไหลมาบรรจบและ
ไหลมารวมกับแมน้ําแควใหญ กลายเปนแมน้ําแมกลอง ยาว 295 กิโลเมตร
แมน้ําเพชรบุรีตนน้ําเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศสหภาพพมาอยูในอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ไหลผานเขาเขตอําเภอบานลาด อําเภอ
เมืองเพชรบุรี แลวเขาเขตอําเภอบานแหลมไปออกทะเลในอาวไทย ยาว 190 กิโลเมตร
2.เขื่อน อางเก็บน้ํา และฝาย เนื่องจากภาคตะวันตกมีปญหาการขาดแคลนน้ํา
สําหรับใชในการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกในฤดูแลงคอนขางมาก ทั้งๆที่มีน้ําอยูมากมาย
ในชวงฤดูฝนเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงแกปญหาดวยการสรางเขื่อน อางเก็บน้ําและฝาย
ทรัพยากรปาไม ในปจจุบันภาคตะวันตกนับไดวาเปนภาคที่ยังมีปาสมบูรณเปนที่สอง
รองจากภาคเหนือกลาวคือจากสถิติ พ.ศ.2525 ปรากฏวาภาคตะวันตกมีปาไมประมาณรอยละ
56.14 ของ พื้นที่ภาค จากสถิติการปาไมของประเทศไทย พบวาใน พ.ศ. 2538 ภาค
ตะวันตกมีเนื้อที่ปาไม 27,055 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 50.40 ของพื้นที่ภาค
จังหวัดที่มีเนื้อที่ปาไมมากที่สุดคือตากรองลงมาคือกาญจนบุรี สวนจังหวัดที่มีเนื้อที่ปาเหลืออยูนอย
ที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ปจจัยที่ทําใหปาไมยังสมบูรณอยูบางคือความไมสะดวกในคมนาคม
ขนสงในการเขาไปตัดไมและชักลากไม เนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและที่สูงอยางไรก็ดี
ปจจุบันการลักลอบตัดไมทําลายปาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น หากไมไดรับการปรับปรุงแกไขที่ดีแลว ปา
ไมที่เหลืออยูขณะนี้ คงจะหมดสภาพความเปนปาไปในที่สุดพื้นที่ปาไมสวนใหญอยูในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวรหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระและอุทยานแหงชาติตางๆไมที่สําคัญ
ของภาคตะวันตก คือไมเบญจพรรณ ปาไมในภาคตะวันตกจําแนกได ดังนี้
1.ปาไมผลัดใบ
ปาดิบชื้นเปนปาที่อยูในบริเวณที่มีความชุมชื้นสูงไดแกบริเวณเทือกเขาทั้งสองฝงของ
แมน้ําแควใหญแมน้ําแควนอยบริเวณน้ําตกตางๆและบริเวณเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สหภาพพมา
ปาดิบเขาเปนปาที่มีอยูมากตามบริเวณที่ชุมชื้นในเขตเทือกเขาเชน ตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรีเขาใหญ เขาขาแขงบริเวณน้ําตกและตามแนวเทือกเขาถนนธงชัยในเขตจังหวัดตาก
ปาสนเขา เปนปาไมที่มีอยูนอยมีบริเวณยอดเขาสูงๆบางแหงเทานั้นสวนใหญพบมากตาม
เทือกเขาและที่สูงในทองที่ทางเหนือของจังหวัดตาก
ปาชายเลนน้ําเค็มเปนปาไมที่ขึ้นอยูตามดินเลนน้ําเค็มและน้ํากรอยพบมากบริเวณอําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. ปาไมผลัดใบ
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ปาเบญจพรรณ เปนปาไมที่ขึ้นอยูกวางขวางในภาคตะวันตก ตั้งแตจังหวัดตากตอลงไป
จนถึงจังหวัดราชบุรี ไมสําคัญ คือ ไมสัก และไมไผ โดยเฉพาะไมไผนับเปนไมที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจมาก
ปาแดง เปนปาไมที่อยูกระจัดกระจายตามทองที่ตางๆ ในบริเวณที่ดอน และมีความแหง
แลงสูงของภาคตะวันตก เชน ตามพื้นที่ทางดานตะวันออกของอําเภอบอพลอย และอําเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3. ปาไมชนิดอื่น ๆ
นอกจากป าไม ไม ผ ลั ดใบและป าไม ผลัดใบแล วยั ง มี ปาชายเลนในจังหวั ดเพชรบุ รีแ ละ
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนปาที่พบอยูตามชายหาดที่ติดตอกับทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทรัพยากรแร ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีแรธาตุหลายชนิด แรที่ขุดไดมากที่สุด ดีบุก
และทังสเตน แรที่สําคัญของภาคตะวันตกอาจแยกออกไดดังนี้
1. แรโลหะ ที่สําคัญในภาคตะวันตก ไดแก ดีบุก ทังสเตน ทองคํา และเหล็ก
ดีบุก พบมากในเขตเทือกเขาทางตะวันตกของภาคนี้ กรมทรัพยากรธรณีไดกําหนดพื้นที่
ศักยภาพทางแรดีบุก ในเขตอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและ
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ทังสเตน พื้นที่ศักยภาพทางแรทังสเตนในภาคตะวันตก ไดแก อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ทองคํา พื้นที่ทางศักยภาพของแรทองคําในภาคตะวันตก ไดแก บริเวณอําเภอ บาง
สะพาน อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เหล็ก สวนใหญเปนเหล็กที่มีคุณภาพต่ํา พื้นที่ศักยภาพทางแรเหล็กที่นาสนใจในภาค
ตะวันตก คือ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สังกะสี มีแหลงแรสังกะสีที่ไดดําเนินการผลิตแลวที่ผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่มีศักยภาพทางแรสังกะสีที่นาสนใจที่อําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรีและ
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2. แรอโลหะที่สําคัญในภาคตะวันตก ไดแก
ฟลูออไรต นับเปนแรอโลหะที่สําคัญและสงออกจําหนายมากพื้นที่ศักยภาพทางแร ฟลู
ไรตที่สําคัญไดแก บริเวณอําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
หินออน เปนหินแปรที่แปรสภาพมาจากหินปูนแหลงที่สําคัญไดแก บริเวณตําบลในเขต
อําเภอทามวง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีและในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ฟอสเฟต นําไปใชทําปุย แรฟอสเฟตที่เกิดตามธรรมชาติ พบอยูตามเทือกเขา หินปูน
ในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี แรฟอสเฟตที่ไดจากมูลคางคาว พบอยูตามถ้ําหินปูน เชน
เขาชองพราน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนตน
3. แรรัตนชาติ ที่พบมากในภาคตะวันตก คือ คอรันดัม ที่มีชื่อเรียกวา พลอยไพลิน
หรือ บลูแซฟไฟร โดยทั่วไปคนมักจะเรียกวา พลอยสีน้ําเงิน พื้นที่ศักยภาพแรรัตนชาติในภาค
ตะวันตก ไดแกอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
4.แรเชื้อเพลิง ที่พบในภาคนี้ในขณะนี้คือแรหินน้ํามันซึ่งมีอยูมากบริเวณอําเภอแมสอด
จังหวัดตากมีเนื้อที่มากกวา 500 ตารางกิโลเมตร
แหลงทองเที่ยว ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีแหลงทองเที่ยวอยูมากภาคหนึ่ง เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา และมีอาณาเขตติดชายทะเลดานอาวไทย ดังนั้นแหลง
ทองเที่ยวจึงมีชายหาดภูเขา น้ําตกและอุทยานแหงชาติ เชน อุทยานแหงชาติเอราวัณ อุทยาน
แหงชาติ ไทรโยค หาดทรายชายทะเลที่ชะอําและหัวหินเปนตน สวนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสราง
ขึ้นมีทั้งที่เปนเขื่อนและอางเก็บน้ํา โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย
สถานที่สําคัญเกี่ยวกับ
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตน ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภาคนี้เจริญขึ้นคือ
ระบบการคมนาคมสะดวกมีทั้งทางรถยนตและทางรถไฟ โดยเฉพาะทางรถไฟ การรถไฟแหงประเทศ
ไทยไดเอื้อเฟออํานวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภาคนี้เจริญรุดหนา เชน การจัด
ขบวนรถไฟพิเศษไปเชาเย็นกลับสายน้ําตก (กาญจนบุรี)สายหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ ) สายชะอํา
(เพชรบุรี)ทําใหนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศสนใจและชอบเดินทางทองเที่ยว เพราะ
สะดวก ประหยัด รวดเร็ว ปลอดภัย และประชาชนมีความหลากหลายในเรื่องในการประกอบกิจการ
ทองเที่ยว
ประชากร
สถิติประชากรของประเทศไทยพ.ศ.2541 ภาคตะวันตกมีประชากร3,003,512 คนหรือ
คิดเปนรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด เปนภาคที่มีจํานวนประชากรนอยที่สุดของประเทศ จังหวัด
ที่จํานวนประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกไดแก ราชบุรี สวนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรนอยที่สุด
ไดแกจังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันตกเปนภูมิภาคที่ไมมีจังหวัดใดเลยที่มีประชากรเกิน1,000,000 คน
การกระจายและความหนาแนนของประชากร
ประชากรในภาคตะวันตกสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบเชิงเขา สวน
บริเวณภูเขาและที่สูงประชากรอาศัยอยูเบาบาง ในเขตเทือกเขาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศ
สหภาพพมา ที่ชนกลุมนอยที่สําคัญอาศัยอยู 2 กลุม คือ กระเหรี่ยง และมอญ ชนกลุมนอยเหลานี้
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาไวตามเดิม ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีประชา
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กรอาศัยอยูเบาบางที่สุดของประเทศ คือ เฉลี่ย 56 คนตอตารางกิโลเมตร สาเหตุที่ประชากรอาศัยอยู
เบาบางเชนนี้ เพราะภาคตะวันตกเปนภาคที่เต็มไปดวยภูเขา ทําใหการคมนาคมขนสงไมสะดวก จึง
ยากลําบากตอการเขาไปตั้งถิ่นฐาน
อยางไรก็ดี หากพิจารณาการกระจายประชากรเปรียบเทียบกับเนื้อที่ของจังหวัด จะเห็น
ไดอยางชัดเจนวา บริเวณที่ประชากรตั้งถิ่นฐานอยูอยางหนาแนนที่สุดของภาคตะวันตก คือ จังหวัด
ราชบุรี157คนตอตารางกิโลเมตรเหตุที่บริเวณดังกลาวนี้มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เพราะ
เนื้อที่สวนใหญของจังหวัดราชบุรีเปนที่ราบลุมแมน้ําอยางสมบูรณ มีเสนทางคมนาคมขนสงทั้งทางน้ํา
และทางบกอยางสะดวกสบาย จึงทําใหประชากรเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาก สวนบริเวณที่มี
ประชากรอาศัยอยูเบาบางที่สุด คือ จังหวัดตาก ( 29.20 คนตอตารางกิโลเมตร ) และจังหวัด
กาญจนบุรี (39.79 คนตอตารางกิโลเมตร ) สาเหตุที่ทั้งสองจังหวัดนี้มีประชากรอาศัยอยูเบาบาง
ที่สุดของภาคตะวันตก เพราะมีภูมิประเทศสวนใหญเปน ภูเขาและที่สูงที่สลับซับซอน ตลอดจน
การคมนาคมขนสงก็ยังไมทั่วถึง ยิ่งไปกวานั้นบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ยังเปนบริเวณ
ที่แหงแลงที่สุดของภาคตะวันตกอีกดวย จึงเปนเหตุใหบริเวณดังกลาวกลายเปนเขตที่มีประชากร
อาศัยอยูเบาบางที่สุดในภาคตะวันตก
นาสังเกตวา กอนป พ.ศ. 2526 จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรเบาบางรองจากจังหวัด
ตากเพราะมีสภาพภูมิประเทศและอยูในบริเวณที่มีความแหงแลงที่สุดของภาคตะวันตกดวย แตตอมา
จังหวัดกาญจนบุรีไดพัฒนาขึ้นเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร และธรรมชาติที่งดงาม
หลายแหง ในแผนการพัฒนาจังหวัดนี้มีการสรางทางคมนาคมใหอยูในสภาพดี สะดวกและปลอดภัย
ยิ่งกวาเดิม ประกอบกับเขื่อนศรีนครินทรเมื่อป พ.ศ.2522 ชวยแกปญหาการขาดแคลนน้ําใน
หนาแลงของจังหวัดกาญจนบุรีไดเปนสวนใหญ ทําใหมีการบุกเบิกที่ดินสําหรับเพาะปลูกขึ้น มีผูคน
หลั่งไหลเขาสูจังหวัดกาญจนบุรี จึงทําใหจังหวัดนี้มีประชากรหนาแนนขึ้นกวาเดิม แตก็ยังเปนจังหวัด
ที่มีประชากรอยูเบาบางเปนอันดับสองของภาคนี้
สภาพสังคมและวัฒนธรรม ทุกจังหวัดของภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
สหภาพพมาจึงมีชาวพมา กระเหรี่ยงและมอญเปนชนกลุมนอยที่ปะปนอยูในทุกจังหวัด สวนในเขต
เมืองก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูมาก อยางไรก็ดีประชากรเหลานี้ก็เขากันไดดีกับคนสวนใหญของ
ภาคตะวันตก ประกอบกับภาคตะวันตก ประกอบดวยพื้นที่แคบๆ อยูติดกับภาคกลาง ดังนั้น
สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป เชน การแตงกาย ภาษาพูด การนับถือศาสนา และวิถีการ
ดําเนินชีวิตของผูคนจึงคลายคลึงกับภาคกลางมากที่สุด
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันตกเปนบริเวณแคบๆตั้งอยูทางดานตะวันตกของภาคกลาง ทอดตัวยาวขนาน
กับพรมแดนของประเทศสหภาพพมา เปนภาคที่มีลักษณะเปนสะพานเชื่อมระหวางภาคเหนือและ
ภาคใตของประเทศไทยภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาทั้งยุคใหมและยุคเกา
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ภูเขาเหลานี้เปนแหลงทรัพยากรแรธาตุปาไมและตนน้ําลําธาร แตไมเหมาะแกอาชีพเกษตรกรรม
นอกจากนี้ภูเขาในภาคนี้ยังวางตัวในทิศเหนือใต เปนการขวางกั้นทิศทางลมและความชื้นจากทะเลอัน
ดามัน ทําใหเกิดพื้นที่ปลายลมที่มีปริมาณฝนนอย ซึ่งเปนที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบชายฝงซึ่งอยูทาง
ภาคตะวั น ออกของภาคนี้ แต ก ารสร า งเขื่อ นเพื่ อ การชลประทานในเขตภู เ ขาและมี ระบบคู ค ลอง
ชลประทานที่คอนขางทั่วถึง จึงทําใหบริเวณที่ราบเปนเขตการเกษตรที่สําคัญทั้ง ๆ ที่อยูในพื้นที่อับฝน
การที่ภาคตะวันตกไมไกลจากเมืองหลวง และมีน้ําตก แกง อางเก็บน้ํา เกาะ ชายฝงทะเลน้ําตื้น และ
หาดทราย ซึ่งเปนทิวทัศนที่สวยงาม จึงเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูภาคนี้ปละมากๆ
สภาพแวดลอมเหลานี้ยอมเปนปจจัยสงเสริมใหมีการประกอบอาชีพตางๆ ดังนี้
การเพาะปลูก
ภาคตะวันตกมีเขื่อนชลประทานหลายแหงเชน เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนแมกลอง ในจังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และยังมีอางเก็บน้ําอีกหลายแหง การเพาะปลูกในภาคนี้
อาศัยน้ําจากระบบการชลประทานเขามาชวยและมีลักษณะคลายคลึงกับภาคกลาง แตไดผลผลิตไม
คอยมากนัก พืชสําคัญไดแก ขาว ออย สับปะรด และมันสําปะหลัง
การเลี้ยงสัตว ภาคตะวันตกเปนแหลงการเลี้ยงสัตวเพื่อการคาที่สําคัญ เนื่องจากมีสภาพ
ภูมิประเทศเปนที่สูงซึ่งมีภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนาอันกวางขวาง และมีพื้นที่ราบใกลชายฝงทะเล
และลุมแมน้ํา ประกอบกับภาคตะวันตกเปนภูมิภาคที่อยูใกลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนตลาดใหญ สัตว
ที่เลี้ยงมาก ไดแก สุกร เปด ไก และโค แหลงเลี้ยงสัตวในภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดราชบุรี
เพชรบุรีและกาญจนบุรี

การทําปาไม ภาคตะวันตกซึ้งมีภูมิประเทศเปนภูเขาและที่สูงเคยเปนภูมิภาคที่อุดม
สมบูรณไปดวยปาไมมีคา เชน ไมมะคา ไมสัก และไมไผ เปนตน แตปจจุบันมีเหลืออยูนอยมาก
รัฐบาลจึงมีนโยบายอนุญาตใหนําไมจากพมาเขามาทางจังหวัดตากและกาญจนบุรีได อาชีพการทําปา
ไมจึงเปนอาชีพ
สําคัญอยางหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี และตาก แตหลังจากป พ.ศ. 2532 เมื่อรัฐบาลได
ออกกฎหมายควบคุมการทําไมและแปรรูปไม อาชีพนี้ก็ซบเซาลง
การประมง เป นอาชี พ ที่ แ พร หลายอย า งหนึ่ ง ในภาคนี้ มี ทั้ง การประมงน้ําเค็ ม การ
ประมงน้ําจืด และการเลี้ยงสัตวน้ํากลาวคือจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธมีพื้นที่บางสวนติดตอ
กับอาวไทย ประชากรจํานวนมากในพื้นที่ชายฝงของสองจังหวัดนี้มีอาชีพทางการประมงทะเล สวน
ประชากรในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและตาก ที่อาศัยอยูใกลอางเก็บน้ํา หรือแมน้ําที่ไหลผาน จะ
ประกอบอาชี พประมงน้ํ าจื ด ส วนพื้ นที่ ราบจะมี การขุดบอเลี้ ยงปลาน้ําจืดและเลี้ยงกุง กัน แทบทุ ก
จังหวัด
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การทําเหมืองแร จังหวัดกาญจนบุรีมีการขุดแรเกือบทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
ไดแก ดีบุก วุลแฟรม เหล็ก ทังสเตน ตะกั่ว ฟลูออไรต หินออนและรัตนชาติ สวนที่จังหวัดตาก
มี ก ารทํ าเหมื อ งแร ดีบุ ก และวุ ล แฟรม ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ก ารนํ า ยิ ป ซั ม ไปทํ า ปู น ซี เ มนต แ ละ ปู น
ปลาสเตอร
การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในภาคตะวันตกมักเปนการแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่น
ซึ่งสวนใหญไดมาจากผลผลิตทางการเกษตร ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลจากออยที่จังหวัด
ราชบุ รี และกาญจนบุ รี อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรดบรรจุ ก ระป อ งที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ หรือการทําเครื่องปนดินเผาจากดินเหนียวที่ราชบุรี
การคาและการบริการ
ภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดตอกับประเทศสหภาพพมา จึง
มีการคากับประเทศนี้ที่จังหวัดตากและกาญจนบุรีอยูหลายจุด สินคาที่สําคัญไดแก เครื่องอุปโภค
บริโภค ไมแปรรูป เครื่องประดับและของปา สวนในการทองเที่ยวนั้นภาคมีแหลงทองเที่ยวอยูหลาย
แหงไดแกน้ําตก ปาเขา อางเก็บน้ํา เกาะแกงในแมน้ํา ทะเล และชายหาดที่กวางยาวและมีทรายขาว
สะอาดจึ ง เป น ที่ นิ ย มของนั ก ท อ งเที่ ย วเป น อย า งมาก เช น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ เปนตน
ปญหาและการแกไขปญหาความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม
ปญหาเกี่ยวกับดิน ภาคตะวันตกเปนอีกภาคที่ประสบปญหาเกี่ยวกับการพังทลายของ
หนาดินอยางรุน แรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริเ วณเขตภูเ ขาจังหวั ดกาญจนบุรีและตาก เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงประกอบกับมีการหักรางถางพง โคนปา และเผาปา เพื่อใชไม
และพื้นที่เพาะปลูก จึงทําใหพื้นดินพังทลายรุนแรงเปนบริเวณกวาง นอกจากนี้ การตัดไมทําไรเลื่อน
ลอยยังทําใหเกิดความแหงแลงเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงฤดูฝนจะทําใหเกิดน้ําทวมไดงายกลายเปนอุทกภัย
รุนแรง
การแกปญหา การแกปญหาเกี่ยวกับดินในภาคตะวันตกมีดังนี้
1.บริการน้ําจากเขื่อนและอางเก็บน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรใหทั่วถึง
2. อนุรักษปาไมตนน้ําลําธารอยางเครงครัด และสงเสริมการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปา
เสื่อมโทรม
3.สรางแปลงสาธิตเพื่อสงเสริมและแนะนําใหเกษตรกรรูจักวิธีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะภูมิประเทศและชนิดของดิน
4.จัดตั้งศูนยวิจัยพืชและสัตวเพื่อศึกษาหาพันธุพืชและพันธุสัตวที่ใหผลผลิตสูงสุดและ
เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ ดิน และภูมิอากาศของภาคนี้
5. ควบคุมดูแลผูที่ไดรับสัมปทานเหมืองแรใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
นอกจากวิ ธี ก ารแก ป ญ หาดั งกล า วนี้ ในภาคตะวั น ตกยั ง มี โ ครงต า ง ๆ ในการพั ฒนาดิ น เพื่ อ การ
เกษตรอีก เชน โครงการพัฒนาที่ดินหุบกะพง ตั้งอยูที่ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการพัฒนาที่ดินดอนขุนหวย ตั้งอยูที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาที่ดินหนอง
พลับตั้งอยูที่ตําบลหนองพลับอําเภอหัวหินจังหวัด.ประจวบคีรีขันธ
ปญหาเกี่ยวกับน้ํา แมวาจะสรางกักเก็บน้ําไวใชเพื่อเพาะปลูกในฤดูแลง แลวก็ตาม แต
เกษตรกรในภาคตะวันตกก็ยังประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อใชเพาะปลูก เนื่องจากฤดูแลง
ปริมาณน้ําที่กักเก็บน้ําไวมีนอยไมพอกับพื้นที่เพาะปลูก และมีน้ําแหงเปนชวง ๆ สวนคุณภาพของน้ํา
ในภาคนี้ก็มีปญหา กลาวคือ น้ําในแมน้ําแมกลองเกิดเนาเสีย เพราะการปลอยน้ําเสียจากโรงงานผลิต
น้ําตาลที่ตั้งกระจายอยูตามริมฝงแมน้ําแมกลอง ปญหาน้ําเนาเสียนี้เปนปญหาใหญที่ประชากรภาคนี้
ตองประสบตอเนื่องกันมาหลายป
การแกปญหาการแกปญหาน้ําในภาคตะวันตกไดดําเนินการดังนี้
1.พัฒนาแหลงน้ํามาใชโดยการสรางเขื่อนเชน เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนแกงกระจาน เขื่อนว
ชิราลงกรณ เปนตน
2.ควบคุม ดูแลการบําบัดน้ําเนาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเชน โรงงานน้ําตาล โรงงาน
ทําสี โรงงานยอมผา เปนตน
ปญหาเกี่ยวกับปาไม ปาไมในภาคตะวันตกมีพื้นที่ลดลงมากและเปนไปอยางรวดเร็ว
เนื่องจากการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกและตัดโคนเพื่อใชเนื้อไม จังหวัดตากมีไมเบญจพรรณจําพวก
ไม สักมาก แต ก็ถู ก ตั ดโค นไปมากเพราะเป นไมเ ศรษฐกิ จ จั งหวัด กาญจนบุรี มี ไม ไผ มากที่สุด ของ
ประเทศ เชน ไมไผรวกไมไผปา เปนตน สวนไมอื่นๆมีไมแดง ประดู เต็งรัง และไมมะคา
ปาไผถูกทําลายลงไปมากเพราะนําไปปอนโรงงานกระดาษ ทําแพ ทํารั้ว นอกจากนี้ยังมี
พวกบุกรุกเขาไปทําไร เผาถานขาย รวมทั้งทํารีสอรท ทําสนามกอลฟ จึงเกิดปญหาปาไมถูกทําลาย
มากขึ้นในภูมิภาคนี้
การแกปญหา แนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับปาไม มีดังนี้
1. ใชมาตรการลงโทษผูบุกรุกตัดไมทําลายปาในเขตปาสงวนอยางเขมงวดและจริงจัง
2. จัดใหมีเจาหนาที่อยางเพียงพอในการคุมครอง ปองกัน และรักษาปา
3. สงเสริมการปลูกปาสรางสวนพฤกษชาติใหเปนที่พักผอนหยอนใจแกประชาชน
ปญหาเกี่ยวกับแรธาตุ ภาคตะวันตกเปนแหลงแรธาตุหลายชนิดและมีปริมาณมาก จึงมี
ผูเขาไปดําเนินการขุดหาแรธาตุกันมากจึงเปนภูมิภาคที่มีปญหาเกี่ยวกับแรธาตุโดยตรง และปญหาที่มี
ผลกระทบตอทรัพยากรอื่น
การแกปญหา แนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับแรธาตุ มีดังนี้
1. ควบคุมดูแลผูที่ไดรับสัมปทานทําแรใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัดและปองกัน
ดูแลนักขุดหาแรเถื่อน
2. เขมงวดในการใหสัมปทานแกผูประกอบการทําเหมืองแร
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3. ออกกฎหมายกําหนด เขตการทําเหมืองแร เขตอนุญาต เขตหวงหาม เขตสํารวจเปน
ตน
ปญหาชนกลุมนอย ภาคตะวันตกเปนภาคหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษในดานประชากรซึ่งมี
ลั ก ษณะคล ายคลึ งกั บ ภาคเหนือ คื อ มี ช าวไทยอาศั ย อยูตามที่ สู งและภู เ ขา แตมี จํ า นวนเผ าและ
ประชากรนอยกวาภาคเหนือชาวไทยภูเขาสวนใหญเปนชาวกระเหรี่ยง ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการตัดไม
ทําลายปา ปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ รวมถึงปญหากระเหรี่ยงอิสระ
และมอญอิสระกับรัฐบาลพมาที่ไดรุกล้ําเขาเขตไทย ในปจจุบันรัฐบาลไทยและตัวแทนรัฐบาลประเทศ
สหภาพพมาไดพบปะเจรจาแกปญหากันตลอดเวลา เพื่อปองกันการขัดแยงและเขาใจผิดกัน ปญหา
เหลานี้รัฐบาลไทยก็พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงและไมสนับสนุนฝายหนึ่งฝายใด เพราะถือวาเปน
การเมืองภายในของประเทศเพื่อนบาน
การแกปญหา แนวทางในการแกปญหาชนกลุมนอยในภาคตะวันตก มีดังนี้
1. รักษาและปองกันแนวชายแดนอยางเขมงวด ใชมาตรการเด็ดขาดตอชาวตางชาติ ที่
อพยพลวงล้ําชายแดนไทยเขามา
2. ตองมีหนวยงานที่มีหนาที่ในการปกครองปองกันและรักษาความสงบ ความมั่นคงของ
ประเทศจะตองประสานงานอยางใกลชิด
3.รัฐบาลจะตองพัฒนาในดานตอไปนี้คุมกําเนิดเพื่อลดอัตราการเพิ่มของชาวเขารักษา
โรคภัยไขเจ็บและแนะนําเรื่องสุขภาพอนามัย จัดที่ทํากินและแนะนําการเกษตรที่ถูกวิธี พรอมทั้งจัด
ตลาดจําหนายผลผลิตให สงเสริ ม ให ช าวเขามี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกระบบโรงเรี ย นโดยสอนให
สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได รวมมือกับประเทศสหภาพพมาเพื่อวางนโยบายปองกันการยุแหย
จากฝายตรงกันขาม
ปญหาประชากรและสังคม
ภาคตะวันตกมีปญหาดานประชากรและสภาพสังคมที่คลายคลึงกับภูมิภาคอื่นๆของไทย
เช น ป ญ หาความยากจน ป ญ หาเกษตรกรขาดแคลนพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ป ญ หาการขาดแคลนด า น
สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนสงไมสะดวก ปญหาการกระจายของประชากรในเขตเมืองและเขต
ชนบทที่ไมสมดุลกันเปนตน
การแกปญหา ปญหาประชากรและสังคมมีแนวทางแกไขดังนี้
1.พั ฒ นาคุ ณ ภาพประชากร โดยจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบโรงเรี ย นและนอกระบบ
โรงเรียนใหสามารถพัฒนาอาชีพหลักของตนเองและประกอบอาชีพเสริมได จัดสาธารณสุขขั้นมูลฐาน
จัดสรางโรงพยาบาลอําเภอใหทั่วถึง จัดโครงการสินเชื่อทางการเกษตร และสงเสริมการวางแผน
ครอบครัว
2.วางแผนการกระจายประชากรและการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหสอดคลองกับความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรและความมั่นคงของชาติ จัดใหมีไฟฟา น้ําสะอาด ถนน สถานีอนามัย
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โรงเรียนใหทั่วถึงพรอมทั้งสงเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร พัฒนากรออกไปแนะนําชวยเหลือ และ
ทํางานรวมกับประชากรในพื้นที่เพื่อสงเสริมใหประชากรมีอาชีพ มีรายไดมากขึ้น อันเปนการปองกัน
การอพยพยายถิ่นฐานเขาสูเขตเมือง
3. จัดตั้งสหกรณการเกษตรและพัฒนาที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากิน อันเปนการ
ป อ งกั น การบุ ก รุ ก ป า สงวนและทรั พ ยากรอื่ น ๆ และยั ง สามารถแนะนํ า ช ว ยเหลื อ และส ง เสริ ม
เกษตรกรไดสะดวก ทั้งดานพันธุพืช พันธุสัตว วิธีการเกษตร และการจําหนายผลผลิต
4.พัฒนาอุตสาหกรรมที่ไดจากผลผลิตทางการเกษตร กลาวคือ ผลผลิตทางการเกษตร
ในทองถิ่น ควรมีอุตสาหกรรมการแปรรูปรับรอง ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาสูง เพราะ
ไมตองเสียคาขนสงไปสูโรงงานในระยะไกล ๆ ทั้งยังเปนแหลงรับผลผลิตทางการเกษตรที่แนนอนอีก
ดวย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
ภาคตะวันตกมีจํานวนประชากรนอยและอาศัยกันอยูอยางเบาบางที่สุด และเนื่องจาก
พื้นที่สวนใหญของภาคนี้เปนที่สูง มีปาไมอยางอุดมสมบูรณ จึงมีปญหาการตัดไมทําลายปา และยัง
มีชนกลุมนอยที่มีปญหาทางดานการศึกษาและสาธารณสุขอีกดวย และประชากรในที่ราบมีปญหา
เกี่ยวกับที่ดินทํากินและดินขาดความอุดมสมบูรณ
การพัฒนาคุณภาพประชากรของภาคตะวันตก จึงมีทั้งดานการศึกษา การสาธารณสุข
และการสงเสริมอาชีพ ซึ่งอาจทําไดดังนี้
1.จัดการศึกษาใหทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
2.จัดเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อแนะนําและดูแลทางดานสุขภาพอนามัยโภชนาการ และ
การวางแผนครอบครัว
3.จัดหาพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เพื่อจัดสรางนิคมพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีท่ีอยูเปนหลัก
แหลง และแนะนําสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เปนตน
4. จัดตั้งศูนยพัฒนาและสงเสริมการเกษตรประจําภูมิภาค เพื่อแนะนําและแจกจายพันธุ
พืชพันธุสัตวที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและมีผลผลิตสูงใหแกเกษตรกร
5. แนะนําใหความรูแกประชากรในพื้นที่ใหตระหนักถึงประโยชนของสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อธรรมชาติถูกทําลายไป
สื่อการสอน
การใชสื่อในการเรียนการสอนมีมาเปนเวลานานแลว โดยแตเดิมนั้นจะเปนการนําสื่อ
หลายอยางมารวมกันแตจะเปนการใชสื่อแตละอยางเรียงลําดับกันเพื่อชาวยใหการสอนมีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้น ตอมาเมื่อถึงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและมีการนําคอมพิวเตอรเขามามีบทบาท
ในการเรียนการสอน จึงทําใหคอมพิวเตอรเขามาใชรวมในลักษณะของสื่อการเรียนการสอน โดนเปน
การใชในการควบคุมอุปกรณรอบขาง และเปนอุปกรณในการผลิตแฟมสื่อการเรียนการสอน การ
ฝกอบรม และการเสนองาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหการใชสื่อการเรียนการสอนในปจจุบันมีการใชทั้งใน
รูปเดิม และในรูปใหมที่นําคอมพิวเตอรเขามามีสวนรวมในการใชงาน
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน หมายถึงการนําสื่อหลายประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณและ
วิธีการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยการใชสื่อแตละอยาง
ตามลําดับของขั้นตอนและเนื้อหา และในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมดวยเพื่อการผลิต
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศนและเสียง
แนวคิดการแบงประเภทสือ่ การสอน
การสอนเปนพฤติกรรมของครูและนักเรียนที่แสดงออกรวมกัน เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู
คือ มุงใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากความไมรูมาเปนรู เปลี่ยนจากทําไมไดมาเปนทําได
นําไปใชประโยชนไดดวยการยึดหลักวา การศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปใน
ทิศทางที่ดีที่นักเรียนและสังคมปรารถนา
สื่อการสอนจะเปนตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว และชวยถายทอด
ความคิดระหวางครูกับนักเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น
สื่อการสอนอาจเปนบุคคล วัสดุ หรือเหตุการณตาง ๆ ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับความรู
ทักษะ เจตคติที่ไดดี และทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีได สื่อการสอน
เปนเครื่องมือที่จะชวยสื่อความหมายโดยมีครูและนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู
ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี โดยทั่วไปสื่อการสอนประกอบดวย
1. วัสดุ
2. อุปกรณหรือวิธีการหรือกระบวนการ
สื่อการสอนจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งวัสดุอุปกรณและวิธีการวัตถุประสงคของการใชวัสดุ
อุปกรณและวิธีการในการสอนก็คือ การสรางรากฐานที่เปนรูปธรรมขึ้นในความคิดของนักเรียน และพยายามให
นักเรียนไดรับประสบการณโดยตรงใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดจากวัตถุประสงคในการใชสื่อการสอนดังกลาวนี้

จึงนํามาใชเปนแนวคิดในการแบงประเภทของสื่อการสอนเสียใหมเพื่อใหมองเห็นทิศทางที่ครูจะหา
วิธีการที่จะจัดประสบการณการเรียนรูในวิชาใหเปนรูปธรรมมากที่สุด ดังนี้
1. โสตทัศนูปกรณ ไดแกวัสดุและอุปกรณเกี่ยวกับเสียงและภาพ เชน วัสดุและ
เครื่องมือที่ไมตองฉาย วัสดุและเครื่องมือที่ตองฉาย และโสตวัสดุและอุปกรณ
2. สิ่งตีพิมพ ไดแก หนังสือ ตํารา วัสดุตีพิมพตาง ๆ
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3. บุคคล ไดแก ครู วิทยากร และบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของกลุมสาระ
4. การจัดประสบการณสังคมศึกษา ไดแก กระบวนการและวิธีการเรียนการสอนที่จัด
ใหนักเรียนไดรับประสบการณในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบของสื่อประสม
จากความหมายของสื่อประสมที่ กลาวมาแล วจะเห็นได วา สื่อประสมในปจจุบั นจะใช
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณืหลักในการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบรวมของขอความ เสียง ภาพนิ่ง
ภาพกราฟกเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน เพื่อรวมเปนองคประกอบของสื่อประสมใน
ลักษณะของ “สื่อหลายมิติ” โดยกอนที่จะมีการประมวลเปนสารสนเทศนั้น ขอมูลเหลานี้จะตอง
ไดรับการปรับปรุงรูปแบบโดยแบงเปนลักษณะ ดังนี้
ภาพนิ่งกอนที่ภาพถายภาพวาดหรือภาพตางๆ ที่เปนภาพนิ่งจะเสนอบนจอคอมพิวเตอร
ใหแลดูสวยงามไดนั้น ภาพเหลานี้จะตองถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบกอนเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถใช
เสนอภาพเหลานั้นได โดยมีรูปแบบที่นิยมใชกันมาก 2 รูปแบบ คือ
graphics) หรือ กราฟกแรสเตอร (raster
1. กราฟกแผนที่บิต (bitmapped
graphics) เปนกราฟกที่แสดงดวยจุดภาพในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อประกอบรวมเปนภาพที่อยูใน
รูปแบบนี้จะมีชื่อลงทายดวย .gif , .tiff , และ .bmp
2. กราฟกเสนสมมติ (vector graphics) หรือ กราฟกเชิงวัตถุ (object oriented
graphics) เปนกราฟกที่ใชสูตรคณิตศาสตรในการสรางภาพ โดยที่จุดภาพจะถูกระบุดวยความสัมพันธ
เชิงพื้นที่แทนที่จะอยูในแนวตั้งและแนวนอน ภาพกราฟกประเภทนี้จะสรางและแกไขไดงายและมองดู
สวยงามมากกวากราฟกแบบแผนที่บิต ภาพในรูป จะมีชื่อลงทายดวย .eps , .wmf และ .pict
ภาคเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวที่ใชในสื่อประสมจะหมายถึงภาพกราฟฟกเคลื่อนไหว
หรือภาพที่เรียกกันวา “แอมิเนชั่น” ซื่งนําภาพกราฟฟกที่วาดหรือถายเปนภาพไวมาสรางใหแลดู
เคลื่อนไหวดวยโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว ภาพเหลานี้จะเปนประโยชนในการจําลองสถานการณ
จริง
ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีทัศน การบรรจุภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศนลงในคอมพิวเตอร
จําเปนตองใชโปรแกรมและอุปกรณเฉพาะในการจัดทํา ปกติแลวแฟมภาพจะใหญมีขนาดความจุมาก
ดังนั้นตองลดขนาดโดยการบีบอัดภาพ (compression ) รูปแบบของภาพวีดีทัศนบีบอัดที่ใชกันทั่วไป
ไดแก AVI , MPEC
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เสียง เสียงที่ใชในสื่อประสมจําเปนตองบันทึกและจัดรูปแบบเฉพาะเพื่อใหคอมพิวเตอร
สามารถใชไดมีลักษณะ 2 รูปแบบ ( WAVE ,MIDI ) แฟมเสียง MIDI จะเปนแฟมที่มีการ
สังเคราะหเสียงเพื่อสรางขึ้นมาใหมมีขนาดเล็กกวาแตาคุณภาพดอยกวา WAVE
สื่อประสมในนวัตกรรมทางการศึกษา
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาในป จ จุ บั น จะเป น การคิ ด ค น และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ใ ช ร ว มกั บ
คอมพิวเตอรเปนลักษณะการสอนใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer based Instruction : CBI )
สื่อหลายมิติ เปนแนวคิดและวิธีการที่พัฒนามาจากขอความหลายมิติ และเปนหัวใจสําคัญ
ของการใชในสื่อประสมเพื่อการเชื่อมโยงหลายมิติ
แผ นวี ดิทั ศน เชิ่ งตอบโต เปน การใช รวมกันระหวาง แผน ดีวิ ทัศน คอมพิวเตอร และ
อุปกรณรอบขางตางๆ เพื่อเสนอสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันระหวางภาพในดีวิทัศนและขอความใน
คอมพิวเตอร
ซีดีและดีวีดี สื่อบันทึกขนาดเล็กที่บันทึกแบะอานขอมูลดวยแสงเลเซอร โดยมีการเสนอ
ขอมูลและเชื่อมโยงเนื้อหาที่บรรจุในแผน
ความเปนจริงเสมือน เปนเทคโนโลยีเชิงโตตอบที่ใหผูใชเกิดความรูสึกเสมือนเขารวมอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ไมไดมีอยุจริงที่สรางดวยคอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ต ระบบการเชื่อมโยงขายงานคอมพิวเตอรใหญมากที่ครอบคลุมไปทั่วโลกเพื่อ
อํ า นวยความสะดวกในการสื อ สารข อ มู ล ลั ก ษณะของสื่ อ ที่ เ ห็ น ได ชั ด และนิ ย มใช กั น มาก คื อ
เวิลดไวดเว็บ ที่ใหผูใชสืบคนขอมูลรูปแบบตางๆ ในเว็บเพจจากเวปไซตที่เชื่อมโยงกัน
นวัตกรรมตางๆ เหลานี้สามารถนํามาใชในการศึกษาไดเปนอยางดีซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพจากเนื้อหาในลักษณะสื่อประสมที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสราง
ชึ้นมาเปนบทเรียน โดยสามารถใชไดกับผูเรียนเปนกลุมและการศึกษารายบุคคล รายละเอียดของ
นวัตกรรมที่เปนสื่อประสมเหลานี้จะกลาวถึงรายละเอียดในแตละบทตอไป
สื่อหลายมิติ
สารสนเทศที่มีการเสนอขอมูลหลายประเภทอยูรวมกันในลักษณะของสือประสมยอมทํา
ใหผูรับสามารถใชประสาทสัมผัสในการฟงเสียง อานขอความ และดูภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่รอนชวย
ใหเขาใจและซาบซึ่งในเนื้อหาที่นําเสนอไดดีมากยิ่งขึ้นกวาการที่จะฟงหรืออานอยางเดียว ดวยเหตุนี้
การเสนอสารสนเทศดวยสื่อประสมจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําเสนอรายงานและ
การเรียนการสอนไดเปนอยางดี โดยที่สื่อประสมนั้นจะอยูในลักษณะของ “สื่อหลายมิติ” คือการ
นําเสนอขอมูลเพื่อใหผูรับสามารถสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆที่สื่อเสนอไดโดยการเชื่อมโยงขอมูลจาก
รูปแบบหนึ่งไปยังอิกรูปแบบหนึ่งไดไนทันทีดวยความรวดเร็ว ซึ่งสื่อหลายมิติไดพัฒนาจาก“ขอความ
หลายมิติ” ซึ่งเปนการเสนอขอความตัวอักษร ภาพกราฟฟก และเสียง ที่มีมาแตเดิม
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โปรแกรม Microsoft Powerpoint
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับนําเสนอผลงาน หรือที่
เรียกวาโปรแกรมสําหรับการนําเสนอ ซึ่งจะนําเอาขอมูลทางตัวเลข และตัวอักษรที่มีอยูแลวมาจัดการ
ใหอยูในรูปของกราฟและสไลด ซึ่งปจจุบันเปนที่ตองการขององคกรโดยทั่วไป
โปรแกรม Microsoft Powerpoint มีขั้นตอนการทํางานงาย ผูใชสามารถฝกใชไดไมยาก
แตถาเคยใชโปรแกรมประเภทนี้มากอนก็จะทําใหเรียนรูไดเร็วยิ่งขึ้น
โปรแกรม Microsoft
Powerpoint โปรแกรมกราฟฟกสําหรับการนําเสนอ เฉพาะ
โปรแกรมนี้ตางหาก หรือแบบรวมอยูในชุด Microsoft Office ก็ได สําหรับในองคกรขนาดใหญ
หลายองคกรไดเลือกซื้อใช Microsoft Powerpoint เปนซอรฟแวรมาตรฐาน สําหรับการนําเสนอ
โปรแกรม Microsoft
Powerpoint จะนําไปพบกับหนาจอจุดแรกสุด พรอมกับการ
แนะนําอยางคอยเปนคอยไปตลอดขั้นตอนในการสราง งานนําเสนอ เมื่อถึงขั้นตอนที่ตองการใหปอน
ตัวอักษรหรือตัวเลข โปรแกรมจะคอยบอกเองซึ่งอาจจะใชวิธีพิมพ หรือนําขอมูลจากแอปพลิเคชัน
เขาไปแทน และยังคอยบอกใหเลือกออปชันเพื่อเพิ่มกราฟฟกไปในงานนําเสนอจะไดเห็นรูปกราฟ
ฟกสหลากหลายที่ถูกสรางขึ้นจากชางศิลปมืออาชีพ
หลังจากที่สรางงานนําเสนอเสร็จสมบูรณ เราสามารถที่จะพิมพเอกสารใหกับผูฟังการ
บรรยาย แผนบันทึกสําหรับผูบรรยายหรือสรางแผนใสสําหรับเครื่องฉายขามศีรษะ นอกจากนี้ยัง
สามารถสรางสไลด 35 ม.ม. ยังสามารถแสดงสไลดจากคอมพิวเตอร และทําการเพิ่มเทคนิคพิเศษ
ตาง ๆ ในการแสดงสไลดไดอีกดวย หรืออาจตอเขากับเครื่องฉายเพื่อใหปรากฏภาพบนจอขนาด
ใหญได ซึ่งการนําเสนอในลักษณะนี้ถือวาเปนการนําเสนอที่นิยมที่สุดในตอนนี้และความสามารถของ
โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการสรางและควบคุมการนําเสนอแบบอิเล็กสทรอนิกสนั้นจะทํา
ใหการแสดงสไลดดูเปนงานศิลปะที่งดงามและที่สําคัญที่สุด คือ ผูสรางไมจําเปนตองมีฝมือทาง
ศิลปะ ก็สามารถสรางผลงานที่งดงามได และไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรจึงจะ
สามารถใชคุณลักษณะตางๆทั้งหมดของโปรแกรม Microsoft Powerpoint ไดบนหนาจอจะมีสวน
แนะนําใหคุณทราบถึงขั้นตอนที่จะตองทําตอไป และบอยครั้งที่เดียวที่จะมีตัวเลือกใหเลือกใชและจะมี
วิซารด (Wizard) ปรากฏขึ้นมาคอยแนะนําสิ่งที่ควรจะตัดสินใจ
คุณลักษณะพิเศษของโปรแกรม Microsoft Powerpoint ที่ใชในการสรางงานนําเสนอ
สามารถทําใหงานของคุณเปนเรื่องที่งายขึ้น ไมวาจะตองการงานแบบใดก็ตาม สวน Auto Content
Wizard และเท็มเพลตของโปรแกรม Microsoft Powerpoint จะชวยในการออกแบบงานนําเสนอ
และยังใหโครงเรื่องแบบพื้นฐานใหดวย ถาตองการแสดงแผนภาพและแผนภูมิโปรแกรม Microsoft
Powerpoint มีโมเดลพิเศษซึ่งไดแก กราฟ แผนผังองคกร ตารางซึ่งจะชวยสรางกราฟแสดงขอมูลทาง
ตัวเลขถาตองการงานนําเสนอทางอิเล็กสทรอนิกสที่ดูโดดเดนสะดุดตา ระหวางการเปลี่ยนภาพ สไลด
สามารถเพิ่มกราฟที่ดูมีมิติ มีเสียง มี ดนตรี และมีภาพวีดีโอประกอบ สไลดโชวข อง Microsoft
Powerpoint สามารถจัดการที่ซับซอนดังกลาวไดถาตองการแสดงภาพโลโกพรอมสีสันที่งดงามสไลด
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มาสเตอรและแบบสีที่สามารถปรับเปลี่ยนไดนี้ จะเปนสวนควบคุมสําคัญใน Microsoft Powerpoint
ซึ่งสามารถวางโลโกบนฉากหลังของทุก ๆ สไลดและเลือกสีชนิดพิเศษเพื่อใหเขากับสีของโลโกได
ถาตองการรวบรวมขอความและกราฟฟกที่มีอยูแลวจากโปรแกรม Microsoft Office
อื่นๆ โปรแกรม Microsoft Powerpoint จะรวบรวมเอาขอความ กราฟก ตัวเลข และแผนภาพจาก
แอฟพลิเคชันโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ(เชน Microsoft Word & Microsoft Excel) มียัง
นําเสนอไดอีกอยางงายดาย ถาตองการจัดการกับงานนําเสนอไมวาจะอยูที่ใดโปรแกรม Microsoft
Powerpoint ไดเพิ่มสวน Pack and Go Wizard ขึ้นมาเพื่อชวยใหสามารถสรางแผนดิสกสําหรับ
นําไปใชไดกับเครื่องอื่น ๆ
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เบื้องตนถึงแมวา Microsoft Powerpoint จะเปน
โปรแกรมที่ใชงานงายแตก็ควรจะรูขอมูลเบื้องตนบางอยางกอนที่จะพัฒนาไปสูการเปนผูเชี่ยวชาญใน
การใชงาน
มุมมองตางๆ ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint ไมเหมือนโปรแกรมอื่นๆ ตรงที่เมื่อ
ตองการสร างสไลดขึ้ นมาสักสไลดหนึ่ง ในโปรแกรมอื่นตองทําการเก็บบัน ทึกลงในไฟลหนึ่งไฟล
โปรแกรมนําเสนอที่ผานมาสรางไฟลหนึ่งไฟลตอสไลดหนึ่งแผนดังนั้นมีเพียงมุมมองเดียวก็เพียงพอ
แลวแตวาในโปรแกรม Microsoft Powerpoint สามารถสรางงานนําเสนอทั้งหมดเก็บไวภายในไฟล
เดียว จึงจําเปนตองมีมากกวาหนึ่งวิธีที่ใชในการแสดงสไลดที่มีอยู Microsoft Powerpoint จึงสราง
มุมมองซึ่งมุมมองแตละแบบจะใชนําเสนอขอมูลในลักษณะที่แตกตางกันไป
มุ ม มองแบบสไลด ใ นมุ ม มองแบบนี้ สามารถแก ไ ขและแต ง เติ ม สไลด ไ ด ที ล ะแผ น
สามารถปอนและแกไขขอความเพิ่มกราฟ ชารตหรือตารางใหกับสไลดได ทั้งยังสามารถแตงแตม
สีสัน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (academic achievement) หมายถึง ความรูซึ่งไดรับหรือทักษะที่
เจริญขึ้นโดยการเรียนวิชาตางๆในโรงเรียนตามปกติ พิจารณารูไดจากคะแนนผลสอบหรือจากคะแนนผลงานที่ครู
กําหนดใหทําหรือจากทั้งสองอยาง และหมายถึงผลหรือผลงานซึ่งนักเรียนไดจากวิชาสามัญ เชน วิชาอาน วิชา
คณิตศาสตร วิชาประวัติศาสตร หรือตรงกันขามกับทักษะที่ไดจากวิชาการ
ฝมือ และวิชาพลศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ 2527 : 4) ขณะที่ไพศาล หวังพานิช (2523 : 137) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไววา คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง
จึง เป นการตรวจสอบ
พฤติ กรรมและประสบการณก ารเรี ยนรูที่ เกิ ดขึ้นจากการฝกอบรมหรื อจากการสอน
ความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล (level of accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไรมี

ความสามารถชนิดใด สวนบุญชม ศรีสะอาด
(2532 : 52) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วาหมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรู
ความสามารถของบุคคลในดานวิชาการซึ่งเปนผลจากการเรียนรูในเนื้อหาสาระและตามจุดประสงคของ
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วิชาหรือเนื้อหาที่สอบนั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรูของ
นักเรียนที่ไดเรียนไปแลวจริง ซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ กับให
นักเรียนปฏิบัติจริง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจหมายรวมไปถึงการวัดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของนักเรียน ภายหลังจากที่ไดรับการสอน (อาทร บัวสมบูรณ 2538 : 74) โดยใช
แบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ท างด า นเนื้ อ หาวิ ช าและใช พ ฤติ ก รรมเพื่ อ วั ด ผลด า นปฏิ บั ติ ต าม
จุดประสงคที่วางไวในแตละเนื้อหาวิชา แลวตัดสินเปนผลการเรียนที่จะบอกถึงระดับความสามารถของ
นักเรียนในหลายๆรูปแบบ เชน การบรรยายเปนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง การกําหนดสัญลักษณเพื่อ
ใชแทนระดับผลการวัด หรืออาจเปนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (grade point average) ซึ่ง
โดยทั่วไปใชการคํานวณโดยการนําผลรวมของผลคูณของผลการเรียนกับหนวยการเรียนในแตละวิชาที่
เรียน แลวหารดวยผลรวมของหนวยการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอนนั้น (ไพศาล
หวังพานิช 2523 : 137) มีลักษณะการวัด แบงออกเปน 2 แบบ คือ
1.การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ
ของนักเรียน โดยมุงเนนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปแบบของการกระทําจริง ให
ออกเปนผลงาน เชน วิชา ศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบ
ภาคปฏิบัติ (performance test)
2.
การวัดดานเนื้อหาเปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาซึ่งเปน
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆสามารถวัดไดโดยใช
ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (achievement test)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีปจจัยที่เปนองคประกอบหลายดานดวยกัน อาทิ ตัวแปร
ทางดานที่ไมใชสติปญญา เชน การปรับตัว สภาพทางบาน ความสนใจ ความมุงหวัง ทัศนคติที่มีตอ
สถาบัน วิชาที่เรียน และผูสอน ตางก็มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Traver and
others 1958 : 396) ในการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แมจะออกขอสอบไดดีเยี่ยมเพียงใด
สหสัมพันธสูงสุดจะมีคาไดไมเกิน 0.7 หมายความวา ในการทํานายนี้จะทํานายไดถูกตองเพียงรอยละ
70 ที่เหลือจะตองใชตัวแปรทางดานอื่นๆวัด จากการศึกษาโดยใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา
จิตวิทยา และการแพทย ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนนั้น (Prescott 1961 : 14-16)
องคประกอบที่มีอิทธิผลตอการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ประกอบไปดวย
1.องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพทางกาย
ขอบกพรองทางกาย และบุคลิกภาพตางๆ
2.องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดา มารดา ความสัมพันธของบิดา
กับบุตร ความสัมพันธระหวางบุตรดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
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3.องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแกขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน
4.องค ป ระกอบทางความสั ม พั น ธ ใ นเพื่ อ นวั ย เดี ย วกั น ได แ ก ค วามสั ม พั น ธ ข อง
นักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน
5.องคประกอบทางพัฒนาแหงตนไดแกสติปญญาความสนใจเจตคติของนักเรียนตอการ
เรียน
6.องคประกอบทางการปรับตน ไดแก ปญหาการปรับตัว
การแสดงออกทางอารมณ อิทธิพลขององคประกอบตางๆที่มีตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไดแก ผูสอน นักเรียน หลักสูตร โดยที่ เวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอ
ปริมาณความรูที่นักเรียนไดรับ (Carroll 1963 : 723-733) ดังนั้น ผลกระทบที่มาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นจึงมีหลายองคประกอบที่สัมพันธกัน และทําใหเกิดปญหาของนักเรียนได
ทั้งสภาพรางกายและจิตใจ ไดแก ครอบครัว บิดามารดา ผูสอน และเพื่อนๆ ซึ่งลวนแลวแตมีผลทําให
กระทบตอการศึกษาของนักเรียนดวยกันทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความรูความสามารถในการเรียน ซึ่งวัดไดจากความสามารถในการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวัดความสามารถดานตางๆ3 ดาน คือ
1. ดานความรูความจําหมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง ศัพท กฎ หลักการ แนวคิด
2. ดานความเขาใจ หมายถึงความสามารถในการอธิบายจําแนกความรูไดเมื่อ
ปรากฎอยูในรูปใหมและแปลงความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปสูอีกสัญลักษณหนึ่ง
3. ดานการนําความรูไปใช หมายถึงความสามารถในการนําความรู ไปใชใน
สถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

การประเมินผลบทเรียน
หลักการหนึ่งของการออกแบบการเรียนการสอน คือ การประเมินผลบทเรียน (กาญจนา
คุณารักษ 2539 : 391) การเรียนการสอนจะตองนําไปทดลองและพิจารณาแกไขจนกระทั่งบรรลุ
วัตถุประสงค เปนการจัดเตรียมขอมูลปอนกลับซึ่งใชปรับปรุงผลิตผลที่พัฒนาขึ้นเปนกระบวนการที่ครู
ใชในการรับขอมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เปนการ
ประเมินกระบวนการเรียนการสอนการออกแบบและพัฒนาระบบวัสดุการเรียนการสอน ซึ่งมีนักการ
ศึกษาไดใหแนวคิดไว คือ ซีลสและกลาสโกว ดิคและคาเรย เชาฮัน ชวารชและลูอิส วชิระ อินทรอุดม
ดังนี้
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การประเมินผลการออกแบบการเรียนการสอน
ซีลสและกลาสโกว กลาววา (Seels and Glasgow 1990 อางถึงใน กาญจนา คุณา
รักษ 2539 : 391) การประเมินผลระหวางดําเนินการออกแบบการเรียนการสอน มีสามระยะ คือ ระยะ
การทบทวนกลาววาภายใน (internal review phase) ระยะทดลองฝกและระยะทดลองกลุมยอย
(tutorial and small-group tryout phase) และการทดลองปฏิบัติการ (operational
tryout)
ดิคสและคาเรย กลาววา (Dick and Carey 1985 อางใน กาญจนา คุณารักษ 2539
: 393) การประเมินผลระหวางดําเนินการหรือการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน
แบงเปนสามระยะ คือ ระยะแรกเปนการประเมินแบบตัวตอตัว (one-to-one evaluation) หรือการ
ประเมินแบบคลินิก (clinical evaluation) โดยที่ในระยะแรกนี้ผูออกแบบจะทํางานกับนักเรียนเปน
รายบุคคลเพื่อรับขอมูลไปใชในการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ ระยะที่สอง คือ การประเมินผลกลุมยอย
(small-group evaluation) ซึ่งเปนกลุมนักเรียนประมาณ 8-20 คน ซึ่งเปนตัวแทนของกลุม
ประชากรนักเรียนที่ศึกษาเรื่องราวตางๆดวยตนเอง และไดรับการทดสอบเพื่อที่จะเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ขอกําหนด ระยะที่สาม โดยปกติจะเปนการทดลองภาคสนาม(field trial) จํานวนนักเรียนไม
เฉพาะเจาะจง บอยครั้งที่จํานวน 30 คน ถือเปนการเพียงพอจุดเนนของการทดลองภาคสนามอยูที่การ
ทดสอบตามวิธีการที่กําหนด เพื่อใหมีการเรียนการสอนในสถานการณที่เปน โลกแหงความเปนจริง (real
world)
การประเมินผลตัวตอตัว (one-to-one evaluation) เพื่อระบุและขจัดความ
ผิดพลาดของการเรียนการสอนและรับปฏิกิริยาโตตอบที่มีตอเนื้อหาจากนักเรียน
ใชกับนักเรียนที่มี
ความสามารถเหนือระดับเฉลี่ย จํานวน 1 คน ระดับเฉลี่ย 1 คน และต่ํากวาระดับเฉลี่ย 1 คน ทํางานกับ
ทุกคนเปนรายบุคคล ชวงเวลาในการประเมินผลระหวางดําเนินการแตละครั้งจะทํากับนักเรียนเพียงคนเดียว
เทานั้น
การประเมินผลกลุมยอย (small-group evaluation) เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามหลังการประเมินผลตัวตอตัวและเพื่อระบุปญหาการเรียนรูที่ยังหลงเหลืออยู เพื่อ
ตั ด สิ น ใจว า นั ก เรี ย นสามารถที่ จ ะใช ก ารเรี ย นการสอนโดยปราศจากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู ส อน
(instructor) ไดหรือไม กรณีนี้ตองเลือกนักเรียนโดยการสุม จํานวน 8-20 คน จะทําใหสามารถ
ประยุกตใชผลของการวิจัยได โดยตองจําแนกใหครอบคลุมถึง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํา
ระดับกลางและระดับสูง คุนเคยกับการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร และไมคุนเคย ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ทั้งนักเรียนที่ไมมีประสบการณและมีประสบการณแลว โดยควรผนวกกับการใชแบบสอบถามวัดเจตคติ
ควบคูไปดวยเพื่อรับปฏิกิริยาของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน โดยที่ขอคําถามวัดเจตคติ ควรครอบคลุม
ถึงขอคําถามตอไปนี้

1. การเรียนการสอนนาสนใจหรือไม
2. ทานเขาใจในสิ่งที่ทานตองการเรียนรูหรือไม
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3. วัสดุอุปกรณมีความสัมพันธโดยตรงกับจุดประสงคที่กลาวไวหรือไม
4. มีแบบฝกหัดรวมอยูดวยอยางเพียงพอหรือไม
5. แบบฝกหัดมีความเหมาะสมหรือไม
6. แบบทดสอบที่แทจริงแลววัดการปฏิบัติตามที่กลาวไวในจุดประสงคหรือไม
7. ทานไดรับขอมูลปอนกลับที่เพียงพอจากการทําแบบฝกหัดหรือไม
8. ทานไดรับขอมูลปอนกลับที่เพียงพอจากผลของการทําแบบทดสอบหรือไม
9. การปรุงแตงหรือซอมเสริมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณเปนที่นาพึงพอใจหรือไม
การทดลองภาคสนาม (field trial) เปนการใชสถานการณการเรียนรูที่ใกลเคียงกับความเปน
จริง เพื่อตัดสินใจวาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไมโดยใชตัวแทนของประชากร
เปาหมาย จํานวน 30 คน
การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน
การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน หมายถึงการนําสื่อการสอนไปทดลองใช คือนําไปทดลอง
ตามที่กําหนดไว เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแลวนําไปลองสอนจริง
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การสอนจะกํ าหนดเกณฑ ที่ผู ส อนคาดหมายว า ผู เรีย นจะเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ ถือวาสื่อการสอนที่จะมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
80/80 หมายความวา จํานวนนักเรียนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 80
การที่จะกําหนดเกณฑมาตรฐานใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ โดย
ปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80 , 85/85 , หรือ90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะ
หรือเจตนศึกษา จะตั้งไวที่ต่ํากวานี้ เชน 75/75 หรือ 70/70 เปนตน
(ชัยยงค พรหมวงศ 2538 : 121 )
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพชุดการสอนสื่อประสม
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนสื่อประสมโดยนําชุดการสอนสื่อประสมที่สรางไปทดลองใช
ตามขั้นตอนดังนี้ (สมศักดิ์ อภิบาลศรี, 2537 อางถึงใน สุรพล โคตรนรินทร , 2541:16)
1.แบบเดี่ยว (1 :1 ) คือทดลองกับผูเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน คํานวณหา
ประสิทธิภาพ เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวนี้ไดคะแนนต่ํากวา
เกณฑมาก กอนนําไปทดลองแบบกลุม ในขั้นนี้ E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 60/60

2. แบบกลุม ( 1:10 ) คือ ทดลองกับผูเรียน 6 –10 คน ( คละผูเรียนเกงกับ
ออน ) คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในขั้นนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเทาเกณฑ
โดยเฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณรอยละ 10 นั่นคือ E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70
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3. แบบภาคสนาม ( 1: 100 ) เปนการการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 40 –100 คน ทํา
การหาประสิทธิแลวนํามาปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไวหากต่ํากวาเกณฑไมเกิน
รอยละ 2.5 ก็ยอมรับ หากแตกตางกันมาก ผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนสื่อ
ประสมใหมโดยยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ
สรุปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพชุดการสอนสื่อประสมที่มีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการหา
ประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน คือ แบบเดี่ยว แบบกลุมยอย และแบบภาคสนาม และจากหัวขอการกําหนด
เกณฑประสิทธิภาพ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิจัยในวิชาทวีปของเรา (ส 203 ) ธรรมชาติของวิชามีเนื้อหา
ที่เปนความรูความจํา ผูวิจัยไดกําหนดประสิทธิภาพของชุดการสอนสื่อประสมไว 80 / 80
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสรางชุดการสอนสื่อประสมอาศัยหลักการและขั้นตอนเดียวกันกับการสรางชุดการสอน ผูวิจัย
จึงขอเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
ประดิษฐ เกษมสินธุ (2534 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางสื่อประสมสําหรับ
การเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ํา ตามโครงการอีสานสีเขียว สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ ( 1 ) การสํารวจ ( 2 ) การสรางสื่อประสม ( 3 ) การทดลองหา
ประสิทธิภาพ 88.33/88.33 และมีคาดัชนีประสิทธิผล .65 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และจากการนําสื่อไป
ทดลองใช ผลปรากฏวาไดประสิทธิภาพ 84.86/83.44 และมีคาดัชนีประสิทธิผล .60 แสดงวาสื่อ
ประสมสําหรับการการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนเกิดความรูตามเกณฑที่ตั้งไวจริง
เสมอศักดิ์ ภักดีรัตน ( 2534 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางสื่อประสมสําหรับ
การเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาปาไม ตามโครงการอีสานเขียวสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การสํารวจ (2) การสรางสื่อประสม (3) การทดลองหาประสิทธิภาพสื่อประสมและ
(4)ประเมินผล ผลการวิจัยปรากฏวาสื่อประสมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.83/80.67 และมีคาดัชนี
ประสิทธิผล .61 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวและสื่อประสมที่นําไปทดลองใชมีประสิทธิภาพ 81.37/80.54
และมีคาดัชนีประสิทธิผล .60 แสดงวาสื่อประสมสําหรับการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียน
เกิดความรูเกณฑที่ตั้งไวจริง
ปริญดา ชัยชนะ ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดสรางชุดการสอนเรื่อง “ หลักธรรมในพุทธ
ศาสนา” รายวิชา ส 019 พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภัทรยานวิทยา
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การศึกษาขอมูล (2) การสรางขุดการสอน (3) การทดลองใชชุดการสอน และ
(4) การประเมินผล ผลการวิจัยปรากฏวาชุดการสอนที่สรางขึ้นทั้ง 5 หนวยมีประสิทธิภาพ 88.42 /

83.68,83.21 / 88.16, 87.87 / 83.42, 86.35 / 81.84 และ 83.50 / 81.57
ตามลําดับ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบ
กอนเรียน
จําลอง พรหมสูงวงษ ( 2540 : บทคัดยอ ) ไดสรางขุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องศาสนา ไดสรางชุดการสอนมีลําดับขั้น
ดังนี้ (1) ศึกษาหลักสูตร แบบเรียนและสภาพแวดลอม (2) การสรางชุดการสอน (3) ทดลองใชและ
ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
หาประสิทธิภาพ (4) ประเมินผลการใชเครื่องมือ
ประสิทธิภาพ 86.66 / 84.58 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน
ศักรินทร จัตุชัย (2541 : บทคัดยอ ) ไดสรางชุดการสอน วิชาภูมิศาสตรที่มี
ประสิทธิภาพ เรื่อง “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 503 ชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) โดยมี
ลําดับขั้นการสรางชุดการสอนดังนี้ (1) ศึกษาหลักสูตร คูมือครู และเอกสารตางๆ (2) การสราง
ชุดการสอน (3) การปรับปรุงชุดการสอน พบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.62 /
84.65 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว ซึ่งมีประ สิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
มาตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ปรากฏวาคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ จะตองจัด
ใหมีกระบวนการเรียนการสอนที่เปนระบบ ขั้นตอน โดยการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนที่เกี่ยวของ และสภาพการเรียนวิชา
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ภูมิศาสตรทองถิ่นผูวิจัยสนใจที่จะทําการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องภูมิศาสตรภาคตะวันตกโดย
ผานคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint ซึ่งเปนโปรแกรมที่แพรหลายสราง
สื่อการสอนที่หลากหลายในเนื้อหาวิชาหากครูผูสอนไดพัฒนาและสรางเปนอุปกรณสื่อการสอนก็จะ
เปนสื่อการสอนที่ดีมีคุณคาใหผูเรียนไดพฒ
ั นาความคิดเกิดความเจริญตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)โดยมีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2545 เปนตัวอยางในการวิจัย ผูว จิ ยั ไดกาหนดรายละเอี
ํ
ยดวิธีการดําเนินการวิจัยไวดังนี้ คือ เรื่อง
แรกเกี่ยวกับขอบเขตการวิจัย ประกอบไปดวย เนื้อหา ประชากร ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา
ระยะเวลาในการทดลอง เรือ่ งที่สองเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย เรื่องที่สามเกีย่ วกับการดําเนินการ
ทดลอง และเรื่องสุดทายเปนการวิเคราะหขอมูล

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย ประกอบไปดวย เนื้อหา ประชากร ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา ระยะ
เวลาในการทดลอง ดังตอไปนี้
เนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหาจากแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิศาสตร
ภาคตะวันตกซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศัก ราช2544 เรื่องภูมิศาสตรก ายภาพภาคตะวันตกซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร และความสัมพันธระหวาง
ลักษณะกายภาพกับสภาพแวดลอม
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-5 โรงเรียนวัดดอน
ตูม อําเภอบานโปงจังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2/2545จํานวน 200 คน
กลุม ตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 30 คน โดยการเลือกจากหองเรียนที่มี
นักเรียนชั้นมีผลการเรียนปานกลาง ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
1. ตัวแปรตนไดแกสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
2. ตัวแปรตามไดแก
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
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2.2 ความคิด เห็น ตอสื่อการสอนวิชาสัง คมศึกษาโปรแกรม
Microsoft
Powerpoint เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
ระยะเวลาในการทดลอง ดํ าเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2545
ชวงเดือนมีนาคม 2546 โดยใชเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ50 นาทีเปนระยะ
เวลา 3 สัปดาห รวมทั้งหมด 6 คาบเรียน
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบแผนการวิจัย แบบ One group pretest posttest design ในการ
เก็บขอมูลการทดลอง ของกลุมทดลองที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
T1

X

T2

T1 หมายถึง คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง การทดลองเรียนดวยสือ่ การสอน
T2 หมายถึง คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชิ้นประกอบดวย
1. สื่อการสอนวิขาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกาย
ภาพภาคตะวั น ตกสํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ ส ร า งดว ยโปรแกรม Microsoft
Powerpoint และแบบประเมินสื่อการสอน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เรื่องภูมิศาสตรกาย
ภาพภาคตะวันตก
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็น ของนักเรียนที่มีต อสื่อการสอนวิชาสัง คมศึกษา
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดําเนินการดังนี้
1. สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกาย
ภาพภาคตะวันตก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5ดําเนินการดังนี้
1.1ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร วิชาภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก เพื่อการสรางสื่อ
การสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
1.2 กําหนดจุดประสงค ลําดับเนื้อหา กําหนดวิธีสอนและการวัดประเมินผล โดย
ใชแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก คูม ือครูและแผนการสอน โดย
ขอความเห็นและขอเสนอแนะดานโครงสรางและเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อนํามา
สรางสื่อการสอนหลังจากนั้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
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1.3 ศึกษาขั้นตอนการสรางสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน จาก
เอกสารสื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ
1.4 เขียนผังงานของสื่อการสอน แสดงการดําเนินเรื่องแบบ story bord ซึง่ วาง
โครงเรือ่ งตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อใหเห็นภาพการนําเสนอที่ชัดเจน
1.5 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน ไดเนื้อหาแบงเปน 6 หนวย ไดแก
หนวยที่ 1 ลักษณะกายภาพ หนวยที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ หนวยที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศ
หนวยที่ 4ทรัพยากรธรรมชาติ หนวยที่ 5 ประชากร หนวยที่ 6 ความสัมพันธลกั ษณะกายภาพกับ
สิ่งแวดลอม
1.6 กําหนดเคาโครงเรื่องของเนื้อหา โดยจัดลําดับกอนหลัง เสนอใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาและดานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความ
สอดคลองกับจุดประสงคของการสอนกิจกรรมของเนื้อหาการนําเสนออยางเปนลําดับขั้น ศึกษา
วิธีการสรางแบบทดสอบและสรางแบบทดสอบ
1.7 สรางสื่อการสอนโดยทํ าการสรางตามแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับตน
รางเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาแกไข หลังจากที่แกไขตามที่ผูควบคุมวิทยา
นิพนธเสนอแนะแลวนําสื่อการสอนดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน
เนือ้ หา ดานสื่อคอมพิวเตอรและดานการวัดผลและมาปรับแกตามขอเสนอแนะ (ดูรายละเอียด
การแกไขของผูเชี่ยวชาญในตารางที่ 1)
1.8 หาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ขั้นทดลองเปนรายบุคคลกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท5ี่ โรงเรียนวัดดอนตูมจํานวน 3 คน ที่มีผลการเรียนอยูในระดับดี จํานวน 1 คน มี
ผลการเรียนในระดับปานกลางจํานวน 1 คนและมีผลการเรียนในระดับออนจํานวน 1 คน โดย
การสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากจากนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องตน
ตรวจสํานวนภาษาและสําดับเนื้อหา พบวาขอคําถามยาวเกินไปควรจะเปนขอความที่สั้นเพื่อจะได
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ไดคา E1/E2 =82.76/80.55
1.9 ขัน้ ทดลองกลุมยอยนําบทเรียนที่ทดลองจากขั้นทดลองรายบุคคลที่ปรับปรุง
แกไขแลวทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนตูมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 9 คนทีม่ ผี ลการเรียนในระดับดีจํานวน 3 คนอยูในระดับปานกลางจํานวน 3 คนและอยูใน
ระดับออนจํานวน 3 คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก ผลใชเวลาการดูสื่อนานเกินไป
ทํ าแบบฝกหัด นอยเกิน ไป แลวนํามาปรับปรุงแกไขโดยแนะนําสัดสวนของเวลาในการทําขอ
ทดสอบไดคา E1/E2 = 83.33/85.00
1.10 นํ าสื่อการสอนที่ไ ดปรับปรุง แลว ไปใชทดลองกับกลุมทดลองนักเรียน
จํานวน 30 คน
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จากขั้น ตอนการสรางสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกขางตนสามารถสรุป ขั้นตอนการสรางไดดังแผนภูมิที่ 2
ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายและคําอธิบายรายวิชา
กํ าหนดจุดประสงค ลําดับเนื้อหา กําหนดวิธีสอนและการประเมินผล
ศึกษาขั้นตอนการสรางสื่อการสอน จากเอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร
เขียนผังงานของการสรางสื่อแสดงการดําเนินดวย Story bord
กํ าหนดเวลาในการดําเนินงาน แบงเนื้อหาเปน 6 หนวย
กํ าหนดเคาโครงเรื่องเนื้อหา จัดลําดับกอนหลัง
สรางสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา แลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ผลการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ

ไมผาน

ปรับปรุง

ผาน
หาประสิทธิภาพของสื่อการสอน กับนักเรียนรายบุคคล
และปรับปรุงแกไข
นํ าสื่อการสอนที่ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมยอย 9 คน
และปรับปรุงแกไข
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
นํ าสื่อการสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมทดลอง 30 คน

แผนภูมิที่ 2 สรุปขั้นตอนการสรางสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
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ตารางที่ 2 การปรับปรุงแกไขสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
หนวยที่

สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาฉบับราง

การปรับกรุงแกไข

1
ลักษณะกายภาพ

เนื้อหา
กํ าหนดเนื้ อ เรื่ อ งให ส อดคล อ งเช น โครงสราง
ธรณีวิทยา อยูหนวยที่ 2
รูปแบบ
รูปแบบขอความชํากั
้ นหลายกรอบ

2
ลักษณะภูมิภาค

เนื้อหา
ในบางกรอบมีเนื้อหาอยางเดียว
รูปแบบ

เนื้อหา
ใหนํ าเรื่องโครงสรางทางธรณีวิทยามาอยูในเรื่อง
ลักษณะกายภาพหนวยที่ 1
แกไขคําผิดของแรและหินตางๆ
รูปแบบ
ตัดรูปแบบขอความชํากั
่ นออก
เนื้อหา
ใชรูปภาพแผนที่สีประกอบใหมากขึ้น
รูปแบบ

3
ลักษณะภูมิอากาศ

เนื้อหา
ไมมีเรื่องเขตอับลมของภาคตะวันตก
รูปแบบ

4
ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื้อหา
รูปแบบ

5
ประชากร

เนื้อหา
เพิ่มเรื่องเขตอับลม
รูปแบบ
ใชแผนที่กําหนดเขตบริเวณอับลม
เนื้อหา
แกไขชื่อแรและหินใหถูกตองและเนนแหลงที่พบ
รูปแบบ
ขยายภาพพรอมคําอธิบายภาพ
ใหสีเดนชัดมากขึ้น

เนื้อหา
เนื้อหา
อาชีพที่สําคัญขาดเนื้อหารายละเอียดและรูปภาพ เพิ่ ม แสดงอาชีพที่สํ าคัญเอกลักษณภาคตะวันตก
รูปแบบ
เชนการทองเที่ยว การปนโอง การปลูกออย
รูปแบบ
ใหเบื้องหลังภาพกับตัวอักษรใหเดน
เนื้อหา
6
เนื้อหา
ใหมีการตอเชื่อมโยงทบทวนไดในแตละหนวย
ความสัมพันธ
ไมเชื่อมโยงในแตละหนวย
กายภาพกับสิ่งแวดลอม
รูปแบบ
จํ านวนภาพประกอบในแตละหนวยใชเวลา
รูปแบบ
แตละหนวยมีกรอบไมใกลเคียงกัน
ใกลเคียงกัน
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2. แบบประเมินสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตก
ผูวิจัยไดใชแบบประเมินคุณภาพผลสื่อการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งแบบประเมินเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและมีการจัดเนื้อหาในแบบประเมินเปน
สวนๆ 6 สวนคือ (1)สวนนําบทเรียน (2)เนื้อหาบทเรียน (3)การใชภาษา(4)การออกแบบการ
เรียนการสอน (5)สวนประกอบของมัลติมีเดีย (6) การออกแบบปฏิสัมพันธโดยมีเกณฑการ
พิจารณาคาระดับ 5 ระดับชวงคะแนนและความเหมาะสมดังนีร้ ะดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่
สุด ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมดี ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุดและในการแปลความหมาย ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ
วิเคราะหขอ มูล มาเทียบกับเกณฑ ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 182)นํามาหา
คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ ดังนี้คาเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึงปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงพอใช คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงดี คาเฉลี่ย
3.51-4.00 หมายถึงดีมาก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดําเนินการสรางดังนี้
3.1 วางแผนสราง โดยกําหนดจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
โดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ได
เนือ้ หาแบงเปน 6 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 ลักษณะกายภาพ หนวยที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ
หนวยที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศ หนวยที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ หนวยที่ 5 ประชากร หนวยที่ 6
ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอม
3.2 กําหนดเคาโครงเรื่องของเนื้อหา โดยจัดลําดับกอนหลัง เสนอใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาและดานสื่อการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองกับ
จุดประสงคของการสอนกิจกรรมของเนื้อหาการนําเสนออยางเปนลําดับขั้น
3.3 สรางแบบทดสอบ ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 90 ขอ จากหนวยละ 15 ขอ นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบ
ความชัดเจนความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขแลว
3.4 นําไปทดลองกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน30
คน นําผลการมาหาคาความยากงายและคาอํ านาจจําแนกถึงผลที่ไดมีคาความยากงาย (p)
ระหวาง 0.20-0.80 วิเคราะหคาอํานาจจําแนก (R) ผลทีไ่ ดมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมี
คาความเชื่อมั่น 0.9642 โดยใชสูตร KR 20 คูเดอร ริชารตสัน (พวงรัตน ทวีรัตน 128-133)
ซึง่ สามารถคัดเลือกขอสอบที่ใชไดตามเกณฑ จํานวน 60 ขอ หลังจากนั้นนําขอสอบที่ผานเกณฑ
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตน
สามารถสรุป ขั้นตอนการสรางไดดังแผนภูมิที่ 2
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วางแผนสราง กําหนดจุดประสงค ขอบเขตเนื้อหาและ
คํ าอธิบายรายวิชา
กํ าหนดเคาโครงเรื่อง จัดลําดับกอนหลัง ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ดานคอมพิวเตอรและดานวัดผลตรวจพิจารณา

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนแบบคูขนาน

นํ าแบบขอสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาตรวจความชัดเจน ความถูกตอง

นํ าแบบทดสอบที่สรางขึ้น ไปทดลองใชกับนักเรียน จํานวน 30 คนที่เคย
เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก มาแลว

นํ าคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย( P )
และคาอํานาจจําแนก ( r )
นํ าแบบทดสอบที่ผานเกณฑแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่ 3 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
4.1ศึ ก ษาการสร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ตามแนวของเบสท ( Best
1986:182)
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)
5 ระดับ โดยมีเกณฑดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึงเห็นดวยมาก
ระดับ 3 หมายถึงเห็นดวย ระดับ 2 หมายถึงเห็นดวยนอย ระดับ1หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด การ
แปลความหมายใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะห ขอมูล มาเทียบกับเกณฑ ซึ่งพัฒนามา
จากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 182) นํามาหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ย
เปนรายดานและรายขอ ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด คาเฉลี่ย
1.51-2.50 หมายถึงเห็นดวยนอย คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงเห็นดวย คาเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง เห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาและนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง
4.4 ปรับปรุงแลวนําไปใชกับนักเรียนกลุมทดลองเพื่อหาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกายภาพ
ภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิด
เห็นขางตนสามารถสรุป ไดดังแผนภูมิที่ 4

ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีการของ เบสท
(Best 1986 : 161-162)
สรางแบบสอบถามความคิดเห็น
นํ าแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและนําไปใช

แผนภูมิที่ 4 สรุปการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อการสอน
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การดําเนินการทดลอง
นําสื่อการสอนที่ไดปรับปรุงแลว ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 30
คน ทีไ่ ดจากการสุมจากชั้นเรียน
บทบาทของครูผูสอน ชีแ้ จงวิธกี ารเรียนและเงื่อนไขการเรียนดวยตนเอง การใชเครื่อง
คอมพิวเตอร แจกแบบทดสอบกอนเรียน และสือ่ การสอน 1 คาบเรียน ชี้แจงการแบงเนื้อหาตาม
แผนการสอนเรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ 6 หนวย
หนวยที่ 1 เรื่อง ลักษณะกายภาพ 1 คาบเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ 1 คาบเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศ 1 คาบเรียน และหนวยที4่ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 1 คาบ
เรียน หนวยที่ 5 เรื่อง ประชากร 1 คาบเรียน หนวยที่ 6 เรื่องความสัมพันธระหวางลักษณะกาย
ภาพกับสิง่ แวดลอม 1 คาบเรียน ชีแ้ จงระยะเวลาในการเรียนซึ่งจัดเปนคาบ คาบละ 50 นาที 2
คาบตอสัปดาห รวม 6 คาบ ตอจากนัน้ จัดเตรียมนักเรียนเขาเรียนสื่อการสอนชวยสอนเปนราย
บุคคล 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบ
ละ 50 นาที รวมทั้งหมด 6 คาบเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ทดสอบกอนเรียน โดยใหนักเรียน
เรียนจนครบทั้ง 6 หนวย แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
บทบาทของนักเรียน ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองจากสื่อการสอนในชั่วโมงเรียนให
ครบสัปดาหละ 2 ชั่วโมง เมือ่ ครบเวลาเรียนใหนักเรียน และใหทาแบบทดสอบวั
ํ
ดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
นี้

ในการวิเคราะหใชเครื่องมือวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม SPSS ชวยในการคํานวณดัง

1. การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และประสิทธิภาพของสื่อการสอน ตามเกณฑ E1/E2
2. การสรางแบบทดสอบ ใชคาดัชนีความงาย และอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นที่มีตอสื่อการสอนโดยใช X, SD
4.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนโดยใช
t-test dependent
สําหรับรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย สรุปไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค

วิธีการ

1เพื่อสรางและ
หาประสิทธิภาพ
สื่อการสอน

1 . ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเพื่ อ 1. เอกสาร
สรางสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
2. ปรึกษาเรื่องโครงสรางเนื้อหาที่จะสราง 2. ผูเชี่ยวชาญ
สื่อการสอนกับผูเชี่ยวชาญ
3. ศึ ก ษาขั้ น ตอนการผลิ ต จากโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ
4. สร างสื่อการสอนตนรางดวยโปรแกรม
Microsoft Powerpoint
5. หาประสิ ทธิ ภ าพของสื่ อการสอนฉบับ
ตนราง
1. วั ด ผลสั มฤทธิ์ ก อนเรี ยนและหลั ง การ
เรียนดวยสื่อการสอนกับกลุมตัวอยาง
2. ทดลองใชกับกลุมทดลอง30คน
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสื่อการสอน นักเรียน
ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวย
สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาที่สรางดวย
โปรแกรมMicrosoft Powerpoint
1. หาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อ
การสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ที่ ส ร า งด ว ย
โปรแกรม Microsoft Powerpoint

2.เพื่อเปรียบเทียบผล
สั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นวิ ช า
สั ง คมศึ ก ษาก อนและ
หลั ง เรี ย นด ว ยสื่ อการ
สอน

3.เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด
เห็นของนักเรียนที่มี
ต อ สื่ อ การสอนวิ ช า
สังคมศึกษาที่สรางดวย
โปรแกรม
Microsoft Powerpoint

กลุมเปาหมาย

เ ค รื่ อ ง มื อ - ก า ร
วิเคราะหขอมูล

E1/E2
และการ
วิเคราะหเนื้อ
หา

แบบทดสอบ
ก  อ น แ ล ะ ห ลั ง
การเรียน
X , SD
และ t-test
dependent
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
X , SD

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูลในบทนี้ เปนการนํารายละเอียดตางๆที่ไดจากการ
ศึกษามาตอบคําถามการวิจัยทั้ง 3 ขอที่ไดกาหนดไว
ํ
ในบทที่ 1 กลาวคือ ประการแรกเปนการ
วิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ประการที่สอง เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อการสอน และประการที่สาม
ความคิดเห็นของนักเรียนตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

องคประกอบและประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint มีองคประกอบในเนื้อ
หาดังนีค้ อื หนวยที่ 1 เรื่องลักษณะกายภาพ หนวยที่ 2 เรื่องลักษณะภูมิประเทศ หนวยที่ 3 เรื่อง
ลักษณะภูมิอากาศ หนวยที่ 4 เรื่องประชากร หนวยที่ 5 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และหนวยที่ 6
หนวยสุดทายเรื่องความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนในการทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน
เปนการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบรายบุคคล (นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี ปาน
กลาง และออนอยางละ 1 คน) พบวานักเรียนทําแบบฝกหัดรายหนวยไดคะแนนเฉลี่ย 49.66
คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนนคิดเปนรอยละ 82.76 และทําแบบทดสอบหลังการเรียนได
คะแนนเฉลี่ย 48.33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คิดเปนรอยละ80.55 จึงกลาวไดวาสื่อการสอน
มีคาประสิทธิภาพ E1/E2= 82.76/80.55 ซึง่ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 60/60
ผลการวิเ คราะหหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนในการทดลองกับนักเรียนจํ านวน
9 คนเปนการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบกลุมยอย (นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี
ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน) พบวานักเรียนทําคะแนนแบบฝกหัดรายหนวยไดคะแนน
เฉลีย่ 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.33 และทําแบบทดสอบหลัง
เรียนไดคะแนนเฉลี่ยได 51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.00 จึงกลาว
ไดวา สื่อการสอนมีคาประสิทธิภาพ E1/E2= 83.33/85.00 ซึง่ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ
70/70
ในการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรือ่ งภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน พบวานัก
เรียน 30 คน ทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนทายบทเรียนแตละหนวยรวมกันทุกคนเฉลี่ย

60

ได 50.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.88 หรือมีคาประสิทธิภาพ
E1=83.88และทําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนเมื่อรวม
คะแนนทัง้ ฉบับ ไดคะแนน 48.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.36
หรือมีคาประสิทธิภาพ E2= 81.36 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ขอที่1 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การหาประสิทธิภาพรายบุคคล
การสอบ

คะแนนไดเต็ม

กอนรียน
หลังรียน

49.60/60
48.33/60

ประสิทธิ
ภาพตาม
เกนณ
60.00
60.00

การหาประสิทธิภาพกลุมยอย

การหาประสิทธิภาพกลุมใหญ

ประสิทธิภาพ
ที่ได

คะแนน
ได-เต็ม

ประสิทธิภาพ
ตามเกนณ

ประสิทธิภาพ
ที่ได

คะแนน
ได-เต็ม

ประสิทธิภาพ
ตามเกนณ

ประสิทธิภาพที่
ได

82.76
80.55

50/60
51/60

70.00
70.00

83.33
85.00

50.00/60
48.60/60

80.00
80.00

80.88
81.36

และสําหรับสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด คือ หนวย
ที่ 1 ลักษณะกายภาพ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 9.4 รองลงมาไดแก หนวยที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ
ซึง่ มีคะแนนเฉลี่ย 8.03 หนวยที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 7.66 หนวยที่ 4
ประชากร ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 7.60 หนวยที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 7.30
หนวยที่ 6 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 6.5
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 หนวยการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุกของสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม
Microsoft Powerpoint เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก

หนวยที่

1. ลักษณะกายภาพ
2. ลักษณะภูมิประเทศ
3.ลักษณะภูมิอากาศ
4. ประชากร
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
6.ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอม

X
9.4
8.03
7.66
7.60
7.30
6.5

SD ลําดับที่
2.25 1
4.26 2
3.78 3
2.50 4
2.60 5
2.2 6
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียน
ดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวานักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยสื่อการสอนวิชา
สังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตกมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2
ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนกอนเรียน หลังเรียน และคาสถิติ
ที่จําแนกตามระดับความสามารถทางการเรียน
จํานวน
คน

คาเฉลี่ย

ส  ว นเ บี่ ย งเบน
มาตรฐาน

กอนเรียน

30

26.55

3.79

หลังเรียน

30

48.47

3.72

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

t

Sig.

26.488 .000

หมายเหตุ t.df ** p < .01

ความคิดเห็นของนักเรียนตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามพบวาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรื่องภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก พบวาความคิดเห็นดวยโดยรวมของนักเรียนที่มีตอสื่อการสอน
เห็นดวยอยูในระดับมาก ( X = 3.97) และ เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิด
เห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดมีเพียงขอเดียวคือเห็นวา การเรียนดวยสือ่ การสอนวิชาสังคม
ศึกษา ทําใหนกั เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ( X = 4.90) และเห็นดวยในระดับมาก 7 ขอ
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ การเรียนดวย สือ่ การสอนวิชาสังคมศึกษา สามารถ
ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น ( X = 4.30), ทําใหมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอร
มากขึ้น ( X = 4.25), ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู ( X = 4.15), ทําใหเกิดความสนุกสนาน ( X =
4.05), เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง( X = 4.00), ทาทายความ
สามารถของนักเรียน( X = 3.80), และสอนไดตามจุดประสงคของการเรียน ( X = 3.75), และ
เห็นดวยในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น ( X = 3.35), ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรค ( X = 3.15), ดังในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของนักเรียน ตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
Powerpoint
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint

1
2
3
4
5

X S.D.
การเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา เปนการเรียนรูดวยตนเองโดย 4.00 0.71
ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค 3.15 0.79

ความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็ น ด ว ยปาน
กลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

การเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู
การเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทําใหเกิดความสนุกสนาน
การเรี ยนด ว ยสื่ อการสอนวิ ช าสั ง คมศึ กษาทาทายความสามารถของนัก
เรียน
การเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น

4.15 0.79
4.05 0.92
3.80 1.08

การเรี ยนด ว ยสื่ อการสอนวิ ช าสั ง คมศึ กษาสามารถทบทวนบทเรียนได
สะดวกและงายขึ้น
8 การเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทําใหมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น
9 การเรี ยนด ว ยสื่ อการสอนวิ ช าสังคมศึกษาสอนตามจุดประสงคของการ
เรียน
10 การเรี ยนด ว ยสื่ อการสอนวิ ช าสั งคมศึกษาทํ าใหมีความมั่นใจในตนเอง
มากขึ้น

4.30 0.71

เห็ น ด ว ยปาน
กลาง
เห็นดวยมาก

4.25 0.70

เห็นดวยมาก

3.75 1.13

เห็นดวยมาก

4.90 0.30

เห็ น ด ว ยมาก
ที่สุด

ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับสื่อการสอนชวยสอน

3.97 0.82

เห็นดวยมาก

6
7

3.35 1.11

63

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรมMicrosoft Powerpoint
เรือ่ งภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีวัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนัก
เรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่5
ทีม่ ีตอสื่อการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปน กลุมประชากรตัวอยางคือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่5
จํานวน30 คน ทีก่ าลั
ํ งศึกษาอยูในภาคเรียนที่2ปการศึกษา2545โรงเรียนวัดดอนตูมอําเภอบาน
โปงจังหวัดราชบุรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1.สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรมMicrosoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรภาย
ภาพภาคตะวันตกจํานวน 6 หนวยที่สรางขึ้นตามคําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาของหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย ลักษณะกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร และความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอม
2.แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัง คมศึกษาโปรแกรมMicrosoft
Powerpoint เรือ่ ง ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้น
โดยอิงจุดประสงคการเรียนรู รายวิชาสังคมศึกษาของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)และหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนแบบ
ทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ มีขอสอบจํานวน 60 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย
ระหวาง 0.45-0.77 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.35 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบทั้งฉบับ 0.9642
3 .แ บ บ สอ บ ถ า มค ว า มคิ ด เห็ น เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint
เรือ่ งภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตก แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยอยางมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นควรปรับปรุง จํานวน 10 ขอ
การวิเ คราะหข อมูล ผูวิเ คราะหหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เรือ่ งภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันตก สําหรับนักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 5 ดวยการหาคา E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน
ดวยสื่อการสอนของนักเรียนกลุมตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง จําแนกตาม
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ระดับความสามารถในการเรียน โดยใชสถิติที t-test แบบ Dependent และวิเคราะหความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอสื่อการสอนโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรมMicrosoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกาย
ภาพภาคตะวั น ตกสํ าหรั บ นั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้น มีลักษณะเปน สื่อทาง
คอมพิวเตอรที่ใชประกอบการเรียนอีกวิธีหนึ่งชึ่งประกอบดวยหนวยการเรียน 6 หนวยคือหนวยที่
1 เรือ่ งลักษณะกายภาพ หนวยที่ 2 เรื่องลักษณะภูมิประเทศ หนวยที่ 3 เรื่องลักษณะภูมิอากาศ
หนวยที่ 4 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ หนวยที่ 5 เรื่องประชากร และหนวยที่ 6 เรื่องความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพกับสิ่งแวดลอมและมีประสิทธิภาพเทากับ 86.66/81.36 สูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว คือ 80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียน โดยใชสื่อการสอนวิชา
สังคมศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และยอมรับสมมุติฐานขอที่ 2 กําหนดไว
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เรือ่ งภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด 1 ราย
การคือการเรียนดวยสื่อการสอนสังคมศึกษาทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และที่
เห็นดวยในระดับมากจํานวน 7 รายการคือ ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น ทําใหมีประสบ
การณในการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น กระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหสนุกสนาน ยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง ทําตามความสามารถของนักเรียนและที่เห็นดวยในระดับปานกลาง 2 รายการคือตรง
ตามจุดประสงคของการเรียนและทําใหเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกลาวจะอภิปรายผลไดดังนี้
1.ผลจากการวิจัยนี้พบวา สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft
Powerpoint เรือ่ งภูมศิ าสตรกายภาพภาคตะวันตก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประ
สิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการสรางสื่อดังกลาว ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามแนวคิดทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของอยางมีระบบมีขั้นตอน
หลังจากสรางสื่อตนรางแลว ไดนาเสนอผู
ํ
เชี่ยวชาญพิจารณา และไดปรับปรุงและเปนไปตามขอ
เสนอแนะของผูเชี่ยวชาญหลังจากประชุมแลว นําสื่อการสอนดังกลาวไปทดลองใช เพื่อหาประ
สิทธิภาพของสื่อ ใน 3 ขั้นตอนคือ ทดลองสอนนักเรียนเปนรายบุคคล กลุมยอย และทดลอง
ภาพสนามกับนักเรียน 30 คน และในแตละขั้นตอนของการทดลองไมมีการปรับปรุงแกไขกอน
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ทีจ่ ะทดสอบครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประดิษฐ เกษมสินธุ (2534:63) ไดทาํ
การวิจัยเรื่องการสรางสื่อประสมสําหรับการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้าตาม
โครงการอีสานเขียวสําหรับนักเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบวาชุดการสอนสื่อประสมที่สรางขึ้น
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 83.83/80.67 ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กาหนดไว
ํ
และของวันเพ็ญ
มีคาแสน
ํ
(2544: 91 ) ไดสรางสื่อประสมเรื่อง ทวีปเอเชีย:ดินแดนแหงความแตกตาง ที่สรางขึ้น
ทีประสิทธิภาพ 86.11/86.16 ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กาหนดไว
ํ
2.จากผลการวิจัยที่พบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาสื่อการสอนวิขาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่องภูมิศาสตรกาย
ภาพภาคตะวันตกเปนเนื้อหาที่นาสนใจ ดึงดูด กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งสอดคลองแนว
คิด
3.จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อการสอนในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งอาจเปนเพราะวาบทเรียนที่นาเสนอผ
ํ
านสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร ใบความรู
และหนังสือประกอบการเรียนของสื่อสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint นีถ้ อื วาเปน
ประสบการณตรงของนักเรียน ดังที่ชัยยงค พรหมวงศ (2521:100)ใหขอคิดเห็นวา การใชสื่อ
การสอนหลายๆ ชนิด ในรูปสื่อประสมจะใหผลดีกวาใชอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียวสอด
คลองกับสุแพรวพรรณ ตันติพรายผล (2526:14) ไดกลาววา การใชสื่อการเรียนการสอนเพียง
ชนิดใดชนิดหนึ่งไมอาจทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคเทาที่ควรดังนั้นจึงจําเปนตองนําสื่อหลายๆ
ชนิดมาใชรวมกันอยางมีระบบ มีความสัมพันธ และสงเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิ
ภาพในกระบวนการเรียนรู ทํานองเดียวกับยุพิน พิพิธกุล (2524:295) กลาววา การสอนโดย
ใชสอื่ ประสม ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ ไมเบื่อหนายเพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งเราตลอด
เวลาทําใหนักเรียนไดรับความรูกวางขวาง เขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
ผูว จิ ยั มีขอ เสนอแนะสองสวนคือ ขอเสนอแนะทั่วไป และ ขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
1.จากผลการวิจัยที่พบวา สื่อการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ดังนั้นในการสรางสื่อการสอนทุกครั้งควรมีการหาประสิทธิภาพ เพื่อที่จะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อ
ใหเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัยที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อการสอนวิชาสังคม
ศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint สูงกวากอนเรียน ดังนั้นควรมีการสรางสื่อการสอนดวย
โปรแกรม Microsoft Powerpoint สําหรับชั้นเรียนระดับอื่นและรายวิชาอื่น ๆ
3. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อการสอนที่สรางขึ้นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ดังนั้นในการสอน ควรมีการใชสื่อประเภทนี้ใหมากขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint
พัฒนาสือ่ การสอนในหนวยการเรียนอื่นๆ ไดแกภูมิศาสตรกายภาพภาคอื่นของประเทศไทย เพื่อ
ใหมีสื่อการสอนครบทุกภูมิภาคประเทศไทย
2. ควรวิจยั พฤติกรรมการเรียนดวยสื่อการสอนสื่อการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาความคงทนในการเรียน ซึ่งบันทึกพฤติกรรมการเรียนตามเวลาที่ใชเรียนจริงวานักเรียน
กําลังศึกษาสื่อการสอนที่กรอบเนื้อหาอะไรเมื่อเวลาใด รวมทั้งพฤติกรรมการทําแบบฝกหัด แบบ
ทดสอบ การเลือกขอคําตอบ การเปลี่ยนแปลงขอคําตอบ และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อศึกษารูป
แบบของพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. ควรวิจยั เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน ที่เอื้อตอการเรียนการสอน
ดวยคอมพิวเตอรที่จะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. ควรมีการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาดวยสื่อ
การสอนโปรแกรม Microsoft Powerpoint กับวิธีสอนแบบปกติ
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