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การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง

ภูมิศาสตร  ์วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรก์ับขอ้มลูเชิงประจกัษ์ และน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรจ์ากโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ การศึกษาขอ้มลูเชิงปริมาณไดม้าจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูสังคมศึกษา จ านวน 225 คน ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใชภู้มิภาคเป็นหน่วยการสุ่ม  เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน  ส่วนการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพไดม้าจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนท่ีไดร้บัเหรียญรางวลัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกซึ่งมีสงักัดแตกต่างกันจ านวน  3 โรงเรียน เก็บขอ้มูล
โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึกดว้ยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งและการสงัเกตดว้ยแบบสงัเกต  วิเคราะหข์อ้มลูคุณภาพดว้ย
การวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ การ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร  ์ครูสังคมศึกษามีการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู ้
เรื่องภูมิศาสตรท์ุกองคป์ระกอบบ่อยครัง้ (Mean = 3.50, S.D. = 0.31) โดยเรียงล าดับ ไดแ้ก่ ดา้นการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน(Mean = 3.69, S.D. = 0.33) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู(้Mean = 3.53, S.D. = 0.37) การใช้สื่อและ
แหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตร์(Mean = 3.47, S.D. = 0.40) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Mean = 3.30, S.D. = 0.49) (2) 
โมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรม์ีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจักษ์ (c2 = 
9.75, df = 52, p = .976, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.01 และ  CFI = 1.00) โดยองค์ประกอบด้าน
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบสงูท่ีสดุ รองลงมาคือดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้ ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู  ้และดา้นการจัดกิจกรรมในชัน้เรียนโดยมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.63-0.92 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (3) แนวทางการจดัการเรียนรูจ้ากโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ
เนน้ไปท่ีการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภูมิศาสตรแ์บบเขม้โดยจัดเป็นค่ายภูมิศาสตร์
โอลิมปิกและจดัเสริมความรูน้อกเวลาเรียน ควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีภมูิศาสตรท่ี์
ทันสมัย ทุกโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนและใชเ้ครื่องมือภูมิศาสตรอ์ย่างช านาญซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญของการ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
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This research aims to study the conditions of geography instruction to create geography 

literacy by analyzing the confirmatory factors and examining the conformity between the measurement model 
and empirical data in enhancing the geographical literacy of the learners. It also aims to propose some 
instructional guidelines gained from the schools that participated in the Thailand Geography Olympiad 
Competition to enhance geographical literacy and 225 social studies teachers and were selected using 
stratified random sampling. The quantitative data were collected using questionnaires and analyzed using 
confirmatory factors. The qualitative data were obtained using  in-depth and semi-structured interviews as 
well as an observation form. The three schools that received medals from the competition with different 
affiliations participated in the data collection process and the data were analyzed using content analysis.The 
results showed that (1) the conditions of geography instruction to empower geography literacy reflected 
frequent application of all elements among social studies teachers (Mean = 3.50, S.D. = 0.31) ranging from 
in-class activities (Mean = 3.69, S.D. = 0.33), assessment activities (Mean = 3.53, S.D. = 0.37), learning 
materials and historical resources (Mean = 3.47, S.D. = 0.40) and extracurricular activities (Mean = 3.30, 
S.D. = 0.49) respectively; (2) the measurement model conformed to an empirical data in enhancing 
geographical literacy (c2= 9.75, df = 52, p = .976, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.01 and CFI = 
1.00). The extracurricular activity factor loaded the highest while the use of learning materials, learning 
assessment, and in-class activity factors loaded less respectively at 0.63-0.92 and a statistically significant at 
a level of 0.5; (3) instructional guidelines included a focus on learning by utilizing intensive extracurricular 
activity and organizing a geography camp with some outside-class tutoring sessions and the use of some 
up-to-date geographical technologies and materials. It is advised for schools to emphasize training for their 
students to use geographical tools, which is an important key to geographical literacy. 
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ปริญญานิพนธเ์ล่มนีส้  าเรจ็ลลุ่วงไดด้ว้ยความเมตตากรุณา  ช่วยเหลือ แนะน า และใหค้  าปรกึษาอย่างดี
ยิ่งจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมัปนาท บริบรูณ ์อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.รุจน ์ ฦาชา ที่
ไดอ้นุเคราะหถ์่ายทอดประสบการณก์ารเรียนรู  ้ความรู ้แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการท าปริญญานิพนธด์ว้ยความเอาใจใส่อย่างดี พรอ้มทุ่มเททัง้เวลา แรงกาย และแรงใจต่อ
ผูว้ิจัยยิ่งตลอดมา  อีกทั้งผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร. วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูเ้ป็นปรมาจารยด์า้นการสอนสังคม
ศกึษาไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธแ์ละ  อาจารย ์ดร.เกศินี ครุณาสวสัดิ์ ที่ไดร้่วมเป็น
กรรมการการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธใ์นครัง้นี ้ผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูมา 
ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านที่ไดก้รุณาตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ของเครื่องมือการวิจัย 
พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า เสนอแนะจนท าใหเ้ครื่องมือการวิจยัมีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ และขอขอบพระคุณผูใ้หข้อ้มลู ที่
ไดก้รุณาใหข้อ้มลูเพื่อใชใ้นวิจยัในปรญิญานิพนธเ์ล่มนี ้

ขอขอบพระคุณพี่ปัทมา ส านักโหนด พี่เชาวรตัน์ สัตยานุรกัษ์ พี่มาริสา ปานงาม พี่ที่น่ารกัของคณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ อาจารยก์ิตติรตัน ์ เกษตรสุนทร อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพี่ที่รกัคอยช่วยเหลือให้ก าลังใจถามไถ่  ตลอดมาและที่ขาดไม่ไดค้ือรุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง 
กศ.บ.สงัคมศึกษา พี่บีน พี่จิว เฮีย แพรรี่ เกด เมษา เพื่อนแมกซ ์นอ้งดาว นอ้งบอล นอ้งเเม็กซ ์และเพื่อนพ่ีนอ้งที่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทกุคน ที่ใหก้ารสนบัสนนุในการลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขอขอบพระคุณครอบครวัสงนุย้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณุแม่ที่เป็นก าลงัใจและสนบัสนุนลกูเสมอ คุณย่า
และคณุอาเปีย อาภพ สปาย ที่สนบัสนุนผูว้ิจยัในทกุดา้นตลอดมา ครอบครวัระวิวงศ ์ครอบครวัพรมแกว้  ป้าเขียว 
พี่สาว พี่อู๊ด พี่แดง ที่สนับสนุนน้องคนนีม้าทุกโอกาส ตลอดญาติพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุน  ช่วยเหลือ และเป็น
ก าลงัใจในการท าปรญิญานิพนธเ์ล่มนี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารย ์และพี่นอ้งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู ้ ทุก
ท่าน โดยเฉพาะผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.วนัเพ็ญ ประทุมทอง ที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธเ์ล่มนี  ้
และพี่ออย  เพื่อนแชมป์ นอ้งฟิลม์ นอ้งจ๋าย ที่คอยช่วยเหลือ ใหก้ าลังใจ สนับสนุนผูว้ิจัยในทุกโอกาส ตลอดจน
ส าเร็จเป็นปริญญานิพนธ์เล่มนี ้ ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี ้ไดห้มด  จึงขอขอบคุณท่านเหล่านั้นไว้ ณ  
โอกาสนี ้

คุณค่าจากปริญญานิพนธ์เล่มนี ้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บิดา  มารดา บูรพาจารย ์
ตลอดจนผูม้ีพระคณุทกุท่าน 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ภูมิศาสตรเ์ป็นศาสตรห์รือแขนงวิชาที่มีลักษณะเนือ้หาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ ของโลก และยังมีความรูท้ี่
เก่ียวขอ้งและรูปแบบที่ผสมผสานกบัวิทยาศาสตรเ์ชิงสงัเคราะห ์ซึ่งมีเนือ้หารว่มกบัศาสตรว์ิชาการ
ดา้นอ่ืน ๆ ที่ตรงต่อการปฏิบัติเพื่อก่อใหเ้กิดวัตถุประสงคท์างภูมิศาสตร ์นอกจากนั้นยังมีส่วนที่
ปรากฏรายละเอียดแตกต่างจากรายวิชาอ่ืน เนื่องจากภูมิศาสตรแ์สดงถึงแนวความคิดพืน้ฐานที่
ไม่ไดเ้พียงตอ้งการที่จะสรา้งศาสตรห์รือต าราต่าง ๆ ที่เป็นเนือ้หาความรูข้องโลกแต่นักวิชาการ
ยังให้ความสนใจไปในส่วนของการวิเคราะห์ การสังเกต สิ่ งที่ เ กิดขึ ้นมาบนโลกหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเป็นระบบเท่านัน้ ทว่าภูมิศาสตรย์ังส่งผลไปถึงความสมัพันธข์อง
คนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นทั่วโลกส่วนใหญ่ให้ความสนใจและให้
ขอ้สงัเกตว่า ภูมิศาสตรน์ั้นเป็นเนือ้หาส าคัญที่มีอยู่ในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดลอ้มศึกษาซึ่งเน้น
ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอ้มและทางสังคมเป็นส าคัญ และนักวิชาการ
ภูมิศาสตรย์งัคงมีความคิดว่าภูมิศาสตรจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรอบรูแ้ละเขา้ใจรวมถึงสามารถ
อธิบายความจริงที่ปรากฏบนโลกได ้นอกจากนัน้การจัดการเรียนรูว้ิชาภูมิศาสตรม์ุ่งพัฒนา
ผูเ้รียนใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาภมูิศาสตรก์ารพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะทางภูมิศาสตรแ์ละ
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีเจตคติที่ดีความรอบรูท้ี่เกิดขึน้ยงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห ์เหตกุารณต่์าง 
ๆ ที่เคยเกิดขึน้ทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วิทยาการและสิ่งแวดลอ้มบนโลก
ในสมัยต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว   (กนก จันทรา, 2561, 1; ทัศนท์อง  เข็มกลัด, 2561, 1; สิริวรรณ  
ศรีพหล, 2552, 100) 

แนวคิดที่ การให้ความส าคัญของภูมิศาสตร์แขนงวิชาหรือศาสตร์นี ้มีมาตั้งแต่
ประวติัศาสตรส์มยักรีกยคุโบราณ ภูมิศาสตรน์บัเป็นวิชาหนึ่งที่มีการศกึษาตัง้แต่เริ่มตน้ยคุและไดม้ี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุคสมัย เนื่องจากภูมิศาสตรเ์ป็นวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัทางสงัคมจึงจ าเป็นที่จะตอ้งศกึษาเพื่อที่จะตอบ
ขอ้สงสยัที่ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ ของโลกโดยมีการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของโลก
ไว ้(สิรวิรรณ  ศรีพหล, 2552, 101) ส  าหรบัวิชาภูมิศาสตรใ์นประเทศไทยนัน้เริ่มมีการศึกษาเมื่อใน
รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงปฏิรูปดา้นการศึกษาและไดจ้ดัตัง้โรงเรียน
หลวงขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยการจัดการเรียนรูว้ิชาภูมิศาสตรไ์ดเ้ริ่มมีขึน้เมื่อมีหลักสูตร
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ประโยคต่าง ๆ ออกใชใ้นปี พ.ศ. 2438 โดยแบ่งเป็นประโยค 1 ประโยค 2 และประโยค 3 มีวิชา
แยกออกแท้ๆ  1  วิ ช า  คื อ  ภู มิ ศ าสตร์ ก าหนดให้ เรียนภู มิ ศ าสตร์ฟิ สิ กั ล  แปลนและ  
แผนที่เป็นเบือ้งตน้แลว้เรียนภูมิศาสตรส์ยามและเมืองใกลเ้คียงซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจัดการ
เรียนรูใ้นสมัยนัน้ไดใ้หค้วามส าคญักับภูมิศาสตรก์ายภาพเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว
และยังเป็นความรูเ้บือ้งตน้ในขณะนั้น (กรมวิชาการ ,2513, 142 อ้างถึงใน สิริวรรณ  ศรีพหล , 
2552, 101)  

ต่อมาระบบการศึกษาของประเทศไทยไดม้ีการพฒันาขึน้มาเป็นล าดบัเมื่อสงัคมเกิดการ
ผลดัเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สง่ผลใหก้ารศกึษาของไทยจะตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนเพื่อใหท้นัยุคและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน ซึ่งทั่วโลกก าลงให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ที่จะเป็นการศึกษาของผูเ้รียนในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งค าว่า ผูเ้รียนในศตวรรษ ที่ 21 เป็น
ผูเ้รียนที่เกิดขึน้มาพรอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะท าใหม้ีคณุลกัษณะที่ต่างไปจากผูเ้รียน
ในยุคก่อนหน้า ทั้ง ด้านการพัฒนาในดา้นของเทคโนโลยี และการเข้าถึงสภาวะความรูไ้ด้ด้วย
ตนเอง เป็นตน้ ในประเด็นที่ยกตวัอย่างมาขัน้ตน้ก็เป็นเครื่องพิสจูนแ์ลว้ว่า ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
มีความต่างจากอดีตอย่างสิน้เชิง (ไมตรี อินทรป์ระสิทธ,์ 2559, ออนไลน)์ 

ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 อาจกล่าวไดว้่าเป็นผูเ้รียนที่เกิดในยุคโลกาภิวัตน ์ซึ่งผูเ้รียนจะมี
คุณลกัษณะ ที่ตอ้งมีทักษะในดา้นของสมรรถนะจะเน้นไปในดา้น ของการคิดแก้ปัญหา ผูเ้รียน
จะตอ้งมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ รวมทั้งความคิดสรา้งสรรค ์ที่จะเป็นบ่อเกิดส าหรบั
ความรู ้และสามารถพฒันานวตักรรมต่าง ๆ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ได ้นอกจากนี ้ยงัมีในส่วนของการ
สื่อสารในสงัคมที่จะตอ้งพัฒนา รวมถึงความร่วมมือระหว่าง บุคคล ผูค้นรอบขา้งและสามารถต่อ
ยอดถึงระดบัประเทศได ้(Maytwin, 2018, online) 

การพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญเป็นผลให้กระทรวงศึกษาธิการโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัสาระภูมิศาสตร ์ให้
สอดคลอ้งกับแผนดังกล่าวเพื่อการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน รองรบัการเปลี่ยนแปลง โดยปรบัปรุงมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดให้มีความ
ชัดเจน และมีความเป็นสากลยิ่งขึน้สาระภูมิศาสตร ์เป็นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งทั้งวิทยาศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน  ๆ ได้ เช่น  ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์รวมทั้งไดพ้ิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทย และพืน้ที่ต่าง  ๆ 
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ของโลกเกิดภาวะวิกฤตดา้นกายภาพ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึน้เรื่อย ๆ 
นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวัตน ์ความทันสมัยของวิทยาการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์ที่เป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรม์ีมากขึน้ ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการสรา้งความยั่งยืน ซึ่งการเรียนรูเ้พียงสาระส าคัญของสาระภูมิศาสตรไ์ม่
เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และบางครัง้เกิดขึน้โดยคาดการณไ์ม่ได ้ผูเ้รียน
จึงต้องมีทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ประกอบกนั  ดงันัน้ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการทบทวนและปรบัปรุงสาระภูมิศาสตรใ์นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ขึน้ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560, 1) 

การปรบัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) นัน้เพื่อใหก้ารศึกษาภูมิศาสตรใ์นประเทศไทยกา้วทันโลกสากลจึงไดม้ีการน าทฤษฎีความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร(์Geography Literacy) มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถช่วย
พัฒนานักเรียนให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่ เกิดขึน้บนโลกโดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือการตั้ง
ค าถามทางภูมิศาสตร ์การรวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ การน าเสนอสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร ์ การแปลความหมายสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์การพฒันาและทดสอบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ์นอกจากนีค้วามฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรจ์ะช่วยพฒันาความสามารถในการตดัสินใจ ซึ่ง
มีสว่นส าคญัในการเตรียมพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพราะGeography Literacy จึงเป็นเครื่องมือที่
ส  าคญัของการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในประเด็นของการวิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากการ
แสวงหาผลประโยชนท์ี่ไม่เท่าเทียมในทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดความขดัแยง้และ
ความรุนแรงที่จะเกิดขึน้ (จกัรกฤษณ ์ต่อพนัธ,์ 2561, ออนไลน)์ 

การปรบัปรุงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) ในสาระภูมิศาสตร ์มีการเปลี่ยนแปลงของเนือ้หาและตวัชีวัดส่งผลใหค้รูสงัคมศึกษามี
การปรบัเปลี่ยนการจดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัและสามารถจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อ
พฒันานกัเรียนใหเ้กิดความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรไ์ดท้ัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนและเนน้ไปที่
การลงมือปฏิบัติ  อาทิกิจกรรมการจัดการเรียนรูโ้ดยการสืบสวนสอบสวนการให้นักเรียนจัดท า
โครงการ การน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่กิจกรรมการส ารวจรวมทัง้กิจกรรมการจดัท าแผนที่
กิจกรรมดงักลา่วจะท าใหน้กัเรียนสนใจและเห็นคณุค่าของวิชาภมูิศาสตรอ์ย่างแทจ้รงิ จะเห็นไดว้่า
การเปลี่ยนแปลงบทบาทครู หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการจดักิจกรรม การเรียนรูใ้หท้ันสมัย โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้แต่ละครัง้จะตอ้งผ่านการคิดวิเคราะห์ของครูผูส้อนที่มีหลักการ
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แนวคิดที่สอดคลอ้งกับแนวทางที่มีการวางแผนตามหลักลีลาการเรียนรู ้จึงจะท าให้การจัดการ
เรียนรูว้ิชาภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาภูมิศาสตรก์าร
พัฒ นาผู้ เรียน ให้มี ทั กษะทางภูมิ ศาสตร์และพัฒ นาผู้ เรียน ให้มี เจตค ติที่ ดี โดยทั่ ว ไป
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2540, 38; สิรวิรรณ  ศรีพหล, 2552, 101) 

การพฒันาการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรโ์อลิมปิกในระดบั
นานาชาติที่เห็นในเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรม คือ การจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับ
นานาชาติซึ่งถือเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตรข์องแต่ละประเทศที่เขา้ร่วม
จดัการแข่งขนั ประเทศที่เขา้รว่มการแข่งขนัมีจ านวนทัง้สิน้ มากกว่า 35 ประเทศ โดยมีจดุประสงค์
ร่วมกันในการแข่งขันได้แก่ เพื่อกระตุ้นเร้าและดึงความสนใจให้คนรุ่นใหม่กระตือรือรน้ใน
การศึกษาภูมิศาสตรแ์ละสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการอภิปรายถกเถียงในเชิงบวกถึงความส าคัญ
ของภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยการยกระดบัและพฒันาคณุภาพการจดัการรูภ้มูิศาสตร์
ทัง้ความรู ้ทกัษะและการสรา้งความสนใจใหเ้กิดขึน้กับคนรุ่นใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกใหค้น
รุ่นใหม่ในประเทศต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกัน และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ  
(The International Geography Olympiad (iGeo), 2021, online) จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของ
การแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจในการศกึษาภมูิศาสตรไ์ด ้

ในสว่นประเทศไทยนัน้นอกจากจะมีการปรบัปรุงหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560)ในองค์กรทางวิชาการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์หเ้กิดความชัดเจนและมีการ
ยอมรบัจากนานาชาติมากขึน้จะเห็นไดจ้ากการจัดตัง้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษา ในพระอุปถัมภพ์ระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร(์สอวน.) โดยให้ความส าคัญกับวิชาภูมิศาสตรท์ี่มีต่อการศึกษา และมี
วตัถุประสงคท์ี่จะส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิชาภูมิศาสตรร์ะดบัมัธยมศึกษาในประเทศไทยให้
ประสิทธิภาพเทียบเท่านานาชาติ จึงจดัใหม้ี “การแข่งขนัภูมิศาสตรส์  าหรบันกัเรียนมธัยมศึกษาที่
เรียกว่า การแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ (Thailand Geography Olympiad :TGeo) ซึ่ง
ความส าคัญประกอบด้วยผลของการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติเป็นที่ยอมรบัของ
นานาชาติ จึงน าไปสู่การศึกษาเพื่ อที่จะหาแนวทางของการจัดการเรียนรู้ เพื่ อวิเคราะห์
องคป์ระกอบของแนวทางการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรแ์ละน ามาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการรูภู้มิศาสตรข์องโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาที่
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ส่งเสริมและสนับสนุนตัวชี ้วัดภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตามตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางสาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ.2560) ที่มีการประกาศใชต้ัง้แต่ ปีการศึกษา 2560 
โดยมีการเริ่มตน้จนครบทุกระดบัชัน้ในปีการศึกษา 2562 จนท าใหไ้ดข้อ้สรุปของการจดัการเรียนรู้
ที่ชดัเจนในระดบัโรงเรียน (มลูนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษา 
ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(์สอวน.) , 
2562, ออนไลน)์  

การแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก จะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
กระบวนการการเตรียมความพรอ้มของครูและนกัเรียน ในทุกดา้น เพื่อที่จะท าใหโ้รงเรียนนัน้ เป็น
โรงเรียนที่มีวิธีการหรือนวตักรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึน้มาและส่งผลต่อกระบวนการการปฏิบติัเดิมใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลง ท าใหผ้ลที่ไดจ้ากวิธีการหรือนวัตกรรมนัน้กลายเป็นที่ยอมรบั และจะตอ้งมีการ
พฒันาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งผลต่อครูและนักเรียน อาทิ การ
ปรับ เปลี่ ยนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน รู้ การเตรียมความพร้อมของครู ตลอดจน
สภาพแวดล้อมหรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเสริมสรา้งทักษะ กระบวนการ 
ความสามารถทางภูมิศาสตร ์ให้มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้ (บุญดี บุญญากิจ และ
กมลวรรณ ศิริพานิช, 2545, 10-11) ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศ์กึษา ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร(์สอวน.) ไดม้ีการจดัตัง้โรงเรียนที่สามารถเป็นศนูยภ์ูมิศาสตรโ์อลิมปิกจ านวน 8 แห่ง และ
ประเภทศูนยม์หาวิทยาลยัที่รองรบัการเขา้ร่วมการแข่งขันของโรงเรียนอีก จ านวน 7 แห่ง เพื่อ ให้
โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถที่จะพฒันานกัเรียนและยกระดบัการศึกษา จนท าใหน้กัเรียนสามารถ
สอบแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติจนกลายเป็นตัวแทนศูนย์สอบได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรบัเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงาน แนว
ทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรท์ี่บรรลเุป้าหมายและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่
จะท าการศกึษาวิจยั 

การศึกษาการวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยได้เล็งเห็นถึงผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นที่ยอมรบัและ
สนใจที่จะศึกษาในโรงเรียนที่นักเรียนสามารถสอบแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติจน
กลายเป็นตวัแทนศนูยส์อบไดเ้พื่อที่จะหาแนวทางการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อเสรมิสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษา ของโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ ซึ่ง
ถือเป็นโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้
เรียน ดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ดา้นกิจกรรมเสริม
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หลกัสูตร เพื่อจะน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยครัง้นี ้มาสรุปขอ้มูลน าเสนอแนวทางและขอ้เสนอแนะ
เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตามตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง
สาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อใหค้รูสงัคมศึกษา นกัวิชาการ 
ศึกษานิเทศกไ์ดน้ าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรใ์หม้ีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

ค าถามในการวิจัย  
1.สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์น

โรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติมีลกัษณะอย่างไร 
2.องค์ประกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์น

โรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติมีองคป์ระกอบอย่างไร 
3. แนวทางของการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนที่

เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติมีกระบวนการการจดัการเรียนรูเ้ป็นอย่างไร  

ความมุ่งหมายของการวิจัย    
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยศึกษาและถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่ เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์

โอลิมปิกระดบัชาติโดยไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง

ภมูิศาสตร ์ 
2. เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง

ภมูิศาสตร ์
3. เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

ความส าคัญของการวิจัย  
แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรซ์ึ่งสงัเคราะหจ์าก

บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติมีประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจาก
การวิจยัดงัต่อไปนี ้ 
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ความส าคัญเชิงวิชาการ  
ไดข้อ้คน้พบเก่ียวกบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูท้ี่สามารถน ามาเป็นขอ้มลู

ในการเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์องนักเรียนที่สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนใน
ประเทศไทย 

ความส าคัญเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรส์ามารถใชเ้ป็น

แนวทางส าหรบัครู ศึกษานิเทศก ์ที่ไดท้ าการวิจยัครัง้นี ้และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครู
สังคมศึกษาไปใชใ้นการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาสังคมศึกษา ที่มีการปรบัปรุงแก้ไข
ตัวชีว้ัดภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตามตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลางสาระภูมิศาสตร์ 
(ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ.2560) 

ความส าคัญเชิงนโยบาย  
นักการศึกษา ศึกษานิเทศกแ์ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาสามารถน าแนว

ทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ เพื่อน าไป
สรา้งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิศาสตรใ์หเ้หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรซ์ึ่งเป็นบทเรียนจาก

โรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ มีขอบเขตการวิจยัของการวิจยัดงันี ้
1.การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้แบ่งตามการเก็บรวมข้อมูลซึ่ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูเชิงคณุภาพ และขอ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ 2 ขัน้ตอน ซึ่งมีผูใ้หข้อ้มลูและ

กลุม่เปา้หมายดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
1.ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผูใ้หข้อ้มูลเชิงคุณภาพในขั้นตอนนีเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มูลพืน้ฐานแนว
ทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์จ านวน 3 คน  
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2.กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ  
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใชใ้นการศึกษาขอ้มูลการ

จัดการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่ เกิดขึน้ในโรงเรียนที่ เข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ การ
วิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกตกระบวนการและการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรียนที่เป็นศนูย ์สอวน.
วิชาภมูิศาสตรป์ระกอบดว้ย โรงเรียนที่เป็นศนูยส์อวน.วิชาภมูิศาสตร ์3 โรงเรียน  

ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่างดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 

ครูสงัคมศึกษาในโรงเรียนที่มีนกัเรียนเป็นตัวแทนศูนยก์ารแข่งขนัภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดบัศนูย ์30 โรงเรียน จ านวน 488 คน   

2.กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified random 

sampling) โดยมีภูมิภาคเป็นหน่วยการสุ่มก าหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ
ประมาณค่าพารามิเตอรข์องโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
เป็นจ านวน 5-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร ์ซึ่งโมเดลในการวิเคราะหม์ีจ านวน 35 พารามิเตอร์ (Hair, 
Black, Babin, & Anderson, 2010, 100) และค านวณจากการก าหนดจ านวนตัวแปรแฝง 4 ตัว 
และตัวแปรสงัเกตได ้12 ตัว ไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 175 คน เมื่อชดเชยอัตราการ
ตอบกลบัแลว้ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มขนาดกลุม่ตวัอย่างเป็น 225 คน (Soper, 2021)  

2.ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  
การวิจัยในครัง้นีผู้ ้วิจัยใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดือนธันวาคม ถึง

เดือนพฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีแ้บ่งตามการเก็บรวมขอ้มูลซึ่งประกอบดว้ยขอ้มูลเชิง
คณุภาพ และขอ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยมีเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 2 ขัน้ตอน 

ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
1. แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งซึ่งผูว้ิจยัออกแบบแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งที่มี

ลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด  
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2. แบบสงัเกตผูว้ิจยัออกแบบแบบสงัเกตที่มีลกัษณะเป็นประเด็นขอ้สงัเกตและมี
แบบบนัทกึขอ้มลูเพิ่มเติม  

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยมีเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแนว

ทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์จ านวน 225 ฉบบั 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ยการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ
และขอ้มลูเชิงปรมิาณดงันี ้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 2 ขั้นตอน ดัง

รายละเอียดต่อไปนี ้
1. การสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู จากผูใ้หข้อ้มลูจ านวน  3 คน  
2. การสังเกตโดยใช้แบบสังเกต มีขั้นตอนการติดต่อโรงเรียนที่ เป็นศูนย ์ 

สอวน. วิชาภมูิศาสตรแ์ละแจง้วตัถุประสงคใ์นการวิจยั หลกัจากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าการก าหนดวนัเวลา
การสงัเกตเชิงลกึกบักลุม่ตวัอย่าง  

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยขั้นตอนที่2 โดยการแจก

แบบสอบถาม โดยการจดัท าเป็นเอกสารส่งไปยงัโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างรวมทัง้หมด 225 ฉบบั และ
มีจ านวนแบบสอบถามการตอบกลบั จ านวน 225 ฉบบั 

5.การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ยการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

และขอ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) และสรา้งขอ้สรุปอปุนยั (Induction)    

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1) ผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี การใช้สถิ ติ เชิ งบรรยาย (Descriptive 

Statistics) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2) ผู้วิจัย เก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการวิ เคราะห์องค์ป ระกอบ เชิ งยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งมีการประมาณค่าพารามิเตอร ์โดยใช้วิธีการประมาณค่า
ความเป็นไปไดส้งูสดู  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ือง

ภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา หมายถึง ภาวะที่เกิดขึน้เองและขอ้สงสยั ขอ้ขดัขอ้งในการจดัการ
เรียนรูใ้นการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรูท้ี่
ออกแบบมาใหเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียนและหอ้งเรียนในโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดบัชาติ 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความ
ฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาส่วนย่อยเพื่อรวมกลุ่มประเด็นที่
สงัเกตไดจ้ากการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการรูภู้มิศาสตรเ์ขา้เป็นองคป์ระกอบเดียวกนั โดยใช้
วิ ธีการทางสถิ ติซึ่ งในองค์ประกอบนั้นจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัในการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรข์องครูสงัคม
ศกึษาในโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 

3. แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา หมายถึง หลกัการปฏิบติัในการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรซ์ึ่งใชข้อ้มูลจากสภาพและ
ปัญหาของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ที่ไดน้ าขอ้มูลมาจากการ
วิเคราะหส์ถิติเชิงบรรยาย รวมทัง้ขอ้มลูองคป์ระกอบแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ที่ไดม้าจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และจากการลงสังเกต
โรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติซึ่งวางไวเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกับที่น าหลกัสูตรตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางสาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง
พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้
เหมาะสมกบับรบิทของหอ้งเรียนและโรงเรียนในประเทศไทย ใน 4 ประเด็นคือ 

3.1 ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน หมายถึง การจดัสถานการณท์ี่ท าใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรูแ้ละประสบการณต์ามมาตรฐานการจดัการเรียนรู ้รวมถึงกระบวนการด าเนินงานของครู
สงัคมศึกษาโดยการออกแบบบทเรียน การเตรียมพรอ้มดา้นเนือ้หา การจดัการเรียนรู ้และการวัด
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ประเมินผล การเตรียมความพรอ้มในการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาใหเ้หมาะสมกบับรบิทของหอ้งเรียน 

3.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู ้หมายถึง สิ่งที่ใชเ้ป็นสื่อกลางให้ครูสังคม
ศึกษา สามารถถ่ายทอด ความรู ้เจตคติและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูใ้นการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาใหเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียน
และหอ้งเรียน 

3.3 ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่
เก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตรต์ามเกณฑท์ี่ครูสงัคมศกึษาก าหนดใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุความฉลาด
รูเ้รื่องภูมิศาสตรท์ี่ก าหนดในหลกัสตูรสถานศึกษา เพื่อการเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
และการตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนใหเ้หมาะสมกบับรบิทของนกัเรียนและหอ้งเรียน 

3.4 ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร หมายถึง การปฏิบติัการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสริม
ความรูแ้ละประสบการณ์ทักษะการเรียนรูท้ี่สรา้งเสริมความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์องนักเรียนที่
เหมาะสมกบับรบิทของนกัเรียนและหอ้งเรียนที่ไม่ไดส้งักดัอยู่ในรายวิชาพืน้ฐานในโรงเรียน 

4.โรงเรียนแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ หมายถึง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติ
วิธีการหรือนวตักรรมที่มีประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรท์ี่ส่งผลท าใหน้กัเรียนผ่านการ
คดัเลือกและไดร้บัเหรียญรางวลัการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2562 
ซึ่งการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ(Thailand Geography Olympiad : TGeo  ) โดยมี
การคัดเลือกในระดับศูนยซ์ึ่งประกอบดว้ย 15 ศูนย ์เพื่อหาตัวแทนจ านวนศูนยล์ะ 1 ทีม (6 คน) 
ยกเว้นศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีผู ้แทนได้ 3 ทีม  (18 คน) เพื่อท าการเข้าค่ายที่ศูนย์
เจา้ภาพในแต่ละปี และมีการคดัเลือกผูแ้ทนที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุ 35 ล าดบั จะไดร้บัคดัเลือกเขา้รบั
การอบรม เพื่อท าการคดัเลือกเป็นผูแ้ทน ประเทศไทยจ านวน 4 คน และผูแ้ทนส ารองจ านวน 2 คน 
ไปแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร:์ บทเรียนจาก

โรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ซึ่งผูว้ิจัยเนน้การศึกษาเสนอแนะแนวทางการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตามตัวชีว้ัดและสาระ
การเรียนรูแ้กนกลางสาระภูมิศาสตร(์ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ.2560)ซึ่งการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรต์อ้ง
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยครูสงัคมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูไ้ดท้ัง้ในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน (สิริวรรณ  ศรีพหล, 2552, 101) ซึ่งสอดคลอ้งกับตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้
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แกนกลางสาระภมูิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ.2560) ที่เนน้ผูเ้รียนจึงตอ้งมีทกัษะ กระบวนการ และ
ความสามารถทางภูมิศาสตร  ์(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 1)ซึ่งจะท าใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงกับครูสังคมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2540, 36-40) ที่ไดก้ล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทครูสงัคมศึกษา หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หท้ันสมัย 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ เกิดขึน้แต่ละครัง้จะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนที่มี
หลักการแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางที่มีการวางแผนตามหลักลีลาการเรียนรู้ (way of 
learning)และสุจิตรา ภักดีสงคราม (2554, 96) ไดม้ีแนวความคิดที่สอดรบักับการเตรียมความ
พร้อมของครูสังคมศึกษาว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่ อให้นักเรียนมี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามาตรฐานการศึกษาการเตรียมตวัใหพ้รอ้มที่จะท าการจดัการเรียนรู ้
และครูสงัคมศกึษาจะตอ้งมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรูใ้หม้ีคณุภาพแลว้  

นอกจากนั้นยังมีแนวคิด จรุณี เก้าเอีย้น (2557 , 28) และ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551, 26) ที่ไดก้ล่าวถึงค าว่า บทบาท (Role) ซึ่งหมายถึงการกระท าหรือแบบแผนพฤติกรรมของ
บทบาทของครูสงัคมศึกษา ที่จะท าใหก้ารจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรที่ก าหนดนั้น 
ซึ่งได้มีการสรุปเป็นใจ   ความส าคัญคือการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการจัดการเรียนรูโ้ดยครู
สงัคมศึกษา  นอกจากนีง้านวิจัยของทัศนท์อง  เข็มกลัด (2561 , 112-125) ไดอ้ธิบายถึงครูผูใ้ช้
หลกัสตูรควรปฏิบติั ตามขอ้เสนอแนะ คือ ตอ้งศกึษาเนือ้หาภูมิศาสตรเ์รื่องสิ่งแวดลอ้ม วิธีการสอน
ที่เน้นใหเ้กิดทักษะทางภูมิศาสตร ์และฝึกใชส้ื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ์จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูท้ี่ก  าหนดเรื่องการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์สรา้งกิจกรรม Active Learning ทางภมูิศาสตร ์ใชว้ิธีการ
สอนที่เนน้ใหน้ักเรียนลงมือปฏิบติั ใชเ้ทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตร ์
ใชส้ื่อนวตักรรมทางภูมิศาสตรท์ี่ทันสมัย และจัดกิจกรรมภาคสนามแหล่งเรียนรู ้วัดและประเมิน
สมรรถนะ/ทกัษะทางภมูิศาสตร ์  

ดา้นนักวิชาการต่างประเทศได้เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์อง Memisoglu  (2017, 967-979) ที่ว่าดว้ยเรื่องของการเพิ่มความฉลาดรู้
เรื่องภูมิศาสตร ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้และมหาวิทยาลยั ดว้ยการทัศนศึกษา การจัดชัน้
เรียนเนน้การฝึกปฏิบติั/การประยุกตใ์ช ้เนน้ทกัษะการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ใหม้ากขึน้ และเพิ่มชั่วโมงเรียน
ของภูมิศาสตรแ์ละThomas-Brown (2011) ซึ่งไดใ้หค้วามส าคัญไปที่กิจกรรมการสรา้งแผนที่ใน
ชมรมไดอ้อกแบบมาเพื่อกระตุน้การเรียนรูโ้ดยท าใหเ้กิด ความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ มาตรฐานสงัคม
ศึกษาแห่งมลรฐัมิชิแกน ประเทศสหรฐัอเมริกา รองรบัทางดา้นเทคโนโลยี เช่น GIS ไวใ้นชั่วโมง
เรียน ปกติ อย่างไรก็ตามการเรียนและการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นกัเรียนจะตอ้งฝึกฝน 
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ดงันัน้ จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของชมรมภูมิศาสตร ์การใหบ้ทเรียน GIS แก่นักเรียนเพิ่มมากขึน้ 
การใช ้แผนที่ใน Google Earth มีส่วนช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากแผนที่ที่เป็นปัจจุบนั รวมถึงการ
เนน้ไปที่การประเมินการปฏิบติังานของนกัเรียนในกิจกรรมต่างๆ นัน้มีพืน้ฐานมากจากการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่เกิดขึน้จริง มากไปกว่านั้นขอ้มูลดังกล่าว
ข้างต้นนั้น มาจากการเก็บรวบรวมบันทึกการร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน จะมีการให้
นักเรียนจดบนัทึกสัน้ๆ หลงัจากท ากิจกรรมเสร็จในแต่ละช่วง สิ่งสุดทา้ยที่นักเรียนตอ้งท าในการ
เขา้ร่วมชุมนุมแต่ละช่วงคือการสง่บนัทึกการเรียนรูข้องตน จะเห็นไดว้่านกัวิชาการศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศต่างใหข้อ้ประเด็นสงัเกตในประเด็นการศึกษา 4 ดา้น คือ ดา้นการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน ดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ดา้นกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร ผูว้ิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

การศกึษาและถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีเขา้

แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ  

แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 

 ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู ้

 ดา้นการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้

 ดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 

องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

สภาพของการจดัการเรียนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์: 
บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดที่ไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1.เอกสารที่เก่ียวกบัสาระภมูิศาสตร ์
1.1 ความหมายของภมูิศาสตร ์
1.2 เปา้หมายของการเรียนสาระภมูิศาสตร ์
1.3 ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์(Geography-Literacy) 

2.เอกสารที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนรูส้าระภมูิศาสตร ์
2.1 ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 
2.2 ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้
2.3 ดา้นการวดัและการประเมินผล 
2.4 ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

3.เอกสารที่เก่ียวกบัการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก 
3.1 การจดัการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบันานาชาติ 
3.2 การจดัการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 

4.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1.เอกสารทีเ่กี่ยวกับสาระภูมิศาสตร ์
1.1 ความหมายของภูมิศาสตร ์

ค าว่า ภูมิศาสตรใ์นภาษาองักฤษตรงกับค าว่า Geography มาจากค าภาษากรีกคือ 
Ge หรือ Gaea ซึ่งแปลตามความหมายของศัพทห์มายถึงโลกหรือแผ่นดิน (Earth) ส่วน Graphy 
มาจากภาษากรีกว่า  Praphein หมายถึ ง การบรรยาย (To describe or To write) ดังนั้น 
ภูมิศาสตร ์ตามความหมายของตวัอกัษรจึงหมายถึงการบรรยายเก่ียวกบัโลก (Writing about the 
Earth)    (สิริวรรณ  ศรีพหล, 2552, 101) พจนานุกรมศพัทภ์ูมิศาสตรฉ์บบัราชบณัฑิตสถานไดใ้ห้
ค าอธิบายว่า ภูมิศาสตรคื์อรายวิชาที่ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ เกิดขึน้ในธรรมชาติกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่เกิดขึน้ของโลก (ราชบณัฑิตยสถาน, 2523, 355) วิชาภูมิศาสตรจ์ึงเป็น
วิชาที่มุ่งใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนผิวโลกโดยเลือก
ปรากฏการณแ์สดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัพฤติกรรมมนษุยท์ี่ปรากฏ
อยู่ในดินแดนต่าง ๆ บนโลก และภูมิศาสตรก็์เป็นเรื่องของพืน้ที่หรือภูมิ (Spatial) ขอบข่ายของสิ่ง
ต่าง ๆ ในภูมิประกอบดว้ยสิ่งที่เป็นอนินทรียท์ั้งหลาย ตั้งแต่โลก , เปลือกโลก หิน ดิน แร่ อากาศ 
ภูเขา และอ่ืน ๆ และส่วนที่เป็นอนินทรียป์ระกอบด้วย พืช สัตว ์และที่ส  าคัญที่สุดคือคน (Man) 
ทัง้อนินทรียแ์ละ อนินทรียจ์ะมีปฏิสมัพันธร์่วมกนั (Interaction) (ประเสริฐ วิทยารฐั, 2548, 3-17) 
ดงันัน้ขอบข่ายของภมูิศาสตรจ์ึงกวา้งขวางมากในการศึกษาภูมิศาสตรไ์ดแ้ยกศกึษาเป็นสาขาต่าง 
ๆ ที่ส  าคญั ดงันี ้(สิรวิรรณ  ศรีพหล, 2552, 106) 

1) ภูมิศาสตรก์ายภาพ (Physical Geography) โดยมุ่งศึกษาเก่ียวกับลักษณะ
ต่าง ๆ ของโลกทางกายภาพเช่นรูปแบบพืน้ที่ดินแรธ่าตกุระแสน า้ภมูิอากาศพืชพรรณเป็นตน้ 

2) ภูมิศาสตรม์นุษย์ (Human Geography) โดยศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและ
กระบวนการของมนุษย์ที่มีต่อความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตรม์นุษยไ์ดแ้ยกสาขาย่อย
ออกไปอีกมากมายเช่นภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจภูมิศาสตรเ์มืองภูมิศาสตรว์ฒันธรรมภูมิศาสตรส์งัคม
ภมูิศาสตรก์ารเมืองภมูิศาสตรก์ารคมนาคมภมูิศาสตรก์ารท่องเที่ยวเป็นตน้ 

3) ภูมิศาสตรส์ังคมและสิ่งแวดลอ้ม (Socio-environment Geography) โดยมุ่ง
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติเช่นการศกึษาว่าสงัคมมนุษยม์ีการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติอย่างไร 

4) ภูมิศาสตรภ์ูมิภาค (Regional Geography) โดยศึกษาเก่ียวกบัภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั่วโลกเช่นภูมิศาสตรท์วีปเอเชียภูมิศาสตรท์วีปยุโรปภูมิศาสตรท์วีปอเมริกาภูมิศาสตรท์วีป
แอฟรกิาเป็นตน้นอกจากนัน้ยงัมีการศกึษาภมูิศาสตรท์อ้งถิ่นอีกดว้ย 
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ดังนั้น สรุปไดว้่า ภูมิศาสตรเ์ป็นวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ 
พืน้ที่ลกัษณะภูมิประเทศและปรากฏการณท์างธรรมชาติกบัพฤติกรรมของมนษุยบ์นภมูิภาคต่าง ๆ 
ทั่วโลก รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติและการด ารงชีวิตของมนษุย ์  

1.2 เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร ์
การจดัการเรียนรูส้าระภูมิศาสตรใ์นสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมไดม้ีการ

ก าหนดเป้าหมายของการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตร์ส่งผลใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรูต้ามที่ตัง้ไว ้
ดงัที่องคก์รทางการศึกษา นักการศึกษา และนักวิชาการ ไดก้ล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายเพื่อให้
การเรียนรูส้าระภูมิศาสตรบ์รรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ครูผูส้อนตอ้งเป็นผูก้  าหนดทิศทาง
ของการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้นักเรียน มีความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะ
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์จากแนวคิดเก่ียวกับความหมายขอบข่ายและวิธีการทางภูมิศาสตร์
ดงักลา่วขา้งตน้ไดเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาภมูิศาสตรใ์หแ้ก่นักเรียนในโรงเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิชา
ภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนนัน้มีอยู่ 3 ประการที่ส  าคญัได ้3 ประการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ (ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา, 2560; สิรวิรรณ  ศรีพหล, 2552) 

ประการแรกมุ่งพัฒนานักเรียนใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาภูมิศาสตร์
ความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาภมูิศาสตรแ์ยกเป็นระดบัของความรูคื้อ 

1) ขอ้เท็จจริงทางภูมิศาสตร ์(Facts) โดยที่ครูสงัคมศึกษาใหน้ักเรียนศึกษา
เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงทางภูมิศาสตรท์ัง้ภูมิศาสตรก์ายภาพ นอกจากนัน้ยังศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์
สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเช่นวิธีการสรา้งที่อยู่อาศยัวิธีการปรบัตวัของมนษุยใ์นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

2) มโนมติทางภูมิศาสตร ์(Geographical Concepts) เมื่อนักเรียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัขอ้เท็จจรงิทางภูมิศาสตรแ์ลว้นกัเรียนจะน าความรูน้ัน้มาพฒันาใหม้ีความรูใ้นระดบัสงูขึน้
ไปนัน้ก็คือความรูเ้ชิงมโนมติเป็นตน้มโนมติที่ตัง้สถานที่ภมูิภาคระบบนิเวศเป็นตน้ 

3) หลกัการทางภูมิศาสตร ์(Generalizations in Geography) นักเรียนจะได้
พฒันาความรูถ้ึงขัน้มโนมติทางภมูิศาสตรแ์ลว้ขัน้ตอนต่อไปครูจะตอ้งพฒันาความรูข้องนกัเรียนให้
สงูขึน้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดแนวคิดสรุปหรือหลกัการทางภูมิศาสตรซ์ึ่งเป็นหลกัการที่แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนมติเชิงเป็นเหตเุป็นผลกนัหรือเป็นเงื่อนไขแก่กันทัง้ในทางสนับสนุนและ
ปฏิเสธ 
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4) ทฤษฎีทางภมูิศาสตร ์(Geographic Theories) ทฤษฎีเป็นความรูท้ี่ไดส้รุป
เป็นแนวสรุปความรูใ้นระดับที่สูงที่สุดที่ไดผ้่านการพิสูจน ์ทฤษฎีภูมิศาสตรท์ี่ครูจะพัฒนาใหแ้ก่
นกัเรียนมีหลายทฤษฎีดว้ยกนั เช่น ทฤษฎีเก่ียวกบัการตัง้ถิ่นฐานทฤษฎีโครงสรา้งทางพืน้ที่ เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปแล้วความรูท้ั้ง 4 ระดับในวิชาภูมิศาสตรจ์ะช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างมนษุย ์พืน้ที่และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบว่าเป็นอย่างไร 

ประการที่สองการพฒันานกัเรียนใหม้ีทกัษะทางภมูิศาสตร ์
ทกัษะทางภูมิศาสตร ์(Geographical Skills) ถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัอีกขอ้

หนึ่งเพราะทักษะทางภูมิศาสตรจ์ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยใหน้ักเรียนเขา้ใจในเนือ้หาภูมิศาสตรแ์ละ
นกัเรียนยงัสามารถน าทกัษะทางภมูิศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอี้กดว้ย 

ประการที่สามการพฒันานกัเรียนใหม้ีเจตคติทางภมูิศาสตร ์
นอกจากการพฒันานกัเรียนใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในภูมิศาสตรแ์ละพฒันา

ทกัษะทางภูมิศาสตรแ์ลว้ครูสงัคมศึกษาตอ้งพัฒนานกัเรียนใหม้ีเจตคติอีกดว้ยโดยใหน้กัเรียนน า
ความรูท้างภูมิศาสตรม์าพัฒนาเจตคติ เช่น ทัศนคติเก่ียวกับ ธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจถึงความแตกต่างของมนุษยว์่ามีความแตกต่างกนัในดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา 
ภาษา วฒันธรรม เศรษฐกิจรวมถึงการเมืองการปกครอง  

การจดัเนือ้หาสาระเพื่อการเรียนการสอนสาระภมูิศาสตร ์
ในการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตรน์ั้นนักการศึกษาในกลุ่มสังคมศึกษาได้

เสนอแนะสาระที่ควรจะเรียนในลกัษณะของมโนมติส าคญัทางภูมิศาสตรเ์พื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความรูค้วามเข้าใจในวิชาภูมิศาสตรอ์ย่างแท้จริงตามมโนมติส าคัญทางภูมิศาสตรเ์พื่อพัฒนา
นกัเรียนใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในวิชาภมูิศาสตรอ์ย่างแทจ้รงิ สรุปไดว้่า การพฒันานกัเรียนเพื่อให้
มีความรูค้วามเขา้ใจในวิชาภูมิศาสตรน์ั้น ตอ้งเน้นในเรื่องของ ที่ตั้งและภูมิภาค  ปฏิสมัพันธ์เชิง
พืน้ที่  รูปแบบพืน้ที่เมือง  โครงสรา้งภายในเมือง  การรบัรูเ้ก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  ลักษณะภูมิประเทศ พื ้นน ้า ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชากร  ลกัษณะทางกายภาพ  ระบบนิเวศ  พืน้ที่ส่วนบุคคล    อีกทัง้ในแง่ของความสมัพนัธใ์น
ปรากฏการณ์ของโลกที่มีผลกระทบต่อระบบธรรมชาติ คือ ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาติ และ
ระบบมนษุย ์คือ โครงสรา้งประชากร โครงสรา้งและรูปแบบของพืน้ที่เมือง ซึ่งเป็นสว่นประกอบของ
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์(Geography-Literacy)  
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ดงันัน้จะเห็นไดว้่า ในอดีตที่ผ่านมานัน้ มีการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดความรู ้
ความเข้าในวิชาภูมิศาสตร ์เพียงแต่ยังไม่มีการจัดรูปแบบ และองค์ประกอบรวมถึงแนวทางที่
ชดัเจนเพื่อใหเ้กิดความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

1.3 ความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์(Geography-Literacy) 
1.3.1 ความหมายของความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์

ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์เป็นเครื่องมือของการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 21 เป็นการอธิบายความรู ้ความเขา้ใจที่เก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ์ สถานการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ บนโลกในเชิงพืน้ที่ (Spatial) และระบบธรรมชาติ เพื่อเป็นการ
พฒันาใหน้กัเรียนสามารถด ารงตนอยู่ในวิถีของการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งท าใหน้ักเรียนตระหนักในความฉลาดรู้
เรื่องภูมิศาสตร ์โดยจะสอดแทรกความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์นระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
เป็นลกัษณะที่แสดงถึงความสามารถในประเด็นต่าง ๆ ได ้คือ ความสามารถจากการใชป้ระโยชน์
ด้วยความเข้าใจทางภูมิศาสตร ์(Ability to use Geographic Understanding) รวมถึงการให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร ์(Geographic Reasoning) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางภูมิศาสตร์
อย่างเป็นระบบ (Systematic Geographic Decision)  และเพื่อใช้แก้ปัญหารวมถึงวางแผนใน
อนาคต (Problem Solving and Future Planning) (Bennett, 1997 , 5 ; Dikmenli, 2014a, 2 ; 
จกัรกฤษณ ์ต่อพนัธ์, 2561, ออนไลน;์ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 4) กล่าวโดย
สรุป ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู ้ที่ต้องผ่านการ วิเคราะห ์
เพื่อที่จะสามารถวางแผนและพฒันาอนาคต โดยเนน้การมีส่วนรว่ม และความสมัพนัธส์ิ่งแวดลอ้ม
ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินประจ าวนั 

1.3.2 องคป์ระกอบของความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
องค์ประกอบของความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรป์ระกอยด้วย 3 องค์ประกอบที่

เก่ียวข้องกันและแยกออกจากกันไม่ได้ โดยทั้ง 3 ส่วนที่จ  าเป็นต้องมีในบุคคลได้แก่ ความรู ้
ความสามารถทางภูมิศาสตร ์ทักษะทางภูมิศาสตรแ์ละกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (Misheck, 
Erza, & Mandoga, 2013) 

ความรู้ ความสามารถทางภูมิศาสตร ์
ความสามารถทางภูมิศาสตรเ์ป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญที่เกิดขึน้จากการ

จัดการเรียนรู ้ซึ่งจะมีความหมาย หลักเกณฑ์ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งอาศัยหลักการให้
เหตผุลเก่ียวกบัสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้บนโลกดว้ยองคป์ระกอบที่ส  าคญั 3 ประการ ดงันี ้(ส  านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา, 2560, 4) 
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1. ความ เข้าใจระบบธรรมชาติ และมนุษย์  ผ่ านปฏิ สัมพันธ ์
(Interaction) เป็นองค์ประกอบที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้บนโลกด้วยกระบวนการ
ปฏิสมัพันธร์ะหว่างธรรมชาติและมนุษย ์ซึ่งมีจุดเนน้ไปที่หนา้และความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบ
นัน้ รวมไปถึงการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุย ์อีกดว้ย 

2. การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่ อมโยงระหว่างกัน 
(Interconnection) เป็นองค์ประกอบที่กล่าวถึงการท าความเข้าใจกับภูมิศาสตร์กายภาพและ
ภูมิศาสตร์มนุษย์ ศึกษาเก่ียวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อ
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ในสถานท่ีที่แตกต่างกนับนโลกได ้

3. การตั ด สิ น ใจอย่ า ง เป็ น ระบบตามนั ย  ( Implication) เป็ น
องคป์ระกอบที่กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจที่ส่งผลมาจากการตกผลึกดว้ยการบูรณาการความรู้ 
ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ การเชื่อมโยง รวมถึงการแก้ปัญหารวมถึงวางแผนในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปความรู ้ความสามารถทางภูมิศาสตร ์เป็นองคป์ระกอบส าคัญที่แสดงถึง
การสื่อความหมาย หรือพฤติกรรม โดยจะตอ้งอาศัยการให้เหตุผลเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึน้ 
ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์การใหเ้หตผุลทางภูมิศาสตร ์
การตดัสินใจอย่างเป็นระบบตามนยั 

กระบวนการทางภูมิศาสตร ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตรใ์ห้นักเรียนเกิดการคิด

อย่างเป็นระบบ เขา้ใจและมีความรูอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน ผูส้อนอาจจะใชว้ิธีการสอนแบบแก้ปัญหา 
(Problem Solving Method) หรือวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู ้(Inquiry Method) เป็น
ตัวกระตุน้นักเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส  าคัญ 5 ขัน้ตอน ดังนี ้(ส  านักวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา, 2560, 5) 

1. การตัง้ค าถามเชิงภูมิศาสตร ์เป็นการระบุประเด็นต่าง ๆ ที่ผูศ้ึกษา
น ามาพิจารณาประกอบการหาค าตอบ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่ งหมายของการศึกษา โดยจะต้องอยู่ใน
รูปแบบประโยคค าถาม ที่กระชบั ชดัเจน และตรงประเด็น เช่น “ปัจจยัอะไรบา้งที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะของแม่น า้” 

2. การรวบรวมขอ้มูล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ความรูภ้มูิศาสตรต่์างๆ เพื่อรวบรวมขอ้เทจ้จรงิที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่เกิดขึน้ในการตัง้ค าถาม 
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3. การจัดการข้อมูล เป็นกระบวนการจ าแนกแยกแยะข้อมูลเป็น
หมวดหมู่เพื่อใหง้่ายต่อการวิเคราะหข์อ้มูล กระบวนการนีจ้ะส่งผลถึงคุณภาพของขอ้มูลที่ไดจ้าก
การรวบรวมขอ้มลู 

4. การวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูล เป็นกระบวนการที่น าขอ้มูลที่ได้
จากการจดัการมาวิเคราะหข์อ้มูล โดยใชก้ระบวนการทางสถิติ หรือการหาขอ้มูลมาประกอบเพื่อ
หาขอ้สรุป 

5. การสรุป เป็นกระบวนการสดุทา้ยท่ีจะตอ้งยอ้นกลบัไปตอบค าถาม
ที่ตั้งต้นในการศึกษาภูมิศาสตร ์โดยต้องมีแหล่งอ้างอิงสนับสนุน เพื่อให้ข้อมูลที่ ได้มีความ
น่าเชื่อถือ ดว้ย 

สรุปกระบวนการทางภูมิศาสตรเ์ป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ เป็น
ตัวกระตุน้นักเรียนเพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู ้โดยมีการจัดล าดับขัน้ตอนเป็น 5 ล าดับ เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เขา้ใจและมีความรูอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจน  

ทักษะทางภูมิศาสตร ์
ทักษะทางภูมิศาสตร ์(Geographical Skills ) เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้

เกิดกบันกัเรียนใหม้ีความสามารถในการใชแ้ผนที่และลกูโลก ซึ่งประกอบดว้ยความสามารถในการ
เขียนแผนที่ การคิดค านวณมาตราสว่น การตีความและเชื่อมโยงจากขอ้มลู สญัลกัษณ ์และขอ้มลู
ทางกายภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่และโลกเขา้ดว้ยกัน รวมถึงการอ่านและตีความหมาย
จากวัสดุกราฟิก ภาพถ่ายทางอากาศและการใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ์(เลิศศิริ เต็มเป่ียม , 
2554, 35; สิริวรรณ  ศรีพหล, 2552, 158) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมี
ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรน์ั้น ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาทักษะของนักเรียนที่
เก่ียวข้องกับมุมมองทางภูมิศาสตร์โดยสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการสอดแทรก ทักษะที่
ส  าคญัสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560, 5) 

1. การสงัเกต (Observation) เป็นทักษะทางภูมิศาสตรท์ี่นักเรียนจะ
ตอ้งการสงัเกตปรากฏการณท์างธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และมนษุยส์รา้งขึน้  

2. ก า รแป ล ค ว าม ข้ อ มู ล ท า งภู มิ ศ า ส ต ร์ ( Interpretation of 
Geographic Data) เป็นการแปลหรือสื่อหรืออธิบายความหมายของขอ้มลูทางภูมิศาสตรท์ี่เกิดขึน้
บนโลก ซึ่งขอ้มลูดงักลา่วจะอยู่ในรูปแบบของสื่อภมูิศาสตรแ์ละเครื่องมือทางภมูิศาสตร ์
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3. การใชเ้ทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์(Using Geographic 
Technique and Equipment) เป็นการใช้วิธีการ เช่น การชักตัวอย่าง (sampling) การวาดภาพ
รา่งในภาคสนาม การใชรู้ปถ่าย แผนที่และเครือ่งมือต่าง ๆ ในการรวบรวมขอ้มลูทางภมูิศาสตร ์

4. การคิดเชิงพื ้นที่  (Spatial Thinking) เป็นการคิดที่ใช้ความรูท้าง
ภมูิศาสตรใ์นการระบ ุวิเคราะห ์และ ท าความเขา้ใจประเด็นเก่ียวกบัที่ตัง้ ทิศทาง มาตราสว่น แบบ
รูป พืน้ที่ และแนวโนม้ของความสมัพนัธร์ะหว่างปรากฏการณท์างภมูิศาสตรก์บัเวลา 

5. การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) เป็นการมองภาพรวม
ของระบบต่าง ๆ ทางภมูิศาสตร ์ที่ผ่าน การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามสมัพนัธข์องสรรพสิ่ง ทัง้ที่
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้ 

6. การใชเ้ทคโนโลยี (Using Technology) เป็นการคน้ควา้ขอ้มลูทาง
ภมูิศาสตรโ์ดยการใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ 

7. การใชส้ถิติพืน้ฐาน (Using Basic Statistics) เป็นการใชส้ถิติเพื่อ
วิเคราะหข์อ้มลูทางภมูิศาสตร ์

สรุปทักษะทางภูมิศาสตร ์เป็นสิ่งที่ครูสงัคมศึกษาตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดกับ
ตวันักเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียนที่เก่ียวขอ้งกับภูมิศาสตรโ์ดยสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ดว้ยการสอดแทรก 

ทัง้นี ้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์ห้
นกัเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งค านึง ถึงความเหมาะสมต่อระดบัการเรียนรูใ้นแต่ละช่วงชัน้ การ
จดักิจกรรมภาคสนาม (Fieldwork) จะเป็นการส่งเสริมความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรไ์ด้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้ทางภูมิศาสตรใ์นประเด็นต่าง  ๆ ผ่าน
กระบวนการและการใชท้กัษะทางภมูิศาสตร ์ในการตอบและแกไ้ขประเด็นและ/หรือปัญหาที่ผูส้อน
ไดต้ัง้ขึน้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจรงิในพืน้ที่หนึ่งๆ 

สรุปได้ว่าความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรท์ี่ เกิดขึน้กับนักเรียนเป็นความรูพ้ื ้นฐานที่
เกิดขึ ้นจาการจัดการเรียนรู้ซึ่ งความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์มี องค์ประกอบด้วย ความ รู ้
ความสามารถทางภูมิศาสตร ์กระบวนการทางภูมิศาสตร ์ทักษะทางภูมิศาสตร ์ซึ่งมีองคป์ระกอบ
ย่อยที่ส่งผลต่อการเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์เป็นรูปแบบและขั้นตอนที่ก่อใหเ้กิด
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
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2.เอกสารทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร ์
2.1 ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน  

การจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียนเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรป์ระกอบไป
ดว้ย ดา้นการเตรียมความพรอ้มของครู และรูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มี
รายละเอียดดงันี ้

2.1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมของครู 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตรเ์พื่อเสริมสร้างการรู ้

ภูมิศาสตรข์องครูสงัคมศึกษานัน้ ครูสงัคมศึกษาผูม้ีบทบาทส าคญัที่จะส่งผลใหบ้รรลุจุดประสงค์
การเรียนรูต้ามที่ตัง้ไว ้ซึ่งการเตรียมความพรอ้มนัน้ตอ้งครอบคลมุ ทุกบริบทที่เกิดขึน้ในหอ้งเรียน 
นอกหอ้งเรียนหรือแหลง่เรียนรูภู้มิศาสตร ์ที่ครูสงัคมศึกษาเป็นผูจ้ดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกบันกัเรียนและหอ้งเรียน ซึ่งตรงกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2540, 36-40) ที่ได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทครูสงัคมศึกษา หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการจดักิจกรรม การเรียนรู้
ให้ทันสมัย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ เกิดขึน้แต่ละครัง้จะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ของ
ครูผู้สอนที่มีหลักการแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางที่มีการวางแผนตามหลักลีลาการเรียนรู ้ 
(Way of Learning) โดยมีลกัษณะของการเนน้กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนไม่ว่าจะเป็นการถาม
ค าถาม การใหค้วามสนใจต่อการแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน การกระตุน้ใหน้ักเรียนไดรู้จ้กัการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง การเปิดโอกาส โดยการให้อิสระทางความคิด การพัฒนาจินตนาการของ
นกัเรียน 

จะเห็นไดว้่าการเตรียมความพรอ้มของครูสงัคมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้
สรุปเป็นขอ้ๆ จะมุ่งเนน้ไปยังนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเปิดโอกาสทางการเรียนรูต่้าง ๆ หรือการ
ส่งเสริมความคิด ท าให้ครูสังคมศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวในทุกการเปลี่ยนแปลง ที่ เกิดขึน้ 
วิธีการจดัการเรียนรูห้รือแมก้ระทั่งกระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่ง สจุิตรา ภกัดีสงคราม (2554, 96) 
ไดม้ีแนวความคิดที่สอดรบักับการเตรียมความพรอ้มของครูสงัคมศึกษาว่าเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญ
ในการจดัการเรียนรู ้เพื่อใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามาตรฐานการศึกษาการเตรียม
ตัวให้พรอ้มที่จะท าการจัดการเรียนรู ้และครูสังคมศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพแล้ว สอดคล้องกับแนวคิด จรุณี  เก้าเอี ้ยน  (2557 , 28) และ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 26) ที่ไดก้ล่าวถึงค าว่า บทบาท (Role) ซึ่งหมายถึงการกระท าหรือ
แบบแผนพฤติกรรมของผูค้รองต าแหน่ง จะตอ้งแสดงใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัและบรรทดัฐาน
ขององคก์รหรือสงัคมเพื่อใหท้กุคนรูบ้ทบาทของตวัเองในการท าหนา้ที่ เช่นกนับทบาทของครูสงัคม
ศึกษา ที่จะท าใหก้ารจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดนั้น ซึ่งไดม้ีการสรุปเป็น
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ใจความส าคญัคือการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการจดัการเรียนรูโ้ดยครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงบริบท
ของนักเรียน ผ่านการจัดการเรียนรูท้ี่มีบริบทของการเตรียมบรรยากาศการเรียนรู ้การสอนโดยใช้
รูปแบบวิธีต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญโดยยึด
นกัเรียนเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 , 246-250) ก็ได้เสนอแนวทางการจัด
บรรยากาศในชัน้เรียนทางจิตวิทยา โดยมุ่งพิจารณาไปที่ครูสงัคมศึกษาเป็นส าคญัซึ่งเป็นแนวคิดที่
สอดคลอ้งและมีการเพิ่มเติมบริบทของการมีปฏิสมัพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียด คือ บุคลิกภาพครูสงัคม
ศึกษา  สภาพบรรยากาศของหอ้งเรียนมีส่วนสมัพันธ์กับบุคลิกภาพของครูสงัคมศึกษา ครูสงัคม
ศึกษาที่มีบุคลิกดีเช่นการแต่งกาย การยืน การเดิน ท่าทาง น า้เสียง การใชค้ าพูด การแสดงออก
ทางสีหนา้  แววตา ฯลฯ เหมาะสมกับการเป็นครูสงัคมศึกษาจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ไดดี้ 

ซึ่งบทบาทดงักล่าวเป็นบทบาทที่จะสะทอ้นใหค้รูไดท้ าหนา้ที่เพื่อพฒันาคณุภาพ
ของการจัดการเรียนรูใ้ห้มีคุณภาพในทุกประเภทของโรงเรียนในการเรียนจัดการเรียนรู้สาระ
ภมูิศาสตรน์ัน้ นกัการศึกษาในกลุม่สงัคมศกึษาไดเ้สนอแนะแนวทางที่ควรจะเตรียมความพรอ้มใน
ลักษณะของมโนมติส าคัญของการเตรียมความพรอ้มของครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ภมูิศาสตร ์ 

สรุปไดว้่าดา้นการเตรียมความพรอ้มของครูสงัคมศึกษานักวิชาการได ้เนน้ไปที่
วิธีการจดัการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกบัความสนใจของนกัเรียน รวมทัง้กิจกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรียน
การ การกระตุ้นความสนใจ การเปิดโอกาสให้กับนักเรียน  โดยเรียงตามความส าคัญแต่มีบาง
ประเด็นที่ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นส าคัญ และสอดคล้องกับได้มีนักวิชาการน าเสนอ
ประเด็นนี ้คือ ประเด็น การวิเคราะหห์ลกัสตูร  การจดัเตรียมสื่ออย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์
ผลการประเมิน 

2.1.2 รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้  
การจดัการเรียนรูใ้นสาระภูมิศาสตรน์ัน้ขึน้อยู่กับครูสงัคมศึกษาเป็นส าคัญที่จะ

เป็นผูอ้อกแบบการจดัการเรียนรูใ้หเ้ป็นการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมและเกิดการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง
นกัวิชาการ และนกัการศกึษา ไดน้ าเสนอการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรท์ี่มีประสิทธิภาพโดยผูว้ิจัยได้
สรุปรูปแบบ วิธีการและเทคนิคที่ส  าคญัตามเอกสารและต าราของนักการศึกษาที่อธิบายเก่ียวกับ
การสอนภมูิศาสตรไ์วด้งันี ้
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(1) รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ไดโ้ดยมีการน าสถานการณ์จ าลองเขา้
มาเก่ียวข้องท าให้ครอบคลุมเนื ้อหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทนักเรียนและห้องเรี ยนในทุก
โรงเรียน รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรูส้ตอรีไลน ์(Storyline) เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม มีวิธีการการผูกเรื่องแต่ละตอนใหเ้กิดขึน้อย่างต่อเนื่องและเรียงล าดับเหตกุารณ์
หรือการก าหนดเสน้ทางเดินเรื่องจากการใชค้ าถามหลกัเป็นตวัน าไปสู่การท ากิจกรรมหลากหลาย
เพื่อใหน้กัเรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (พิมพพ์นัธ ์เดชะคปุต ์และคณะ, 2543, 183-202; อรรถพล 
อนนัตวรสกลุ, 2545, 160) 

 (3) กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบกลุ่มรว่มมือเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัในกลุ่มและสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนยุทธศาสตรก์ารสอนนีไ้ม่ใช่วิธีสอน
แบบใหม่แต่เป็นการสอนท่ีใชก้ันทั่วไปการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีประสิทธิภาพในด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและในเรื่องอ่ืน ๆ และสามารถปรบัใชก้บัเทคนิคการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัการ
จดัการเรียนรูท้กุบริบทของนกัเรียนและหอ้งเรียนของโรงเรียน (วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2542, 34-35; 
สรุศกัดิ ์หลาบมาลา, 2535, 96-99) 

(4) กระบวนการจดัการเรียนรูโ้ดยการปฏิบติัภาคสนาม การสงัเกตโดยตรงทัง้
ในและนอกสถานที่ ครูสังคมศึกษาจะตอ้งเตรียมงานและมอบหมายงานที่เหมาะสม เช่น การ
ก าหนดหัวข้อค าถาม เพื่อให้นักเรียนน าไปปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งครูสังคมศึกษาจะต้องมีล  าดับ
ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอนประกอบดว้ย การก าหนดเลือกสถานที่ วางแผนเตรียมการศึกษานอกสถานที่ 
เตรียมเอกสารใบความรูแ้ละวิทยากรในการใหค้วามรู ้การไปนอกสถานที่ และการประเมินผล  
(สมจิตร วฒันคลุงั, 2559, 2-43) 

(5) กระบวนการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคพยากรณ์เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะสังเกต การวิเคราะห ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ และ
สามารถคาดการณ ์ประกอบดว้ยเทคนิคพยากรณแ์บบตารางผลกระทบ เทคนิคพยากรณด์ว้ยการ
เขียนเรื่องราวอนาคต เทคนิคพยากรณด์ว้ยการใชว้งลอ้อนาคต ซึ่งการสอนนีไ้ม่ใช่วิธีสอนแบบใหม่
แต่เป็นการสอนที่ใชก้นัทั่วไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในดา้นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและในเร่ืองอ่ืน ๆ 
และสามารถปรบัใชก้ับเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูทุ้กบริบทของ
นกัเรียนและหอ้งเรียนของโรงเรียน (สมจิตร วฒันคลุงั, 2559, 2-44) 

(6) กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้
ให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูด้้วยการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การ
น าเสนอขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ ประกอบดว้ย ขั้นการเตรียมโครงงาน 
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ขัน้การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูขัน้การเรียบเรียงขอ้มลู ขัน้การน าเสนอขอ้มลู การสอนนีเ้ป็นการสอนที่
ใชก้ันทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและในเร่ืองอ่ืน ๆ และสามารถ
ปรบัใช้กับเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูทุ้กบริบทของนักเรียนและ
หอ้งเรียนของโรงเรียน (สมจิตร วฒันคลุงั, 2559, 2-45)  

จากการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่ เสริมสร้างการรู ้
ภูมิศาสตร ์จะเห็นไดว้่ามีล  าดับขัน้ตอนดังนี ้การเตรียมตัวก่อนการปฏิบติัการ การตัง้ค าถามหรือ 
สมมติฐาน การสืบคน้ความรูแ้ละสารสนเทศ การลงมือปฏิบติัการ การสื่อสารและน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรเ์พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร์
นัน้นักวิชาการไดใ้หห้ลกัการจัดการเรียนรูไ้วเ้ป็นลักษณะของระเบียบและล าดับขัน้ตอนของการ
จัดการเรียนรูโ้ดยที่ครูสังคมศึกษาจะเป็นผูท้ี่เลือกรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้
เพื่อที่จะท าใหก้ารจัดการเรียนรูน้ั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงบริบทของหอ้งเรียนและ
นกัเรียนเป็นส าคญั 

2.2 ด้านการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์
ด้านการใช้สื่ อและแหล่งการเรียน รู้ที่ เสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิ ศาสตร ์  

ประกอบไปด้วย การใช้สื่อการเรียนรูภู้มิศาสตร ์และการจัดสภาพแหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตร ์  
มีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 การใช้ส่ือการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ก าหนดขึ ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู ้

ถ่ายทอดความรู ้และเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเจตคติระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อกระตุน้
ความสนใจของนกัเรียน ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละทกัษะกระบวนการจนบรรลวุตัถุประสงคก์าร
เรียนรู ้(พวงเล็ก อุตระ , 2539 : 109; กิดานันท ์มลิทอง , 2540 :79, อา้งถึงในอิทธิเดช น้อยไม้, 
2560) ซึ่งการใชส้ื่อการเรียนรูภู้มิศาสตรน์ัน้ตอ้งใชใ้หเ้หมาะสมตามประเภทและตัวชีว้ัดที่เนน้ซึ่ ง
การใชส้ื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพนัน้ 

กิดานนัท ์มลิทอง (2540 : 85) และ พวงเล็ก อตุระ, 2539 : 112 , อา้งถึงในอิทธิ
เดช น้อยไม้ (2560) สรุปได้ว่า ครูสังคมศึกษาต้องเลือกใช้สื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู ้ความเหมาะสมของวยั ความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อใหส้ามารถ
ใชส้ื่อการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมและส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งก่อนการใชส้ื่อทุกครัง้จะตอ้งมี 
การตรวจสอบว่า สื่อพรอ้มที่จะใชง้าน เพื่อใหส้ามารถใชง้านสื่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุน้
ความสนใจของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัความรูจ้ากสื่อที่หลากหลายและสามารถสืบคน้ขอ้มลู
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ที่สนใจเพื่อเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อใหน้กัเรียนมองเห็นภาพของสิ่งที่เรียนเกิดมโนทศันก์ารเรียนรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง จากนั้นประเมินสื่อการเรียนรูเ้พื่อนปรบัปรุงและพัฒนาสื่อใหม้ีประสิทธิภาพ ซึ่งใน 
การจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรน์ั้นการมีใชก้ารจัดการเรียนรูไ้ดห้ลากหลายวิธีรวมถึงการเรียนดว้ย
ตนเองเก่ียวกบัภมูิศาสตร ์(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560; อิทธิเดช นอ้ยไม,้ 2560) 

จากการศึกษาจากต ารานักการศึกษาสามารถสรุปเป็นตารางตัวอย่าง 
สื่อการเรียนรูป้ระเภทต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้เรื่อง
ภมูิศาสตรท์ี่ใชป้ระกอบกระบวนการจดัการเรียนรูไ้ดด้งัปรากฏในตารางดงันี ้  

ตาราง 1 ตารางตวัอย่างสื่อการเรียนรูป้ระเภทต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษาเพื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

ล าดบั สื่ อ ก า ร
เรียนรู ้

ลกัษณะของสื่อการเรียนรู ้

1 แผนที่ เป็นวสัดลุายเสน้ ที่จ  าลองลกัษณะของพืน้ผิวโลกลงบนพืน้แบนราบ โดย
ใชม้าตราส่วนย่อ นิยมใช้เสน้ สี และ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นสื่อใน
การศึกษาดว้ยตนเอง หรือใชอ้ธิบายประกอบการจดัการเรียนรู ้ประโยชน์
ของแผนที่ให้ความรูเ้ก่ียวกับสังคมประเทศ และโลกความเชื่อมโยง
สัมพันธ์การเงิน เศรษฐศาสตร ์ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการกับ
ประเทศเพื่อนบา้น การตระหนกัและอนรุกัษต่์อสิ่งแวดลอ้ม 

2 ภ า พ ถ่ า ย
ดาวเทียม 

มีลักษณะเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมเป็นสื่อในการน าเสนอเพื่อเรา้
ความสนใจของนักเรียน ท าใหน้ักเรียนมีทักษะการคิดเชื่อมโยง และฝึก
การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกคิดสรา้งสรรค์ และ
สามารถสรา้งนวตักรรมได ้

3 การเรียน
ผ่าน
เครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต 

เป็นแหล่งขอ้มลูที่ส  าคญัในการช่วยใหบุ้คคลรบัรูข้่าวสารที่เกิดขึน้ในโลก
ไดอ้ย่างรวดเร็วกว่าสื่อชนิดอ่ืน ช่วยสื่อสารกบับคุคลอื่นได ้ทัง้การสนทนา
แบบคอมพิวเตอรอ์อนไลนไ์ดใ้นเวลาอันสั้น หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลที่
ตอ้งการศึกษาไดจ้ากทุกมุมโลก ส่งผลใหน้ักเรียนมีความรู้เท่าทันด้าน
เทคโนโลยี  เช่น google earth เพื่อฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดแก้ปัญหา  ฝึกความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนา
ความคิดเชิงเหตผุลวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมินค่า 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั สื่อการเรียนรู ้ ลกัษณะของสื่อการเรียนรู ้
4 e-learning เป็นหนงัสือที่จดัพิมพใ์นรูปแบบดิจิทลัไม่บงัคบัการพิมพแ์ละการเขา้เลม่

สามารถจดัเก็บขอ้มลูไดจ้  านวนมากในรูปแบบของตวัอกัษร ทัง้ลกัษณะ
ภาพดิจิทลั ภาพแอนิเมชนั วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ค าพดู 
เสียงดนตรี และเสียงอื่น ๆ นกัเรียนจะไดม้ีทกัษะการตรวจสอบขอ้มลูจาก
แหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย  ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทกัษะ
ในการสื่อสารระหว่างบคุคล ฝึกวางแผนในการท างานอย่างมีระบบ 

5 เกม เกมการจดัการเรียนรู ้เป็นการสรา้งแรงจงูใจ เรา้ใจไดด้ีและงา่ย ท าให้
นกัเรียนเกิดความสนกุสนานและเพลิดเพลิน นอกจากมีความสนกุสนาน
แลว้ยงัไดร้บัความรูจ้ากเกมต่าง ๆ ในชัน้เรียน มีผลต่อการพฒันาทกัษะ  
การเคลื่อนไหวรา่งกาย  กระบวนการแกปั้ญหาทกัษะในการท างานเป็นทีม  
ฝึกความคิดสรา้งสรรค ์และนวตักรรม 

6 ลกูโลก การจดัการเรียนรูร้ายบคุคล โดยอาศยัวตัถทุรงกลมที่มีแผนที่ลกัษณะโลก 
ซึ่งเป็นการใชค้ าถามในการพฒันาความคิดเชิงเหตผุล วิเคราะห ์วิจารณ ์
สงัเคราะห ์หรือการประเมินค่าของนกัเรียน 

7 โมเดล/
แบบจ าลอง 

เป็นการจ าลองแบบสถานที่/สถานการณ/์ตวัละครใหม้ีขนาดเล็กลงให้
เหมือนจรงิที่สดุ สง่เสรมิทกัษะการคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห ์ทกัษะในการ
สื่อสาร รูเ้ท่าทนัสื่อ  ฝึกความคิดสรา้งสรรค ์และนวตักรรม 

8 เข็มทิศ เป็นสื่อที่อาศยัแรงแม่เหล็กของโลกเป็นหลกัเพื่อฝึกใหน้กัเรียนจดัการเรียนรู ้
แบบคน้พบและฝึกในสถานการณท์ี่นกัเรียนเผชิญกบัปัญหา 

9 GPS (Global 
Positioning 
System) 

เป็นการจดัการเรียนรูผ้่านระบบการหาต าแหน่งทั่วโลก คือระบบการน าทาง
ดว้ยดาวเทียมซึ่งประกอบดว้ยดาวเทียมอย่างนอ้ย 24 ดวง GPS สามารถ
ปฏิบตัิการไดใ้นทกุสภาพอากาศ ทกุที่ในโลกไปยงักลุม่เปา้หมายที่จ  ากดั
หรือไม่จ ากดัและการใหน้กัเรียนไดศ้กึษาคน้ควา้หรือปฏิบตัิงานตามหวัขอ้
ที่นกัเรียนสนใจ ทกัษะในการสือ่สาร รูเ้ท่าทนัสื่อ 

10 GIS 
(Geographic 
Information 
System) 

เป็นสื่อระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์คือกระบวนการท างานเก่ียวกบัขอ้มลู
ในเชิงพืน้ที่ดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ที่ใชก้ าหนดขอ้มลูและสารสนเทศ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัต าแหน่งในเชงิพืน้ที่ 
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จากตารางสรุปไดว้่าสื่อการจัดการเรียนรูเ้ป็นองคป์ระกอบที่ครูสงัคมศึกษาตอ้ง
ใหค้วามส าคญัเนื่องจากทกุสื่อการเรียนรูทุ้กแบบนัน้ลว้นสง่ผลต่อทกัษะ ความสามารถที่สง่ผลต่อ
การเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 แหล่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์
แหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตรจ์ะตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งครูสงัคมศึกษาตอ้ง

ตระหนักถึงสภาพแวดลอ้ม  บรรยากาศเป็นอย่างสงู เนื่องจากบรรยากาศไดส้่งผลการเรียนรูข้อง
นกัเรียน มีการพฒันาไปในทิศทางที่ดี และมีองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ รวมทัง้การจดับรรยากาศ
แหล่งการเรียนรูย้ังส่งผลต่อการพฒันาทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา ซึ่งไดม้ีการ
ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการจดัสภาพแหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตร ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (อิทธิเดช 
นอ้ยไม,้ 2560, 202) การจดับรรยากาศในชัน้เรียนหรือบรรยากาศทางสิ่งแวดลอ้ม  หมายถึง การ
จัดสภาพแวดลอ้ม  และวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้หร้ะเบียบเรียบรอ้ย  การจัดป้ายนิเทศ  การจัดมุมความรูต่้าง ๆ  เหมาะสมเพียงพอ  และ
พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ  หอ้งเรียนเป็นสถานที่ที่นกัเรียนตอ้งใชช้ีวิตและท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัใน
แต่ละวนั  ครูสงัคมศึกษาจึงตอ้งเตรียมการจดับรรยากาศทางกายภาพของหอ้งเรียนใหเ้ป็นสถานที่
ที่มีความน่าอยู่ มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภยัและมีสขุอนามยัที่ดี   

การจัดสภาพแวดลอ้มของแหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตรจ์ะตอ้งค านึงถึงหลัก
ของการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและการจัดสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาเนื่องจากการจัด
สภาพแวดลอ้มทัง้สองแบบนัน้ส่งผลต่อการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์(พรรณี 
ชทูยั เจนจิต, 2550, 347-348; อิทธิเดช นอ้ยไม,้ 2560, 202) 

สรุปการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตร ์เป็นปัจจยัที่ส  าคญัต่อการจดัการเรียนรู ้
ภูมิศาสตรเ์พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์เนื่องดว้ยการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ภูมิศาสตรม์ีผลต่อกระบวนการคิด และทักษะความสามารถที่สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบความ
ฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ 

2.3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์

ประกอบไปดว้ยการวดัและประเมินที่หลากหลาย มีรายละเอียดดงันี ้
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่ครูสงัคม

ศกึษาไดม้ีการสรา้งขึน้เพื่อใหน้กัเรียนนัน้สามารถรูถ้ึงพฒันาการที่ครูสงัคมศกึษาไดก้ าหนดไวท้ัง้ 3
ดา้น คือ พุทธิพิสยั จิตพิสยั ทกัษะพิสยั ซึ่งการวดัและประเมินนกัเรียนนัน้ครูสงัคมศึกษาจะตอ้งมี
การสรา้งหรือออกแบบเครื่องมือวดัผลและประเมินผลที่เหมาะสมกบันกัเรียนและมีประสิทธิภาพที่
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สอดคลอ้งกบัตัวชีว้ดัหรือจุดประสงคก์ารเรียนรูร้วมถึงกระบวนการ ทักษะ หรือความสามารถที่ครู
สงัคมศึกษาไดม้ีการก าหนดเอาไวใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้นอกจากการที่ครูสงัคมศึกษาท า
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อที่จะรูถ้ึงพัฒนาการทัง้ 3 ดา้นแลว้นัน้ ยงัมี
การตอ้งการขอ้มูลเพื่อแกไ้ขการเรียนรูข้องนักเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครูสงัคมศึกษาต่อไป
ซึ่งสอดคลอ้งกับส านักวิชาการ นักการศึกษา ไดเ้สนอแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนในสาระภูมิศาสตรใ์ห้มีคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดว้ย การ
สงัเกตพฤติกรรมเป็นการเก็บขอ้มูลจากการดูการปฏิบติักิจกรรมของนักเรียน การสอบปากเปล่า
การใชค้ าถามสามารถท าไดผ้ลรวดเร็วขึน้หากครูผูส้อนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้น
เรียนใหส้อดคลอ้งกับบริบทของเนือ้หาและค าถาม ประกอบดว้ยการประเมินดังต่อไปนี ้ (วิภาดา 
พินลา, 2561, 177; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556, 15; ส านักวิชาการและมาตรการศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2557, 89-93) 

2.3.1 การประเมินจากการเขียนสะทอ้นการเรียนรู ้เป็นรูปแบบการบันทึกที่
ใหน้กัเรียนเขียนตอบกระทูห้รือค าถามของครูผูส้อนนอกจากท าใหค้รูผูส้อนทราบความกา้วหนา้ใน
ผลการเรียนรูส้ามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินพฒันาการดา้นทกัษะการเขียนได ้

2.3.2 การประเมินการปฏิบติั เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ครูผูส้อน
มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของนักเรียน และเกณฑ์การให้
คะแนน (Scoring rubrics) การประเมินการปฏิบัติอาจปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือ
ประเภทกิจกรรม  

2.3.3 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นการเก็บรวบรวมชิน้งานของ
นกัเรียนเพื่อสะทอ้นความกา้วหนา้และความส าเรจ็ที่แสดงผลส าเรจ็ของนกัเรียน  

2.3.4 การประเมินด้วยแบบทดสอบเป็นการประเมินตัวชีว้ัดด้านการรับรู ้
ข้อเท็จจริง ครูผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดผลและ
ประเมินผลนัน้ ๆ เช่นแบบทดสอบเลือกตอบแบบทดสอบถูกผิดแบบทดสองจับคู่แบบทดสอบเต็ม
ค าแบบทดสอบความเรียง ทัง้นีแ้บบทดสอบที่ใชต้อ้งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณค่ามีความเที่ยงตรง 
(Validity) และเชื่อมั่นได ้(Reliability)  

2.3.5 การประเมินด้วยแบบมาตรประมาณค่าและแบบตรวจสอบรายการ
เป็นการประเมินดา้นความรูส้ึกนึกคิดเป็นการประเมินคณุธรรมจริยธรรมคณุลกัษณะและเจตคติที่
ควรปลกูฝังในการจดัการเรียนรู ้การวดัผลและประเมินผลดา้นจิตพิสยัควรใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม
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การปฏิบติัเป็นหลกัและสงัเกตอย่างต่อเนื่องโดยมีการบนัทกึผลการสงัเกตทัง้นีอ้าจใชเ้ครื่องมือการ
วดัผลและประเมินผล  

2.3.6 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินดว้ยวิธีการที่หลากหลาย
ดงัที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินที่สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้รงิของผูเ้รียนจึงควร
ใชก้ารประเมินการปฏิบติั ร่วมกบัการประเมินดว้ยวิธีการอ่ืนภาระงาน การประเมินโดยเพื่อน เป็น
เทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าน ามาใชเ้พื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ขา้ถึงคณุลกัษณะของงานที่
มีคุณภาพเพราะการที่นักเรียนบอกได้ว่าชิน้งานนั้นเป็นเช่นไรนักเรียนต้องมีความเขา้ใจอย่าง
ชดัเจนก่อนว่าเขาก าลงัตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อนฉะนัน้ครูผูส้อนตอ้งอธิบายผลที่คาดหวงัให้
นกัเรียนทราบก่อนลงมือประเมิน 

จากแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูส้ังคมศึกษาได้สรุปแนวทางไว้
ข้างต้นแล้วนั้นจะเห็นได้ว่ามีการล าดับขั้นตอนและน าเสนอในแบบวัดหรือวิธีการประเมินที่
หลากหลายเพื่อใหค้รูสงัคมศกึษาไดเ้ลือกใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบับรบิทนกัเรียนและหอ้งเรียนซึ่งการ
วางขั้นตอนและล าดับรวมถึงวิธีการวัดและประเมินมีส่วนที่  ครูสังคมศึกษาได้น าไปปฏิบัติซึ่ง
ประกอบดว้ย ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และขัน้ตอนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้ไดส้รุปล าดับขัน้ตอนไดว้่าครูสังคมศึกษาจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนด ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล สรา้ง
เครื่องมือส าหรบัการวดัและประเมินผล ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือโดยตรวจความตรงเชิงเนือ้หา 
ความตรงเชิงเกณฑส์มัพนัธ ์ความตรงเชิงโครงสรา้งและความเที่ยง จากนัน้ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดย
การทดสอบ สังเกต ตรวจแฟ้มสะสมงาน วิเคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตามผลการเรียนรูท้ี่มุ่งวัดและ
ประเมินผล ตดัสินคณุค่าของผลการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การวดัและประเมินผลอิงกลุ่ม อิงเกณฑ ์อิงกลุ่ม
และอิงเกณฑ ์ขัน้ตอนสดุทา้ยรายงานผลการวดัและประเมินผล ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแต่นกัเรียนเพื่อ
น าผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินผลไปใชพ้ฒันาปรบัปรุงการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพ  

สรุปการจดัการเรียนรูส้าระภูมิศาสตรใ์หม้ีประสิทธิภาพนัน้ครูผูส้อนสงัคมศึกษาตอ้ง
เนน้ใหน้ักเรียนรูแ้ละเขา้ใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและส่งเสริมนักเรียน ใหเ้กิดทักษะการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตรต่์าง ๆ รวมถึงทักษะการคิดขั้นสูงรวมไปถึงการสรา้งเจตคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ อ่ืน  ควบคู่กับการวัดผลและประเมินผลที่ หลากหลายตลอดจนตอบสนอง
ความสามารถเฉพาะทางที่นักเรียนแต่ละคนมีแตกต่างกันและจะตอ้งค านึงถึงสภาพนกัเรียนและ
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บริบทของหอ้งเรียนเป็นส าคัญและการประเมินนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกับหลักสูตรหรือตัวชีว้ัดที่
ก าหนดไวเ้พื่อท าใหท้ราบถึงผลของการพฒันาในดา้นองคป์ระกอบความรูส้ว่นต่าง ๆ ของนกัเรียน 

2.4 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ดา้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ประกอบดว้ย 

กิจกรรมสงัเกต กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมโครงการ และกิจกรรมการใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
มีรายละเอียดดงันี ้

กิจกรรมเสริมหลักสูตรคือการที่ครูสังคมศึกษานั้น มีการปฏิบัติหรือการ
มอบหมายใหน้ักเรียนท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรของรายวิชาพืน้ฐาน เพื่อที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใหเ้กิดทักษะ ความสามารถ และมีกระบวนการทางภูมิศาสตร ์เพื่อ
เสริมสรา้งการรูภู้มิศาสตรใ์นนักเรียน ซึ่งกิจกรรมต่าง  ๆ ได้มีมากมาย ในประเทศไทยก็ได้มี
นักวิชาการที่ไดน้ าเสนอแนวคิดที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมที่ใชใ้นการเสริมหลกัสูตรตามเพื่อใหไ้ด้
แนวทางที่ตอบสนองกบัความตอ้งการของครูสงัคมศกึษา ซึ่งไดเ้สนอแนวทางการจดักิจกรรมเสริม
หลักสูตรภูมิศาสตรส์  าหรบัครูผูส้อนเพื่อน าไปใชก้ับผูเ้รียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งสามารถที่จะ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรม์ีหลากหลายประเภทกิจกรรมดงันี ้

1. กิจกรรมการสงัเกต (Observation) มุ่งเนน้ที่จะพฒันาศกัยภาพใหผู้เ้รียนมี
ทักษะการสงัเกตเพื่อที่จะใหน้ักเรียนไดเ้กิดทักษะการสังเกต โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งในท านอง
เดียวกนักบักิจกรรมการสงัเกต อาทิ กิจกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งเนน้ใหน้กัเรียนสงัเกตและน า
ขอ้สงสยัมาเขา้กระบวนการสืบสวนสอบสวน กิจกรรมการส ารวจ กิจกรรมเกมสนุกคิดรอบรู ้ที่เนน้
การสงัเกตและส ารวจเพื่อหาความรูแ้ละหาค าตอบที่นกัเรียนเกิดขอ้สงสยัในประเด็นต่าง ๆ  จะเห็น
ไดว้่ากิจกรรมประเภทกิจกรรมการสังเกตเป็นกิจกรรมที่มีขัน้ตอนลกัษณะคลา้ยการสืบเสาะทาง
กระบวนการวิทยาศาสตรท์ี่สามารถพฒันานกัเรียนในกิจกรรมที่เป็นการเสริมหลกัสตูรและพฒันา
ทกัษะและความสามารถของนกัเรียน 

2. กิจกรรมภาคสนาม (Excursion) เป็นกิจกรรมที่ เน้นการน านักเรียนไป
ศึกษาและดูสถานที่จริงหรือจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สามารถส่งเสริมพัฒนานักเรียนครูสังคม
ศึกษาต้องวางแผนเรื่องที่ต้องศึกษาและเมื่อกลับมาห้องเรียนต้องมีการอภิปรายผลที่ได้จาก
การศึกษานอกสถานที่ ซึ่งครูสงัคมศึกษาอาจจะใหน้กัเรียนจดบนัทึก การสรุป เพื่อหาขอ้สนันิฐาน
ที่สอดคลอ้งกบัการออกภาคสนาม และนอกจากนีย้ังมีกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบักิจกรรมประเภทนี ้
หรือเป็นองคป์ระกอบที่ช่วยส่งเสรมิกิจกรรม เช่น กิจกรรมการสมัภาษณ ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
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3. กิจกรรมโครงการ (Project) กิจกรรมประเภทนีเ้ป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนโครงการซึ่งเป็นการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาทักษะกระบวนการและแนะน า
วิธีการเขียนโครงการด าเนินงานตามโครงการตลอดจนการประเมินผลโครงการเช่นใหผู้เ้รียนท า
โครงการเก่ียวขอ้งกับสภาพชีวิตจริงเป็นการฝึกให้นักเรียนรูจ้ักคิดเรื่องที่เก่ียวกับประเด็นทาง
ภูมิศาสตรว์่านักเรียนสนใจเรื่องอะไรแล้วก าหนดเป็นโครงการที่ศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์
สงัเคราะหแ์ละประเมิน เช่น โครงการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา  โครงการเตรียมตวัรบัมือ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ โครงการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

4. กิจกรรมการใชเ้ครื่องมือทางภมูิศาสตร ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนใช้
เครื่องมือส าคัญในการศึกษาสาระภูมิศาสตรท์ั้งเรียนรูเ้ก่ียวกับการก าหนดอัตราส่วน  ที่มาจาก
กิจกรรมการท าแผนที่ การก าหนดมาตราส่วน การหาความสมัพันธ์ระหว่างเวลากับเสน้ลองจิจูด
จากกิจกรรมการค านวณเวลากับเสน้ลองจิจูด การค านวณโดยใชไ้มบ้รรทัดเพื่อหาความสมัพันธ์
ของมาตราส่วนระหว่างระยะทางราบบนแผนที่กบัระยะทางจากกิจกรรมการอ่านแผนที่และการใช้
เข็มทิศ 

สรุปจากแนวคิดการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนักวิชาการที่ไดน้ าเสนอเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะพอสรุปเป็นสังเขปไดว้่าเป็นกิจกรรมที่ครูสังคมศึกษาตอ้งมีการ
มอบหมายงานและมีการน าเอาหลกัการทางวิทยาศาสตรม์าประยุกตใ์ช ้การลงมือปฏิบติัถือเป็น
การเสริมสรา้งทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตรก์ารจดักิจกรรมประยุกตใ์หเ้ขา้กับบริบทใกล้
ตวัเพื่อท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจมากขึน้ ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรูน้อกชัน้เรียนพฒันาองคค์วามรู้
ทางดา้นภูมิศาสตรเ์พื่อที่จะพัฒนาใหเ้กิดความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรเ์พื่อมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาภูมิศาสตรท์ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรวมไปถึงกระบวนการทาง
ภมูิศาสตร(์ผ่องศรี จั่นหา้ว, 2550, 123-137; วนัเพ็ญ วรรณโกมล, 2542, 130-131; วิภาดา พินลา
, 2561, 172-174; ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 4; สิริวรรณ  ศรีพหล, 2552, 
113-119) 

สรุปได้ว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
จะต้องเป็นกิจกรรมที่ มีล  าดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีกระบวนการทางภูมิศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม และมีการขยายความรูสู้่ชุมชน ซึ่งเป็นทักษะ และความสามารถของความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์ 
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3.เอกสารทีเ่กี่ยวกับโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ 
3.1 การจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ 

การภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ คือ การแข่งขันภูมิศาสตร์เพื่อวัดระดับ
ความสามารถภมูิศาสตรป์ระจ าปีส าหรบันกัเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปีจากทั่วทกุมมุโลก นกัเรียนที่เป็น
ตวัแทนประเทศเป็นนกัเรียนที่ดีที่สดุที่มาจากการคดัเลือกนกัเรียนหลายพนัคนที่ใหค้วามสนใจต่อ
การเข้าร่วมในภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติของตน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ การทดสอบขอ้เขียน การทดสอบดว้ยมัลติมีเดีย และการฝึกภาคสนามที่
มุ่งเน้นการสังเกตเพื่อใชใ้นการท าแผนที่และการวิเคราะหท์างภูมิศาสตร ์การแข่งขันนีย้ังมีการ
น าเสนอโปสเตอรแ์บบกลุ่ม การแลกเปลี่ยนวฒันธรรม และใหน้กัเรียนใชเ้วลาในการท าความรูจ้ัก
เพื่อนต่างชาติและส ารวจเมืองของประเทศเจา้ภาพ (iGeo.2021.ออนไลน)์ 

3.1.1 ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ 
การแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติถือก าเนิดระหว่างการประชุมใหญ่

ของสหภาพภูมิศาสตรร์ะหว่างประเทศในปี ค.ศ. 1994 ที่กรุงปราก นกัภมูิศาสตรจ์ากโปแลนดแ์ละ
เนเธอรแ์ลนดไ์ดป้ระกาศถึงแนวคิดเก่ียวกบัการแข่งขันภูมิศาสตรห์รือภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระหว่าง
ประเทศส าหรบันกัเรียนอายรุะหว่าง 15 ถึง 19 ปี การแข่งขนัครัง้แรกจดัขึน้ในปี ค.ศ. 1996 ที่เดอะ
เฮก ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ โดยมี 5ประเทศที่ เข้าร่วม  และมีการแข่งขันในล าดับต่อไปดังนี ้ 
(The International Geography Olympiad (iGeo), 2021) 

- ครัง้ที่สองในปี ค.ศ.1998 ที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตเุกส  
- ครัง้ที่สามในปี ค.ศ.2000 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใตโ้ดยมี 13 ทีมที่

เขา้รว่ม, การประชมุ IGU ปี 2002 ในแอฟรกิาใตเ้ป็นเจา้ภาพ iGeo  
- ครัง้ที่สี่ในเมืองเดอรบ์นัโดยมี 12 ทีมเขา้ร่วม, มี 16 ประเทศเขา้ร่วมใน 

iGeo  
- ครัง้ที่หา้ในปี ค.ศ.2004 ที่เมืองกดญัสก ์ประเทศโปแลนด ์
- ครัง้ที่หกจัดขึน้ในบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ในปีค.ศ. 2006 โดยมี 

23 ทีมเขา้รว่ม 
- ครัง้ที่เจ็ดในปีค.ศ. 2008 จดัขึน้ที่เมืองคารเ์ธจ ประเทศตนูิเซีย มี 24 ทีม

ที่เขา้รว่มใน iGeo  
-ครัง้ที่แปด iGeo จัดขึน้ในปีค.ศ. 2010 ที่ไทเปมี 27 ทีมที่เขา้รว่ม ในการ

แข่งขนัโอลิมปิก 
ครัง้ที่ 9 ในปีค.ศ. 2012 ที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี มี 32 ทีม 
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จนถึงปีค.ศ. 2012 การแข่งขันโอลิมปิกจัดขึน้ทุกสองปี ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มามีการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกระดบัภูมิภาค ซึ่งรวมถึงโอลิมปิกภูมิศาสตรภ์ูมิภาคยโุรปกลางและ
โอลิมปิกภูมิศาสตรภ์ูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึน้ในปีค.ศ. 2007, ค.ศ.2009 และค.ศ. 2011 IGU 
ตดัสินใจจดัการประชุมระดบัภูมิภาคทุกปีระหว่างการประชุมใหญ่ปีค.ศ. 2012 สภาคองเกรส ใน
เมืองโคโลญจน ์ 

ปี ค.ศ.2016 ในกรุงปักกิ่ง ในปีค.ศ.2013 มี  32 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิกภูมิศาสตรน์านาชาติครัง้ที่ 10 ที่เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น, การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกครัง้
ที่ 11 จดัขึน้ในปี 2014 ที่เมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด ์จ านวน 36 ทีม, การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกปี 
ค.ศ.2015 ครัง้ที่ 12 จดัขึน้ที่เมืองตเวียร ์ใกลก้รุงมอสโก ประเทศรสัเซีย, การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกปี
ค.ศ. 2016 ครัง้ที่ 13 จดัขึน้ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จ านวน 45 ทีม และการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกปี
ค.ศ. 2017 จดัขึน้ที่กรุงเบลเกรด ประเทศเซอรเ์บีย จ านวน 41 ทีม ในปีค.ศ. 2018 iGeo จะจดัขึน้ที่
ควิเบก แคนาดา 

การแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติเป็นการแข่งขันที่วัดระดับทาง
ภูมิศาสตรข์องนักเรียนที่มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องกันมากว่า 20 ปี ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยจดัขึน้เป็นประจ าทกุปี 

3.1.2 ธรรมนูญของการจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ 
ธรรมนูญของการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ ( IGEO) ไดร้บั

การแกไ้ขครัง้ลา่สดุโดยการโหวตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องคณะกรรมการระหว่างประเทศซึ่ง
ถกูสรุปไวเ้มื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2015 

1.ลักษณะท่ัวไป 
1. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดขึ ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของ สหภาพ

ภมูิศาสตรร์ะหว่างประเทศ (IGU) และจดัโดยคณะท างานโอลิมปิก 
2. จดุมุ่งหมายของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกคือ: 

2.1 กระตุ้นความสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาทางภูมิศาสตรแ์ละ
สิ่งแวดลอ้มในกลุม่คนรุน่ใหม่ 

2.2 สนับสนุนการอภิปรายในเชิงบวกเก่ียวกับความส าคัญของวิชา
ภูมิศาสตรใ์นฐานะวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยดึงความสนใจไปที่คุณภาพของความรู ้
ทกัษะ และความสนใจทางภมูิศาสตรข์องกลุม่คนรุน่ใหม่ 

2.3 อ านวยความสะดวกในการติดต่อทางสังคมระหว่างกลุ่มคนรุ่น
ใหม่จากประเทศต่าง ๆ และการท าเช่นนัน้มีสว่นท าใหเ้กิดความเขา้ใจกนัระหว่างประเทศ 
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3. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประกอบดว้ย การแข่งขนั กิจกรรมทางสงัคม 
และการทศันศึกษา ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ : การทดสอบขอ้เขียน, การทดสอบมลัติมีเดีย และ
แบบฝึกหดัภาคสนาม 

4. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นการแข่งขนัระหว่างนักเรียนแต่ละคนที่มี
อายรุะหว่าง 16 ถึง 19 ปี และไดร้บัคดัเลือกผ่านการแข่งขนัภมูิศาสตรร์ะดบัชาติ 

5. ภาษาทางการของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก คือ ภาษาองักฤษ 
2.ผู้เข้าร่วม 

1. แต่ละประเทศที่ เข้าร่วมตามที่ก าหนดโดย ธรรมนูญข้อ 2 .1 ของ
สหภาพภมูิศาสตรร์ะหว่างประเทศ จะใหส้ง่ทีมนกัเรียนไม่เกินสี่คน 

1.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ทั่ วไป
หรือทางเทคนิค) หรืออดีตนกัเรียนที่จบการศึกษาในปีที่มีการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกและยงั
ไม่ไดเ้ริ่มการศึกษาปกติในระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 30 มิถุนายนของปีนั้นที่มีการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก 

1.2 อายุต้องอยู่ระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายนของปีที่
โอลิมปิกจดัขึน้ 

1.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งสามารถตอบค าถามทดสอบในภาษาทางการ
ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ภาษาอังกฤษ) สิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น การใช้
พจนานุกรมภาษา การแปลค าศัพทท์างภูมิศาสตรท์ี่เลือกจากการทดสอบ และเพิ่มเวลาพิเศษ
ส าหรบัการสอบขอ้เขียนที่ยาวนาน จะถูกมอบใหก้ับนักเรียน ยกเวน้เจา้ของภาษาและผูท้ี่ไดร้บั
การศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 

1.4 ผูเ้ขา้แข่งขันจะตอ้งไดร้บัการคดัเลือกผ่านการแข่งขันภูมิศาสตร์
แห่งชาติ นักเรียนที่เลือกผ่านการแข่งขันระดับชาตินี ้จะต้องลงทะเบียนในระบบโรงเรียนของ
ประเทศที่ตนเป็นตัวแทน พวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งเป็นพลเมืองของประเทศนั้น นักเรียนที่เขา้ร่วม
มากกว่าหนึ่งครัง้จะไดร้บัการคดัเลือกในแต่ละครัง้ผ่านการแข่งขนัระดบัประเทศ 

1.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งตอบค าถามการทดสอบอย่างอิสระ เวน้แต่การ
ทดสอบจะระบุอย่างชัดเจนว่าอนุญาตใหท้ างานเป็นกลุ่มได ้การละเมิดขอ้ก าหนดนีจ้ะส่งผลให้
นกัเรียนถกูตดัสิทธิ์จากการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

1.6 ผูเ้ขา้แข่งขันสามารถเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไดไ้ม่เกิน
สองครัง้ 
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2. นอกจากผูเ้ขา้แข่งขนัแลว้ ไดเ้ชิญหวัหนา้ทีมที่เป็นที่ปรกึษา จ านวน 2 
คน 

2.1. ที่ปรกึษาตอ้งเก่ียวขอ้งกับการสอนภูมิศาสตรห์รือภูมิศาสตรใ์น
การศกึษาในประเทศของตน 

2.2 แต่ละคนจะต้องสามารถพูดและเขียนภาษาทางการของการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก (ภาษาองักฤษ) ได ้

2.3 ที่ปรกึษาคนที่หนึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการระหว่างประเทศ 
ซึ่งจะต้องรกัษาความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เก่ียวกับเนือ้หาของการทดสอบใด ๆ จนกว่ าการ
ทดสอบนั้นเสร็จสิน้ลง เขา/เธอมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็น หน่ึงในคณะกรรมการตัดสิน ลงคะแนนใน
ธรรมนญู ทบทวนหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน แปลขอ้ก าหนดทางภมูิศาสตร ์ฯลฯ 

2.4 ที่ปรกึษาคนที่สองเป็นผูร้บัผิดชอบนักเรียน ซึ่งอาจช่วยดูแลการ
ทดสอบและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

2.5 ที่ปรกึษาทัง้สองมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการประชุมประเมินผลการ
แข่งขนัของผูน้  าทีม ซึ่งจดัขึน้เมื่อสิน้สดุการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

3. ผูจ้ัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสองรายการถัดไปอาจส่งผูส้งัเกตการณ์
แต่ละคนไป โดยผูส้งัเกตการณ์อาจเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการระหว่างประเทศ แต่ไม่
สามารถลงคะแนนได ้

3.การทดสอบโอลิมปิก 
1. การทดสอบของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกมีดงันี:้ 

1.1 คะแนนที่ก าหนดส าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ได้แก่ การ
ทดสอบข้อเขียน (40% ของคะแนนทั้งหมด) การทดสอบด้วยมัลติมีเดีย (20%) และการฝึก
ภาคสนาม (40%) องคป์ระกอบการทดสอบทัง้สามควรไดร้บัการจัดระเบียบในวันต่าง ๆ กัน ซึ่ง
อาจเป็นวันใดก็ได้ในสัปดาห์ ตัวอย่างค าถามที่ผ่านมารวมอยู่ในเว็บไซต์ของการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก 

1.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัท าการทดสอบเป็นรายบคุคล อย่างไรก็ตาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นในการฝึกซ้อมภาคสนามอาจด าเนินการในทีมนานาชาติ โดยค าถาม
ทดสอบทัง้หมดจะกรอกเป็นรายบุคคล 

1.3 การทดสอบเป็นไปตามแนวทางที่จดัท าโดยคณะท างานโอลิมปิก 
การมอบหมายงานโอลิมปิกจะทดสอบทัง้ความรูแ้ละทกัษะดา้นภมูิศาสตร ์
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1.4 ผูเ้ขา้แข่งขันตอ้งจัดท าค าตอบในภาษาทางการของการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก (ภาษาองักฤษ) 

1.5 ผูเ้ขา้แข่งขันที่ไม่เริ่มการทดสอบดว้ยเหตุผลใดก็ตามจะไม่ไดร้บั
คะแนนส าหรับการทดสอบนั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ เริ่มสอบแต่ไม่เสร็จสิ ้นการทดสอบเนื่องจาก
สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม จะได้รับคะแนนส าหรับการทดสอบนั้นก าหนดโดย
คณะท างานโอลิมปิก หลังจากปรึกษาหารือกับคณะลูกขุนที่ ให้คะแนนในการทดสอบและ
คณะกรรมการระหว่างประเทศ 

1.6 ผูเ้ขา้แข่งขันทุกคนไดร้บัใบรบัรอง ประมาณ 50% ของจ านวนที่
เขา้ร่วมจะไดร้บัเหรียญรางวัล เหรียญจะมอบใหใ้นอัตราส่วนโดยประมาณของทองค า 1: เงิน 2: 
ทองแดง 3 

1.7 ประกาศผลรางวัลและประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผูช้นะในพิธี
อย่างเป็นทางการระหว่างการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

4.คณะท างานและคณะกรรมการระหว่างประเทศ 
1. งานระยะยาวที่ เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกได้รับการ

ประสานงานโดยคณะท างาน สมาชิกของคณะท างานเป็นประธานและผู้จัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกสองครัง้ถดัไป คณะท างานเฉพาะกิจ
อาจเลือกสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีกสี่คนเพื่อท าหน้าที่ในคณะท างาน
เฉพาะกิจ ประธานคณะท างานเฉพาะกิจไดร้บัการแต่งตั้งโดยสมัชชาสหภาพภูมิศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร สหภาพภูมิศาสตรร์ะหว่างประเทศ IGU 
ค าแนะน านีจ้ะพิจารณาถึงข้อเสนอแนะของประธานคณะท างานเฉพาะกิจตามการโหวตของ
คณะกรรมการระหว่างประเทศ ประธานคณะท างานเฉพาะกิจมีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี อาจ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งครัง้ โปรดทราบว่าคนสองคนอาจสวมบทบาทเป็น
ประธานร่วม โดยก าหนดสิทธิและความรับผิดชอบราวกับว่าพวกเขาเป็นประธานคนเดียว 
คณะท างาน: 

1.1 เป็นผูน้  าในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกที่มีประสิทธิภาพและ
มีคณุภาพสงู 

1.2 สง่เสรมิการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกทั่วโลก 
1.3 กระตุน้การแข่งขนัภมูิศาสตรแ์ห่งชาติ 
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1.4 ก าหนดพืน้ที่ หวัขอ้ และทักษะทางภูมิศาสตรท์ี่จะรวมอยู่ในการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

1.5 ดแูลเว็บไซตก์ารแข่งขนักีฬาโอลิมปิกใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนั 
1.6 ท างานร่วมกับ  สหภาพภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ แล ะ

คณะกรรมการการศกึษาภมูิศาสตร ์
1.7 แสวงหาเงินทุนเพื่อจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระหว่าง

ประเทศ 
2. คณะกรรมการระหว่างประเทศประกอบดว้ยผูน้  าที่เป็นผูใ้หญ่หนึ่งคน

ของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครัง้ปัจจุบันหรือครัง้ที่ผ่านมา ประธาน
คณะท างานเฉพาะกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศ การตัดสินใจของ
คณะกรรมการระหว่างประเทศจะตอ้งผ่านการลงคะแนนเสียงขา้งมาก เกา้อีม้ีการลงคะแนนเสียง 
สมาชิกของคณะท างานมีสิทธิที่จะเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการระหว่างประเทศ แต่
นอกเหนือจากการลงคะแนนเสียงของประธานแลว้ จะมีการลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเป็น
ตัวแทนของประเทศ ค าตัดสินของคณะกรรมการระหว่างประเทศถือเป็นที่สิน้สุด คณะกรรมการ
ระหว่างประเทศมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี:้ 

2.1 ช่วยคณะท างานและเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อด าเนินการ
โอลิมปิกตามธรรมนญู 

2.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูเ้ขา้แข่งขันทั้งหมดมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอ้ก าหนดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกประการ คณะกรรมการจะตดัสิทธิ์ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีไม่พบ
ตรงตามขอ้ก าหนด ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้โดยผูแ้ข่งขันท่ีถูกตัดสิทธิ์จะไดร้บัการคุม้ครองโดยประเทศ
ของตน 

2.3 เตรียมการแต่งตั้งและมอบหมายงานของการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก หน้าที่นี ้จะด าเนินการโดยกลุ่มย่อยของคณะกรรมการระหว่างประเทศและรองนัก
การศกึษาอ่ืน ๆ ที่ท าหนา้ที่เป็นคณะกรรมการท่ีท างานรว่มกบัคณะท างาน 

2.4 รกัษาและเก็บความลบัเก่ียวกับการมอบหมายงานและไม่ไดใ้ห้
ความช่วยเหลือแก่ผูเ้ขา้รว่มใด ๆ 

2.5 ใหค้ะแนนการทดสอบของผูเ้ขา้แข่งขัน งานนีจ้ะตอ้งด าเนินการ
โดยกลุ่มย่อยของคณะกรรมการระหว่างประเทศและรองนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ท าหน้าที่เป็น
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คณะลกูขุน คณะลกูขุนการใหค้ะแนนที่เก่ียวขอ้งโดยปรกึษาหารือกบัคณะท างานโอลิมปิก ตดัสิน
ขัน้สดุทา้ยเก่ียวกบัคะแนนของนกัเรียนส าหรบัค าถามเป็นรายบุคคล 

2.6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดประเภทผู้ชนะรางวัลถูกต้องและ
ยติุธรรม 

2.7 สรุปผลการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 
2.8 เลือกประเทศที่จะจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกครัง้ต่อไป 

5.เจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
1. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันที่

เหมาะสมอย่างน้อยหนึ่ งแห่ งในอาณาเขตของประเทศที่ จัดการแข่งขัน กีฬาโอลิม ปิก 
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศผู้จัดโดยทั่วไปมอบหมายให้องค์กร การเตรียมการ และการ
ด าเนินการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ให้กับสถาบันสังคมทางภูมิศาสตรห์รือสถาบันอ่ืนใน
ประเทศที่จดั ภาระหนา้ที่ของเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคือ: 

1.1 รบัรองการมีสว่นรว่มที่เท่าเทียมกนัของคณะผูแ้ทนทัง้หมด  
1.2เชิญผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกสามครัง้และประเทศอ่ืน ๆ 

ตามความเหมาะสม การสมคัรจากประเทศที่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกสองรายการก่อนหนา้
นีแ้ละที่ไดร้บัอย่างนอ้ยหกเดือนก่อนที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มตน้ขึน้ จะไดร้บัการยอมรบั
ตามล าดบัที่ไดร้บัจนถึงจ านวนที่ผูจ้ัดงานทอ้งถิ่นระบุว่าสามารถเป็นเจา้ภาพได ้หกเดือนก่อนการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิก สถานที่ใด ๆ ที่ยงัว่างอยู่จะถูกจัดสรรใหก้ับประเทศอ่ืน ๆ ตามล าดบัที่ไดร้บั
ใบสมคัร 

1.3 ส่งต่อไปยังประเทศเหล่านีไ้ม่น้อยกว่าแปดเดือนก่อนวันที่มีการ
ใหข้อ้มลูการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ซึ่งใหร้ายละเอียดของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกที่ไม่ครอบคลมุกฎ
การแข่งขนัและใหช้ื่อและที่อยู่ของสถาบนัและบุคคลที่รบัผิดชอบโอลิมปิก 

1.4 สง่ต่อพืน้ที่จดั หวัขอ้ และทกัษะทางภูมิศาสตรท์ี่จะรวมอยู่ในการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกตามที่คณะท างานจดัท าขึน้ไปยงัประเทศที่เขา้รว่ม 

1.5 จัดท าโปรแกรมโดยละเอียดส าหรบัการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
รวมถึงก าหนดการส าหรบัผูเ้ขา้แข่งขนัและตวัแทนผูด้แูลโปรแกรมทศันศึกษา ฯลฯ โดยใหส้่งไปยัง
ประเทศที่เขา้รว่มลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามเดือน 

1.6 ตรวจสอบทันทีหลังจากการมาถึงของแต่ละคณะผูแ้ทนว่าผูเ้ขา้
แข่งขนัมีคณุสมบติัตรงตามเงื่อนไขของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกหรือไม่ 
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1.7 ด าเนินการตามกฎโอลิมปิก 
1.8 รบัผิดชอบดา้นการเงินของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกและประกาศ

ค่าธรรมเนียมหนึ่งปีก่อนวนัแข่งขนัโอลิมปิก 
2. ประเทศที่สง่ผูเ้ขา้แข่งขนัไปโอลิมปิกมีค่าใชจ้่าย: 

2.1 ค่าเดินทางกลับ ค่าประกัน และค่าวีซ่าของผู้เข้าแข่งขันและ
ผูติ้ดตามทัง้หมดที่ไปยงัสถานที่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก (ถา้มี)  

2.2 ค่าธรรมเนียมแก่เจา้ภาพจดัการแข่งขนัส าหรบัผูเ้ขา้แข่งขนัและที่
ปรกึษาแต่ละคน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

3. เจา้ภาพจัดการแข่งขันรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึน้ใน
การจดัการโอลิมปิก 

6.ข้อบังคับขั้นสุดท้าย 
การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญเหล่านี ้สามารถท าได้โดยคณะกรรมการ

ระหว่างประเทศเท่านั้นและต้องไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมาก (2/3 ของคะแนนเสียง) ไม่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงธรรมนูญเหล่านีไ้ด้ เวน้แต่ผู้แทนแต่ละรายที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ปัจจุบันหรือครัง้สุดทา้ยจะถูกส่งการแกไ้ขที่เสนอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสล์่วงหนา้อย่างนอ้ย
สองเดือน คณะกรรมการระหว่างประเทศอาจด าเนินการลงคะแนนดว้ยตนเองหรือทางไปรษณีย ์
โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ
หมายถึง การยอมรบัธรรมนูญปัจจุบนัโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบนัอ่ืนที่รบัผิดชอบในการ
สง่ผูแ้ทน 

6.2 ธรรมนญูฉบบัดัง้เดิมและฉบบัสมบรูณถ์กูเขียนเป็นภาษาองักฤษ 
สรุปไดว้่าธรรมนูญของการแข่งขนัเป็นการก าหนด หลกัการ กระบวนการเขา้

แข่งขัน รวมถึงการตัดสินผลการแข่งขัน การใหเ้หรียญรางวัลแก่ผูเ้ขา้แข่งขัน เพื่อใหเ้ป็นทิศทาง
เดียวกันในการแข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ ธรรมนูญจึงถือเป็นระเบียบขอ้บงัคบัหลกัที่ผู ้
เขา้แข่งทนัทกุทีม จะตอ้งศกึษาอย่างละเอียดถ่ีถว้น 

3.1.3 แนวทางส าหรับการทดสอบในแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ 
แนวทางส าหรับการทดสอบในแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 

(International Geography Olympiad Guidelines for the Tests) เป็ นป ระ เด็ นที่ ใช้ ร่ วม กัน
ระหว่างผูจ้ัดการแข่งขัน ทีมผูน้  า และผูเ้ขา้แข่งขัน ส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการแข่งขัน
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิก ดงัรายละเอียด ต่อไปนี ้(iGeo), 2021) 
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1.หวัขอ้และประเด็นส าหรบัการทดสอบ 
หวัขอ้และประเด็นส าหรบัการตัง้ค าถามในการทดสอบขอ้เขียน(The 

Written Response Test) และการทดสอบด้วยมัลติมีเดียจะถูกเลือกจากหัวข้อและประเด็น
ดงัต่อไปนี ้ 

1.1 สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate & 
Climate Change) 

1.2 บรรยากาศและการจัดการบรรยากาศ (Hazards & Hazard 
Management)  

1.3 ท รัพ ยาก รและการจัดการท รัพ ยาก ร (Resources & 
Resource Management) 

1.4 ภู มิ ศ า ส ต ร์สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า รพั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 
(Environmental Geography & Sustainable Development)  

1.5 ภู มิ ป ระ เท ศ แล ะการใช้ป ระ โยชน์ที่ ดิ น  (Landforms 
Landscapes & Land Use) 

1.6 ภูมิศาสตร์การเกษตรกรรมและปัญหาเก่ียวกับอาหาร 
(Agricultural Geography & Food Problems)  

1.7 ประชากรและการเปลี่ยนของจ านวนประชากร (Population 
& Population Change)  

1.8 เศรษฐภูมิศาสตรแ์ละโลกาภิวัตน์ (Economic Geography 
& Globalization)  

1.9 การพัฒ นาภู มิ ศาสตร์และความอยุ ติ ธรรม เชิ งพื ้น ที่ 
(Development Geography & Spatial Inequality)  

1.10 ภูมิศาสตรเ์มือง การปรบัผังเมือง และการวางแผนผังเมือง 
(Urban Geography, Urban Renewal & Urban Planning)  

1.11 การท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism & 
Tourism Management)  

1.12 ภู มิ วัฒ น ธ รรม  แ ล ะ อั ต ลั ก ษณ์ ภู มิ ภ า ค  (Cultural 
Geography & Regional Identities) 
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2.ทักษะทีต่้องการในการทดสอบการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก 
(Required skills)  

2.1 ทกัษะการใชแ้ผนที่ (Map Skills)  
2.2 ทกัษะการสืบสอบ (Inquiry Skills)  
2.3 ทักษะทางภูมิศาสตร์ (Graphicacy Skills) ได้แก่  การอ่าน การ

วิเคราะหแ์ละบรรยายภาพ ภาพถ่าย สถิติ และกราฟ 
3.ตัวอย่างรายละเอียดการทดสอบข้อเขียน  

การแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติก าหนดใหม้ีการทดสอบขอ้เขียน
โดยคณะกรรมการการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติเป็นผู้จัดท า มีรายละเอียดของ
แบบทดสอบดงัต่อไปนี(้iGeo.2021.ออนไลน)์ 

3.1 ประเด็นหรือหัวข้อมีทั้งหมด 6 หัวข้อใชเ้วลา 20-25 นาทีต่อ 1
หัวขอ้ ซึ่งเป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับภูมิศาสตรแ์ละสังคมที่จ  าเป็นจะตอ้งใชค้วามเขา้ใจและการ
ประยุกตท์างภูมิศาสตรท์ัง้ความรู ้ทกัษะ การจดัการเชิงภูมิภาคและมนุษย ์ในลกัษณะของการบูร
ณาการ 

3.2 แต่ละประเด็นจะมีแหล่งขอ้มลูทางภมูิศาสตรจ์ดัเตรียมไวใ้ห ้เช่น 
แผนที่ รูปภาพ กราฟ และสถิติ 

3.3 แต่ละประเด็นมีขอ้ค าถาม ซึ่งเป็นขอ้ค าถามที่ตอ้งใชข้อ้มูลจาก
แหลง่ขอ้มลูทางภูมิศาสตร ์การตอบค าถามมีทัง้การตอบแบบสัน้และแบบยาว(หลายย่อหนา้) รวม
ไปถึงการแข่งขันตอบปัญหาจากตารางหรือ เมทริกซ ์โดยทีมผูเ้ขา้แข่งขันตอ้งจัดการข้อมูลทัง้ใน
รูปแบบของตารางและผงักราฟิก 

3.4 คณะกรรมการจะเป็นผูเ้ลือกประเด็นในการทดสอบทัง้ 6 ประเด็น 
จากขอบข่ายทัง้ 12 ประเด็น 

3.5 มีสัดส่วนระหว่างภูมิศาสตรก์ายภาพและภูมิศาสตรม์นุษย์ใน
แบบทดสอบ 

คณะกรรมการภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติคาดหวงัใหผู้เ้ขา้แข่งขนัไดแ้สดง
การประยุกตค์วามรูเ้ชิงภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและใชท้ักษะทางภูมิศาสตร ์โดยไม่ไดเ้ป็นการ
ทดสอบที่เน้นเพียงแต่ความรูใ้นภาคทฤษฎีภูมิศาสตรใ์นแต่ละหัวขอ้เท่านั้น ดังนั้นการน าเสนอ
ค าตอบจึงสามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนที่ โมเดลและกราฟ ได ้
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4.ตัวอย่างรายละเอียดของการทดสอบข้อสอบมัลติมีเดีย 
การแข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติก าหนดใหม้ีการทดสอบขอ้สอบ

มลัติมีเดียโดยคณะกรรมการการแข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติเป็นผูจ้ัดท า มีรายละเอียด
ของแบบทดสอบดงัต่อไปนี ้(iGeo, 2021, online) 

4.1 แบบทดสอบมีจ านวน 40 ขอ้ (ใชเ้วลาขอ้ละประมาณขอ้ละ 1-2 
นาทีขึน้อยู่กับความซบัซอ้นของแหล่งขอ้มูล) ซึ่งเป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตรแ์ละสงัคมที่
จ  าเป็นจะต้องใช้ความเข้าใจและการประยุกต์ทางภูมิศาสตรท์ั้งความรู ้ทักษะ การจัดการเชิง
ภมูิภาคและมนษุย ์ในลกัษณะของการบรูณาการ 

4.2 แบบทดสอบแต่ละขอ้ประกอบไปดว้ย แผนที่ และหรือภาพถ่าย
ดิจิทลั ภาพยนตรห์รือกราฟ และค าถามสัน้ๆ  

4.3 ลกัษณะแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก  
4.4 แบบทดสอบครอบคลมุ ทัง้ 12 หวัขอ้และประเด็น 
4.5 มีสัดส่วนระหว่างภูมิศาสตรก์ายภาพและภูมิศาสตรม์นุษย์ใน

แบบทดสอบ 
ส าหรบัการทดสอบดว้ยมัลติมีเดียคณะกรรมการภูมิศาสตรโ์อลิมปิกใช ้

ข้อค าถามที่ ต้องการให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ทักษะการคิดเชิงภูมิศาสตร์ขั้นพื ้นฐาน(Basic 
Geographical Thinking Skills)ในการวิเคราะหข์อ้มูลจากแผนที่ แผนภูมิหรือภาพถ่าย โดยการ
ทดสอบด้วยมัลติมีเดียไม่ได้เน้นเพียงแค่ให้ผู ้เข้าแข่งขันผลิตซ า้หรือตอบทวนข้อเท็จจริงทาง
ภูมิศาสตร ์(Reproduce Geographical Facts) เท่านั้น  แต่ต้องการทดสอบความสามารถใน 
การวิเคราะหเ์ชิงภมูิศาสตร ์

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่การทดสอบด้วยมัลติมีเดียเน้นการทดสอบ
ทักษะมากกว่าความรู ้เป็นเพราะหลักสูตรภูมิศาสตรข์องผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกนัมาก ดงันัน้การทดสอบทกัษะทางภูมิศาสตรซ์ึ่งเป็นแก่นส าคญัของหลกัสตูรภูมิศาสตร์
จึงมีความเหมาะสมมากกว่าการถามค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงทางภมูิศาสตรเ์ท่านัน้ 

การทดสอบด้วยมัลติมีเดียใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นฐานโดยผู้เข้าแข่งขัน
สามารถบรหิารจดัการเวลาในการทดสอบไดเ้อง โดยคณะกรรมการการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก
นานาชาติจะมีการสงัเกตการตอบค าถามและการท าแบบทดสอบแต่ละขอ้ไปพรอ้มกนั 
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5.ตัวอย่างการฝึกภาคสนาม(Fieldwork Exercise) 
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติก าหนดให้มีการทดสอบ

แบบฝึกหัดภาคสนามโดยคณะกรรมการการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติเป็นผูจ้ัดท า  
มีรายละเอียดของแบบทดสอบดังต่อไปนี ้ (The International Geography Olympiad (iGeo), 
2021, online) 

5.1 การสงัเกตและการจดัท าแผนที่ (Observation and Mapping) 
5.2 การวิเคราะห์ประเด็นเชิงพื ้นที่ ในบริเวณภาคสนามรวมทั้ง 

การเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
5.3  การฝึกแก้ ปัญ หา(Problem-Solving Exercise) รวม ไปถึ ง 

การวางแผนและการจดัท าแผนที่ในเชิงพืน้ที่ 
5.4 กระบวนการของการฝึกภาคสนามประกอบไปด้วยขั้นตอน

ดงัต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่  1 การฝึกท าแผนที่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก

ภาคสนาม ทกัษะส าคญัในระหว่างการฝึกภาคสนามเพื่อจดัท าแผนที่ประกอบไปดว้ย 
1.การสงัเกต 
2.การตัง้ชื่อสิ่งที่พบเห็นในระหว่างการฝึกภาคสนาม 
3.ระบตุ าแหน่งที่ตัง้ของสิ่งที่พบเห็นลงในแผนที่ 
4.ใชส้ญัลกัษณท์ี่เหมาะสม 
5.อธิบายสัญลักษณ์ในแผนที่โดยใช้มาตราส่วนและการ

บรรยาย 
นกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถเตรียมโครงรา่งแผนที่เพื่อน ามาเติม

ขอ้มูลส าคัญในระหว่างการฝึกภาคสนามซึ่งถือเป็นทักษะการจัดองค์ประกอบ  (Cartographic 
Skills) ในแผนที่อย่างหนึ่ง 

ขัน้ตอนที่ 2 การฝึกภาคสนามทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติันักเรียน
ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะไดร้บัปัญหาเชิงพืน้ที่ กรณีปัญหานัน้จะใชใ้นการวางแผนเชิงภูมิภาคและหรือ
สิ่งแวดลอ้ม โดยนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดร้บักรณีปัญหาพรอ้มกบัเอกสาร ผลผลิตและเงื่อนไขเพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้ให้ การแก้ไขปัญหานั้น นักเรียนสามารถน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาทั้งในรูปแบบของการน าเสนองาน การจัดปฏิบัติการ ข้อสรุปจาการฝึก
ภาคสนามสัน้ๆ หรือชิน้งานอื่นๆ โดยเนน้ที่การรวบรวมขอ้มลูที่ส  าคญัจากาการฝึกภาคสนาม 
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ขัน้ตอนที่ 3 จากพืน้ฐานของการจัดท าแผนที่และการวิเคราะห์
ขอ้มูลในกรณีปัญหา นกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถออกแบบแผนการท างานเชิงพืน้ที่ หรือแผนที่ที่
ร่างไวเ้พื่อแก้ไขปัญหานั้น พรอ้มทั้งน าเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา โดยทางเลือกเหล่านั้น
จะต้องแสดงให้เห็นว่านักเรียนผู้เข้าแข่งขันเข้าใจธรรมชาติของปัญหาและสามารถเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างสถานที่ หรือคุณภาพของการฝึกภาคสนามตามที่อธิบายไวใ้นแผนงานได ้การ
อธิบายทางเลือกเพื่อแกปั้ญหา ตอ้งใชส้ื่อกราฟิก (แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ และหรือสถิติ) ประกอบ
มากกว่าการเขียนตอบยาว แผนการท างานหรือแผนที่ถือเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ปัญหา โดย
นกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถเลือกตอบและออกแบบบนพืน้ฐานของขอ้มลูไดอ้ย่างมีอิสระ นกัเรียน
ผูเ้ขา้แข่งขันจะรบัทราบรายการประเมิน (Criteria) แผนการท างานหรือแผนที่ในการแก้ปัญหา
ก่อนที่จะลงฝึกภาคสนาม รายละเอียดของรายการประเมินมีดงัต่อไปนี ้

- การประเมินผลของการสร้างแผนที่ ว่าแผนที่ นั้น เป็น
องคป์ระกอบของการฝึกภาคสนาม 

- การประเมินผลการแก้ปัญหารวมไปถึงการวิ เคราะห์
ธรรมชาติของปัญหา วัตถุประสงค์ของแผนการท างานหรือแผนที่ การใช้สื่อประกอบแผนการ
ท างานหรือแผนที่ที่เหมาะสมในการแกปั้ญหา การสรา้งค าอธิบายและการออกแบบแนวทางการ
แกปั้ญหาที่สามารถปฏิบติัไดจ้รงิและวดัประเมินผลได ้

5.5 ทกัษะที่ตอ้งการในการท าแผนที่ ไดแ้ก่ 
5.5.1 ทักษะการท าแผนที่  (Mapping Skills) ได้แก่ การอ่าน การ

วิเคราะห ์การอธิบายและการสรา้ง  
5.5.2 ทักษะการสืบสอบและแก้ปัญหา ( Inquiry and Problem 

Solving Skills) 
5.5.3 ทกัษะทางภูมิศาสตร ์(Graphicacy Skills) ไดแ้ก่ การอ่าน การ

วิเคราะห ์การบรรยายและสรา้งภาพ ภาพถ่าย สถิติและกราฟ 
สรุปไดว้่าแนวทางส าหรบัการทดสอบในแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ 

เป็นการบอกรรายละเอียดของการทดสอบในการแข่งขันภูมิศาสตรน์านาชาติ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางส าหรบัผูเ้ขา้แข่งขนัในการเตรียมตวัเพื่อเขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ 

3.2 การจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ 
การจัดแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกเป็นการแข่งขันทางวิชาการที่ไดร้บัการยอมรบัใน

ระดบันานาชาติเนื่องจากมีการแข่งขนัในระดบัระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะท าการ
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แข่งขันภายในประเทศเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขันโดยมีการจัดครัง้
แรกเมื่อปีพุทธศกัราช 2539 และมีการร่างธรรมนูญการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติและ
ถือเอาหลกัการเป็นแบบเดียวกนัทัง้ประเทศโดยมีรายละเอียดดงันี ้(มลูนิธิส่งเสรมิโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษา ในพระอุปถัมภพ์ระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร(์สอวน.), 2562) 

3.2.1 ธรรมนูญของการจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ 
ธรรมนูญของการจัดการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ เป็นแนวปฏิบติัที่

ก าหนดกระบวนการการด าเนินงานของการจัดการแข่งขันภูมิสาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. หลักการ  
มลูนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษา ใน

พระอปุถมัภ ์พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(์สอวน.) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของวิชาภูมิศาสตรใ์นประเทศไทย และซึ่งสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์อง
มูลนิธิที่จะส่งเสริมการพัฒนาและการศึกษาวิชาภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่านานาชาติ จึงได้มีการจัดให้มี  การแข่งขันภูมิศาสตรส์  าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายขึน้เป็นประจ าทุกปีเป็นการแข่งขันนีป้ระเภทบุคคล เรียกว่า  การแข่งขัน
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ(Thailand Geography Olympiad : TGeo)  

2 ศูนยส์อวน. วิชาภูมิศาสตร ์ 
ตามธรรมนญูการแข่งขนัโอลิมปิกภูมิศาสตรไ์ดม้ีการก าหนดศนูยส์อวน. วิชา

ภูมิศาสตรข์ึน้เพื่อให้มีการเตรียมความพรอ้มและจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ตัวแทนศูนย์เพื่อมาแข่งขันในระดับประเทศโดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศูนย์
มหาวิทยาลยั และศนูยโ์รงเรียน ซึ่งแต่ละศนูยน์ัน้จะมีพืน้ที่ที่รบัผิดชอบของแต่ละเขตดงัตารางที่ 2 
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ตาราง 2 ตารางพืน้ที่ ที่รบัผิดชอบของก าหนดเขตศนูย ์สอวน. 

ล าดบั ศนูย ์สอวน. เขตพืน้ที่รบัผิดชอบ 

1 มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

ภาค เหนื อตอนบน  (มี  8 จังหวัด )  เชี ย งใหม่ ,เชี ย งราย ,
แม่ฮอ่งสอน,แพร,่น่าน,ล าพนู,ล าปาง,พะเยา  
ภาคเหนือตอนล่าง (มี 8 จงัหวดั) ก าแพงเพชร,ตาก,นครสวรรค,์
พิษณโุลก,พิจิตร,เพชรบรูณ,์สโุขทยั,อตุรดิตถ ์

2 มหาวิทยาลยับรูพา ภาคตะวันออก (มี 8 จังหวัด) ตราด,จันทบุรี,ระยอง,ชลบุรี,
ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบรุี,สระแกว้ 

3 มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ภาคกลางตอนบน (มี 9 จงัหวดั) 
ลพบุรี,ชัยนาท,อุทัยธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,สิงห์บุรี,
อ่างทอง,นนทบรุี,ปทมุธานี 

4 มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ภาคกลางตอนลา่ง (มี 9 จงัหวดั) 
นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,
ราชบรุี,เพชรบรุี,ประจวบคีรีขนัธ,์ สมทุรปราการ 

5 มหาวิทยาลยัทกัษิณ ภาคใต้ (มี 14 จังหวัด) ชุมพร,นครศรีธรรมราช ,ระนอง,   สุ
ราษฎรธ์านี,กระบี่,ตรงั,พังงา,ภูเก็ต,สงขลา,พัทลุง,นราธิวาส
,ปัตตาน,ียะลา,สตลู 

6 มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (มี 20 จงัหวดั) 
เลย,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มหาสารคาม,สกลนคร,หนองคาย,
อดุรธานี,รอ้ยเอ็ด หนองบวัล าภ ู 
บึงกาฬ,นครพนม,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อ านาจเจริญ
,อบุลราชธานี ,ชยัภมูิ ,นครราชสีมา,บรุีรมัย,์สรุนิทร ์
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดบั ศนูย ์สอวน. เขตพืน้ที่รบัผิดชอบ 

7 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

โรงเรียนในเขต กทม. ทัง้หมด 

8 โรงเรียนสวนกหุลาบ
วิทยาลยั 

รบัผิดชอบเฉพาะนกัเรียนในโรงเรียนเท่านัน้ 

9 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลยั 

10 โรงเรียนสามเสน
วิทยาลยั 

11 โรงเรียนเตรียม
อดุมศกึษา 

12 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์ศนูยวิ์จยัและ
พฒันาการศกึษา 

13 โรงเรียนเตรียมทหาร 
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์

จฬุาภรณร์าชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช 

15 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นสุรณ ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์และ โรงเรียนก าเนิดวิทย ์

 

 

โดยในแต่ละศูนยม์ีหนา้ที่ใหก้ารอบรมและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ จ านวนศูนย์ละ 1 ทีม (6 คน) ยกเว้นศูนย์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัใหม้ีผูแ้ทนได ้3 ทีม (18 คน) แต่ละทีมมีอาจารยข์องศนูย2์ คน ที่จะตอ้ง
รบัผิดชอบดา้นวิชาการ อาจารยท์ั้งสองมีสถานภาพเป็น  สมาชิกของคณะกรรมการภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดบัชาติสมาชิก อนึ่งศนูยจ์ะหมนุเวียนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดบัชาติทกุปี 
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3 คณะกรรมการภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ  
คณะกรรมการภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติประกอบด้วย คณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุิออกขอ้สอบ ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ และอาจารยผ์ูแ้ทนศนูย ์ศนูยล์ะ 2 คน โดย
มีประธานคณะกรรมการ ผูท้รงคณุวฒุิออกขอ้สอบเป็นประธานคณะกรรมการภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดบัชาติ คณะกรรมการภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติมีความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้  

1) ก ากบัและดแูลใหก้ารแข่งขนัเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั  
2) ตรวจสอบความถูกต้องและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รบั

รางวลั โดยจะไม่มีการเปิดเผย คะแนนของผูแ้ข่งขนั  
3) พิจารณาผลการแข่งขนัและตดัสิน ซึ่งผลการตดัสินของคณะกรรมการ

ฯ ถือเป็นเด็ดขาด 
4 ลักษณะการสอบแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก  

ศูนย์ต่าง ๆ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพ
รบัผิดชอบดแูลใหค้วามเสมอ ภาคแก่ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคน และเป็นผูเ้ชิญผูแ้ทนจากทุกศนูยเ์ขา้ร่วม
การแข่งขนัโดยมีการจดัสอบเป็น 3 วนั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

-วนัที่1 เป็นการสอบขอ้เขียน  
-วนัที่ 2 เป็นการสอบการฝึกภาคสนาม  
-วนัที่ 3 เป็นการสอบดว้ยมัลติมีเดีย ขอ้สอบที่ใชใ้นการสอบเป็นขอ้สอบ

อตันยั แบบเขียนตอบสัน้และยาว และแบบปรนยั ซึ่งประกอบกดว้ยเนือ้หาภูมิศาสตรก์ายภาพและ
มนษุย ์ 40 คะแนน งานภาคสนาม  40 คะแนน การสอบแบบมลัติมีเดีย  20  คะแนน  

ซึ่งภาษาที่ใชใ้นการสอบแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติคือ ภาษาไทย
โดยที่ผูเ้ข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ก าหนด นักเรียนจะต้องศึกษาอยู่ ในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในประเทศไทย โดยไม่จ าเป็นตอ้งถือสัญชาติไทยและมีอายุ
ระหว่าง 16–19 ปีนบัถึงวนัที่ 30 มิถนุายน ของปีที่แข่งขนั 

นอกจากนี ้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษอ่ืน ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร ผูแ้ข่งขันที่
ไดร้บัคะแนนสูงสุด 35 ล าดับ จะไดร้บัคัดเลือกเขา้รบัการอบรม และคัดเลือกอีกครัง้หนึ่งเพื่อเป็น
ผูแ้ทน ประเทศไทยจ านวน 4 คน และผูแ้ทนส ารองจ านวน 2 คน ไปแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
นานาชาติ  

สรุปได้ว่าการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกเป็นการแข่งขันที่ เป็นกระบวนการอย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดธรรมนูญของการแข่งขัน มีการแบ่งพื ้นที่ซึ่งเป็นผลมาจาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปฏิบัติตามขั้นตอนและการปฏิบัติงานตามที่ธรรมนูญการแข่งขันก าหนด 
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รวมทัง้เงื่อนไขหรือคุณสมบติัต่าง ๆ ท าใหโ้รงเรียนที่มีนักเรียนเขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกจึงมี
ผลการปฏิบติังานที่เป็นที่ประจกัษแ์ละยอมรบัในระดบัชาติ 

4.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งถือเป็นส่วนส าคญัของการเรียบเรียงขอ้มลูที่จะสามารถน าไปสรุป
ในแต่ละประเด็น เนื่องจากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งจะมีขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการวิจัยที่สามารถ
ส่งผลให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในงานวิจัยของตนเองและสามารถน าข้อมูลที่ เป็นประโยชน์มา
ประยุกตใ์ชใ้นการวิจัย ในการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษา : บทเรียนจากโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศมีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งหลายดา้น
โดยงานวิจัยมีแบบแผนการวิจัยที่คลา้ยคลึงกบังานวิจัยของ อรรถกร เกสรแกว้โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

อรรถกร  เกสรแกว้ (2550, 94-98) ไดท้ าการศึกษาในเรื่องของสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลกัษณะของการ
วิจยัเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ในโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program-EP) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประชากรคือครูสอนวิชา
สงัคมศึกษาในโครงการ EP ประธาน โครงการ EP นักเรียนในโครงการ EP ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและ ประธานคณะกรรมการการบริหารโครงการ EP  และ
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์  และได้
น าเสนอผลการวิจยัพบว่า การศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาสงัคมศกึษาใน
โครงการ EP แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น คือ ดา้นครูผูส้อนไม่มีครูท่านใดส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคม
ศึกษาโดยตรง และยงัมีประสบการณใ์นการจดัการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษานอ้ย ครูชาวไทย
ไม่ตอ้งใชภ้าษาอังกฤษใน การสอน ครู 2 ใน 3 ไม่มีวฒุิปริญญาตรีทางการศึกษา ครูชาวต่างชาติ
ไม่ไดร้บัการอบรมดา้น หลักสูตรและวัฒนธรรมไทย และครูทุกท่านไม่เคยมีโอกาสฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงานเก่ียวกับวิชา สังคมศึกษา 1 ใน 3 ของครูยังมีบุคลิกภาพไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของ
นกัเรียน ดา้นหลกัสูตร ครูยงัไม่สามารถก าหนดรายละเอียดของเนือ้หาสาระและกิจกรรมใน การ
สอนเรื่องเดียวกัน ส าหรบัระดับชัน้ที่แตกต่างกัน ดา้นการจัดการเรียนการสอน ครูยังไม่สามารถ
น าเอาเทคนิควิธีการสอนที่เสนอแนะไว้ในคู่มือการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ



  51 

วฒันธรรมมาใช ้การสอนสว่นใหญ่ยงัเป็นการบรรยาย ดา้นการใช้สื่อการสอน ยงัขาดแคลนสื่อการ
สอนเฉพาะของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ครูยังไม่สามารถใชส้ื่อทันสมัย  
ที่มีอยู่มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดม้ากเท่าที่ควร ดา้นการวดัและประเมินผล มีวิธีการประเมิน
ยงัไม่รดักุม ผลการประเมินไม่เป็นดชันีชีว้ดัผลการ เรียนที่แทจ้ริงได ้ดา้นงบประมาณ ไม่มีปัญหา
ด้านงบประมาณ เนื่องจากมีการเก็บค่าธรรมเนียมส่วนต่างจากนักเรียน  ด้านการวัดและ
ประเมินผล  ไม่มีการจัดใหค้รูผูส้อนมีความสมัพันธ์กันหลักสูตรปกติ ดา้นอาคารสถานที่ ครูไม่มี
โต๊ะท างานประจ า หอ้งสมดุมีการใชร้่วมกันหลาย วตัถุประสงค์และมีหนังสือที่เก่ียวขอ้งกับสงัคม
ศึกษาเป็นภาษาองักฤษนอ้ย ดา้นการสนับสนุนจากภายนอก การขอรบัการสนับสนุนดา้นความรู้
จากผูรู้ใ้นชุมชนยงัไม่มีท าใหเ้สีย โอกาสที่จะน าทรพัยากรที่มีค่าโดยรอบมาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่
นกัเรียน  

จากผลการวิจัยของอรรถกร  เกสรแกว้ จะท าใหผู้ว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเรื่องการแบ่ง
ประเด็นศึกษาที่มีความสัมพันธ์หรือคล้ายคลึงกันมาประยุกต์และออกแบบแผนการวิจัยซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา ทาระที่ไดม้ีการน าเสนอแนวคิดและความน่าจะเป็นของการ
จดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรโ์ดยมีเนือ้หาใจความดงันีต่้อไป 

ปวีณา ทาระ (2560, 110-121) ไดท้ าการวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนรู้
สงัคมศึกษาในสาระภูมิศาสตรเ์พื่อพัฒนาการคิดตามทัศนะครูระดับมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย
ของการวิจยัครัง้นีเ้พื่อศกึษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูส้าระภมูิศาสตร ์เพื่อพฒันาการ
คิดวิเคราะห ์เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดการเรียนรูส้าระภูมิศาสตร ์เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห ์จ าแนกตามตวัแปรที่ศกึษา คือ ระดบัการศกึษา สาขาที่จบ ประสบการณส์อน และขนาด
โรงเรียน และเพื่อศกึษาแนวทางการจดัการเรียนรูส้าระภมูิศาสตร ์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่วิจัยใช้ในการคือ ครูสังคมศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 จ านวน 83 โรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้  343 คน โดยท าการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และแบบสมัภาษณ์ ใชส้ถิติทดสอบ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ครูสงัคมศึกษามีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาอยู่ในระดบักลาง เมื่อพิจารณาในดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
เวน้แต่ดา้นสื่อการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดการเรียนรูส้าระ
ภูมิศาสตรจ์ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ครูสงัคมศึกษาครูที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่างกันที่นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ครูสงัคมศึกษาที่จ  าแนกตามสาขาที่จบการศึกษา 
ไม่พบคู่ความต่าง ครูสงัคมศึกษาที่ประสบการณส์อนต่างกนัมีความคิดเห็นต่างกนัที่นยัส าคญัทาง
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สถิติที่ระดับ 0.5  ครูสังคมศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียนความคิดเห็นต่างกันที่นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 แนวทางการจดัการเรียนรูส้าระภูมิศาสตร ์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ ควรมีการ
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตสื่อการเรียนรูภ้มูิศาสตรแ์ละใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ื่อเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตรส์  าหรบัครูสงัคมศึกษา ควรใชรู้ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะการใช้ข้อค าถาม ผังกราฟิก และการ
วิเคราะหข์่าวสถานการณปั์จจุบนัเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะหใ์นระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละพืน้ที่โดยควรค านึงถึงพืน้ฐานทางดา้นภาษา
และวฒันธรรมรว่มดว้ย เพื่อใหส้ื่อสารระหว่างครูและนกัเรียนมีประสิทธิภาพ มีความรูค้วาม เขา้ใจ
ตรงกันในเบือ้งต้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้  าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิด  
มโนทศันท์ี่คลาดเคลื่อน (Misconceptions) 

ซึ่งงานวิจัยของปวีณา ทาระ เป็นงานที่แสดงตัวแปรที่จ  าแนกดา้นต่าง ๆ และมี
การแตกประเด็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูด้า้นภูมิศาสตรอ์ย่างชดัเจนสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
ทศันท์อง เข็มกลดัที่ไดม้ีการน าเสนอแนวคิดและความน่าจะเป็นของการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร์
โดยมีเนือ้หาใจความดงันี ้

ทัศน์ทอง  เข็มกลัด (2561 , 112-125) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการศึกษา
พฒันาการของหลกัสตูรภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษามีวตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ ศึกษาพัฒนาการ
ของหลกัสูตรภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา ศึกษาพัฒนาการของการน าหลกัสูตรภูมิศาสตรร์ะดับ
มธัยมศึกษาไปใช ้และน าเสนอแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรภูมิศาสตรร์ะดับ
มธัยมศึกษาไปใช ้โดยศึกษาผ่านหลกัสตูรภูมิศาสตรร์ะดับมธัยมศึกษาตัง้แต่หลกัสตูร พ.ศ. 2503 
ถึง พ.ศ. 2551 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือ แบบวิเคราะห์พัฒนาการหลักสูตร แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ชี่ยวชาญและครูผูส้อน และแบบสงัเกตการจัดการเรียนรู ้วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหเ์ชิง
เนือ้หา  

ผลการวิจยัพบว่า พฒันาการของหลกัสตูรภูมิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา หลกัสตูร 
พ.ศ. 2503-2551 ที่เนน้ไปที่พฒันาการของการน าหลกัสตูรภูมิศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาไปใชใ้น 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจัดกิจกรรมในหอ้งเรียน ดา้นวิธีการสอน ดา้นเทคนิค
การสอน ดา้นสื่อ/นวตักรรม/แหลง่เรียนรู ้ดา้นแหลง่เรียนรู ้ดา้นการวดัและประเมินผล  

นอกจากนีย้ังมีการน าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตร
ภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาไปใช ้ซึ่งไดเ้สนอแนะถึงผูพ้ัฒนาหลักสูตรควรปฏิบัติ ดังนี ้ก าหนด
วตัถุประสงคใ์นกระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตรเ์พื่อใหน้ักเรียนเกิดทักษะทางภูมิศาสตร ์และมี
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การบูรณาการเนือ้หาภูมิศาสตรก์ับสาระการเรียนรูต่้าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
รวมทั้งการก าหนดเนือ้หาตามการพลวัตของโลก ในประเด็นของการจัดการสิ่งแวดล้อม ควร
ก าหนดการใชก้ระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตรเ์ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู ้การจดัท าคู่มือการ
ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตรแ์ละสื่อภูมิศาสตร ์การประเมินใชห้ลกัสตูรจากผลสมัฤทธิ์ทางสมรรถนะ
และทักษะทางภูมิศาสตรข์องนักเรียน ครูสังคมศึกษาจะตอ้งประเมินตามสภาพจริง ดา้นการน า
หลกัสตูรภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาไปใช ้ครูผูใ้ชห้ลกัสูตรควรปฏิบติั ตามขอ้เสนอแนะ คือ ตอ้ง
ศกึษาเนือ้หาภูมิศาสตรพ์รอ้มเลือกวิธีการสอนที่เนน้ใหเ้กิดทกัษะทางภมูิศาสตร ์และสื่อเทคโนโลยี
ทางภมูิศาสตรท์ี่เหมาะสม พรอ้มทัง้จดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ก  าหนดเรื่องการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์
สรา้งกิจกรรม Active Learning ทางภูมิศาสตร ์ใชว้ิธีการสอนที่เนน้ใหน้ักเรียนลงมือปฏิบติั เน้น
นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง มีเทคนิคท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตรเ์พื่อกระตุน้ผลสมัฤทธิ์ ใช้
สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และจัดกิจกรรมภาคสนามแหล่งเรียนรู ้วัดและประเมินสมรรถนะ/ทักษะ
ทางภมูิศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

จากผลการศึกษาวิจัยของทัศนท์อง เข็มกลดัท าใหผู้ว้ิจัยไดเ้ห็นพัฒนาการของ
การใชห้ลกัสตูรภูมิศาสตรใ์นประเทศไทยและท าใหค้าดการณผ์ลของการวิจยัที่จะเกิดขึน้ไดโ้ดยมี
ข้อมูลรองรับซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นส่วนของการจัดเนื ้อหาโดยมีวิจัยจาก
ต่างประเทศ ซึ่งไดศ้กึษาเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
McAuliffe (2013, 239-259) ได้ ศึ กษ าวิ จั ย  เรื่ อ ง  Geo literacy through Aerial 

Photography: Collaborating with K-12  Educators to Teach the National Geography 
Standards มีวัตถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาความจ าเป็นในการศึกษาภูมิศาสตร ์และแสดง
ใหเ้ห็นว่าการมีส่วนร่วมของบรรณารกัษ์ขอ้มูลทางภูมิศาสตรใ์นโรงเรียน ตัง้แต่ระดับชัน้ อนุบาล 
จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) โดยยกตัวอย่างวิธีการที่ชัดเจนและมีโครงสรา้งในการ
สอนทักษะภูมิศาสตร์โดยใช้มาตรฐานที่ ผ่านการแก้ไขแล้วซึ่งรวบรวมไว้เป็นเอกสารชื่อ 
Geography for Life: National Geography Standards ฉบับ ตีพิ ม พ์ ค รั้งที่  2  (Heffron and 
Downs, 2012 อา้งถึงใน Mcauliffe, 2013, 249-252)  ซึ่งถือเป็นเอกสารที่ใชเ้ป็นมาตรฐานและ
เป็นแหล่งข้อมูลภูมิศาสตรส์  าคัญที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้ว ย
สารสนเทศส าคัญโดยเฉพาะภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพืน้ที่สามารถน ามาใชส้อน
ความรูท้างภูมิศาสตรใ์หก้ับนกัเรียนระดบัชัน้ตัง้แต่ อนุบาล จนถึง ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใชม้าตรฐาน National Geography ได ้
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ในส่วนของความส าคญัของความสามารถในการรบัรูท้างภูมิศาสตร์ โลกในศตวรรษ
ที่ 21 จ าเป็นตอ้งเขา้ใจบทบาทของขอ้มลูทางภมูิศาสตรท์ี่ใชใ้นการอธิบายใหเ้ห็นภาพ การประเมิน 
และการแกปั้ญหามากมายที่โลกเผชิญอยู่ในปัจจบุนั แต่นกัเรียนจ านวนมากในสหรฐัอเมรกิายงัคง
ท าคะแนนไดไ้ม่ดีในการทดสอบภูมิศาสตร ์(NGS 2006, Guertin et al, 2012) ขาดความตระหนกั
รูท้างภูมิศาสตร ์ท าใหน้ักเรียนไม่มีทักษะที่จ  าเป็นในการตอบสนองความตอ้งการของยุคขอ้มูล
ข่าวสาร เว็บไซตข์อง National Geographic Education คือ Geo-Literacy (NGE 2013) อธิบาย
ว่า“ความฉลาดรูท้างภมูิศาสตรคื์อความสามารถในการสรา้งความเขา้ใจทางภมูิศาสตรแ์ละการใช้
เหตผุลทางภูมิศาสตรใ์นการตัดสินใจ” ความสามารถในการรบัรูท้างภูมิศาสตร ์จึงเป็นการคิดเชิง
วิพากษ์ เก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่มีความส าคัญสูงสุด ดังนั้น 
ความสามารถในการรบัรูข้้อมูลทางภูมิศาสตรข์องครูจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาใช้การจัดการ
เรียนรูท้างภูมิศาสตรใ์หก้ับนักเรียนระดับชัน้ตัง้แต่ อนุบาล จนถึง ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโดย
อาศัยความร่วมมือจากนักการศึกษาและบรรณารกัษ์ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในดา้นการจดัหาขอ้มลูภมูิศาสตร ์ซึ่งเป็นฐานขอ้มลูส าคญัใหค้รูน าไปใชไ้ด ้

ผู้วิจัยน าเสนอเหตุผลที่บรรณารักษ์ข้อมูลทางภูมิศาสตรค์วรมีส่วนร่วมใน
การศกึษาภมูิศาสตรใ์นทกุระดบัการศกึษามีอย่างนอ้ยหกประการ คือ  

1.บรรณารกัษ์ขอ้มูลทางภูมิศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการศึกษา จึงมี
สว่นช่วยในการขยายองคค์วามรูท้างภมูิศาสตรผ์่านสถาบนัการศึกษาของตนเอง  

2.บรรณารักษ์ข้อมูลทางภูมิศาสตรส์ามารถเข้าถึงวัสดุหรือข้อมูลที่มี
ประโยชน ์และฐานความรูท้ี่สามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุงการศึกษาทางภมูิศาสตรไ์ด ้

3.บรรณารกัษ์ข้อมูลทางภูมิศาสตรส์ามารถสรา้งความตระหนักจากองค์
ความรูท้ี่ถูกสะสมเอาไวข้องตน ทัง้ในชุมชนและภายในสถาบนัการศึกษาของตน ผ่านโอกาสทาง
การศกึษา 

4.บรรณารกัษ์ขอ้มูลทางภูมิศาสตรส์ามารถไดร้บัประสบการณใ์หม่เก่ียวกับ
ปัญหาที่พบเมื่อใชบ้รกิารในสถาบนัการศกึษาของตน 

5.บรรณารกัษ์ขอ้มูลทางภูมิศาสตรม์ีความรบัผิดชอบอย่างยิ่งในการมีส่วน
ร่วมกับการศึกษาทางภูมิศาสตร ์เช่นเดียวกับ สมาชิกวฒุิสภาที่ใหบ้ริการแก่สาธารณะ เนื่องจาก
สถาบนัและขอ้มลูความรูต่้าง ๆ จ านวนมากไดร้บัทนุมาจากสาธารณะ 

6.บรรณารกัษ์ขอ้มูลทางภูมิศาสตรส์ามารถรบัเงินทุนเพิ่มเติมจากทุนองคก์ร 
และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรได ้
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วิธีการและโครงสรา้งเนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรต์ามมาตรฐานที่แกไ้ข
แลว้ใน Geography for Life: National Geography Standards (ฉบบัพิมพค์รัง้ที่2) (Heffron and 
Downs, 2012 อ้างถึงใน Mcauliffe,2013 :249-252) นั้น เทียบกับหลักสูตร ตั้งแต่ระดับชั้น 
อนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) การศึกษาทางภูมิศาสตรถ์ูกจัดกลุ่มเป็น 6 
องค์ประกอบส าคัญ คือ โลกในแง่เชิงพื ้นที่  สถานที่และภูมิภาค ระบบของมนุษย์ ระบบทาง
กายภาพ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคมและการใชภู้มิศาสตร ์ท าใหภ้าพถ่ายทางอากาศเป็นแหล่งขอ้มลูที่
มีประโยชนส์  าหรบัการสอนมาตรฐานต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร มีดงันี ้ 

1.โลกในแง่เชิงพื ้นที่  - มาตรฐานที่  1 “วิธีใช้แผนที่และการเป็นตัวแทนทาง
ภมูิศาสตรอ่ื์นๆ เทคโนโลยีเชิงพืน้ที่ และการคิดเชิงพืน้ที่เพื่อท าความเขา้ใจและสื่อสารขอ้มลู” และ
มาตรฐานท่ี 3 “วิธีวิเคราะหอ์งคก์รเชิงพืน้ที่ของผูค้น สถานที่ และสิ่งแวดลอ้มบนพืน้ผิวโลก” 

2.สถานที่และภูมิภาค - มาตรฐานที่ 4 “ลักษณะทางกายภาพและมนุษยข์อง
สถานที่” และมาตรฐาน 6 “วัฒนธรรมและประสบการณ์มีอิทธิพลต่อการรบัรูข้องผูค้นเก่ียวกับ
สถานที่และภมูิภาคอย่างไร” 

3.ระบบทางกายภาพ - มาตรฐานที่  7 “กระบวนการทางกายภาพที่ก าหนด
รูปแบบของพืน้ผิวโลก”  และมาตรฐานที่ 8 “ลกัษณะและการกระจายเชิงพืน้ที่ของระบบนิเวศและ
ชีวนิเวศบนผิวโลก” 

4.ระบบของมนุษย ์- มาตรฐานที่ 9 “ลกัษณะ การกระจาย และการยา้ยถิ่นของ
ประชากรมนุษยบ์นพืน้ผิวโลก” และมาตรฐานที่ 12 “กระบวนการ รูปแบบ และหนา้ที่ของการตัง้
ถิ่นฐานของมนษุย”์ 

5.สิ่งแวดลอ้ม และ สงัคม - มาตรฐานที่ 14 “การกระท าของมนุษยป์รบัเปลี่ยน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพอย่างไร” และมาตรฐานที่ 15 “ระบบทางกายภาพส่งผลต่อระบบของ
มนษุยอ์ย่างไร” 

6.การใชง้านภูมิศาสตร ์- มาตรฐานที่ 17 “วิธีการใชภู้มิศาสตรเ์พื่อตีความอดีต” 
และมาตรฐานที่ 18 “วิธีการใชภ้มูิศาสตรเ์พื่อตีความปัจจบุนัและแผนส าหรบัอนาคต” 

ผลการวิจยัพบว่า การท างานร่วมกนัระหว่างโรงเรียน ตัง้แต่ระดบัชัน้ อนุบาล จนถึง 
ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (K-12) และหอ้งสมดุของสถาบนัการศึกษาร่วมกนัรวบรวมเอกสารเป็น
หมวดหมู่ตามมาตรฐานและใชป้ระโยชนร์่วมกนัอย่างแพร่หลายซึ่งที่ยอมรบัโดยทั่วไป ส าหรบัการ
จดัการขอ้มูลภูมิศาสตรใ์นหอ้งสมดุขอ้มูลทางภูมิศาสตรน์ัน้ ควรมีการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ เพิ่ม 
เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มลูเชิงภูมิศาสตรก์บัสถิติ การใชง้านขอ้มลูเชิงพืน้ที่  การเพิ่มขึน้ของ
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ความคิดริเริ่มที่เก่ียวข้องกับภูมิศาสตรใ์นการสรา้สรรค์ของมูลและโครงการใหม่ๆที่สถาบันใน
ประเทศ เป็นต้น นอกจากนั้นในส่วนของหลักสูตร Geography for Life: National Geography 
Standards (ฉบับพิมพ์ครัง้ที่2) ก็ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมว่าตอบสนองความตอ้งการของนักการ
ศกึษาหรือไม่ อย่างไร การสืบคน้ทรพัยากรและเทคโนโลยีเชิงพืน้ที่ โดยวิเคราะหใ์หเ้ห็นว่าเครื่องมือ
ใดใชไ้ดดี้ที่สุดส าหรบัการสอน หรือ การมองใหล้ะเอียดยิ่งขึน้ว่าภาพถ่ายทางอากาศสามารถใช้
รว่มกบั GIS ไดอ้ย่างไร 

ในการศึกษางานวิจัยชิน้นีแ้สดงใหผู้ว้ิจัยเห็นว่า การร่วมมือกับนักการศึกษาระดับ 
อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา
ความสามารถในการรับรู ้ทางภูมิศาสตร ์แต่นี่ ไม่ใช่วิธีเดียว ยังมีการพัฒนาการประชุมเชิง
ปฏิบติัการและการสมัมนาผ่านเว็บไซตส์  าหรบันกัการศึกษาระดบัอนุบาล จนถึง มธัยมศึกษาตอน
ปลาย  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อในโรงเรียน  นักภูมิศาสตร ์และบรรณารกัษ์จากพืน้ที่อ่ืน ๆ ก็เป็นอีก
พื ้นที่หนึ่ง ที่บรรณารักษ์ข้อมูลทางภูมิศาสตรส์ามารถเป็นผู้น าในการศึกษาภูมิศาสตรไ์ด ้
บรรณารักษ์ข้อมูลทางภูมิศาสตรจ์ึงมีบทบาทส าคัญในการศึกษาภูมิศาสตร ์ทั้งที่สถาบันใน
ประเทศของตนและในระบบโรงเรียน K-12 ดว้ยความร่วมมือกับนักการศึกษา บรรณารกัษ์ขอ้มูล
ทางภูมิศาสตรส์ามารถเพิ่มประวติัหรือชื่อเสียงของตนเอง ทัง้จากของสะสมและการใหบ้ริการของ
พวกเขา ในขณะที่ให้ความรูท้ี่จ  าเป็น และใหก้ารเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเชิงพืน้ที่ที่หลากหลาย เป็น
สิ่งจ าเป็นที่การศึกษาภูมิศาสตรค์วรไดร้บัการสนับสนุนจากผูท้ี่อยู่ในสาขาภูมิศาสตร ์ดังนั้น ใน
ฐานะสมาชิกของชุมชนทางภูมิศาสตร ์ควรมีการส่งเสริมภูมิศาสตรใ์ห้เป็นมากกว่าโอกาสทาง
วิชาชีพและกา้วไปสูข่อบเขตความรบัผิดชอบทางวิชาชีพ 

Lane and Bourke (2017, 22-36) ไดศ้ึกษาวิจัย เรื่อง Assessment in geography 
education: a systematic review เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้วิ ธีการเชิงคุณภาพ  มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรต์าม
หลักฐานที่ เชิงประจักษ์และวิเคราะห์ช่องว่างที่ เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรต์าม
หลกัฐานที่เชิงประจกัษ์เพื่อน าเสนอทิศทางการวิจยัในการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นอนาคตผูว้ิจยั
รวบรวมบทความวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินผลการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ั้งการประเมิน
ความรูท้ักษะทางภูมิศาสตรจ์ านวนทั้งสิน้  701 บทความ และท าการคัดกรองด้วยกระบวนการ
ท าซ า้และเปรียบเทียบในการจัดเรียงโดยอาศัยแนวคิด (อ้างถึงใน Akerlind, 2002) ที่ก าหนด
หวัขอ้จากค าส าคญั จนเหลือ 30 บทความที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู โดยมี 19 บทความ ที่ตีพิมพ์
ในวารสารภมูิศาสตรศ์ึกษา และ 11 บทความ ตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน ๆ และไดน้ าทัง้ 30 บทความมา
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แบ่งเป็นชุดขอ้มลูทัง้หมด 8 ชุด คือ การประเมินผลภูมิศาสตรเ์พื่อการพฒันา การใหเ้หตผุลเชิงมิติ
สัมพันธ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ (Performance/Achievement 
standards) การท าเครื่องหมาย (Marking)คือ กลุ่มงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ภมูิศาสตรแ์บบมืออาชีพ เครื่องหมายใชแ้ทนระดบัการทดสอบ เช่น AS1 และ A2 เป็นการประเมิน
มาตรฐานความรูภ้มูิศาสตรข์องสหราชอาณาจกัร การวิเคราะหเ์นือ้หาของรายการการประเมินโดย
วิเคราะหค์วามสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดนโยบายระดับชาติ การประเมินระหว่างประเทศ กลยุทธ์
การประเมินอ่ืน ๆ เช่น การเชื่อมโยงค าที่ไม่เก่ียวขอ้ง การท าแผนที่แบบร่าง การประเมินตนเอง 
และ กรณีศกึษาและการประเมินแนวปฏิบติัระดบัชาติ 

ผลการวิจัยจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย 30 ฉบบัที่ในการประเมินในการศึกษา
ภูมิศาสตรใ์น 8 ประเด็นที่กล่าวไว้  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมิน
การศึกษาเชิงภูมิศาสตรร์ะยะเวลาสั้นไม่ใช่การประเมินระยะยาวที่มีหลกัฐานต่อเนื่อง จึงส่งผล
กระทบของการประเมินต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ภูมิศาสตร ์ในหน่วยงานย่อยของสหราชอาณาจักร
และสหรฐัอเมรกิาคิดเป็นรอ้ยละ 86   

นอกจากนี ้ยงัขาดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจยัที่ส  ารวจค าถามการวิจยัที่คลา้ยกัน
ในสถานที่หรือบริบทต่าง ๆ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยบ่งชี ้ให้เห็นว่ายังไม่มีความร่วมมือใน
การศึกษาและประเมินการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นระดับโลก ยังมีปัญหาการวิจัยด้านการ
จดัการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่จ  าเป็นจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ เนื่องจากในขณะนีม้ีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการศึกษาและเอกสารหลักสูตรในระดับสากลซึ่งเป็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ทั่วโลก แต่แนวทางการประเมินไม่ไดป้รบัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ 

แนวโนม้อีกประการหนึ่งคือยงัมีขอ้จ ากดัในการศกึษาการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์ชิง
ประจกัษโ์ดยเฉพาะการตรวจสอบความกา้วหนา้ในความเขา้ใจทางภูมิศาสตรส์ง่ผลท าใหแ้นวโนม้
ต่อไปที่ปรากฏในงานวิจัย คือ การขาดการพัฒนางานวิจัยและตรวจสอบเครื่องมือส าหรบัการ
ประเมินความเขา้ใจและทกัษะทางภมูิศาสตรท์ี่ส  าคญั  

ในการศึกษางานวิจยัชิน้นีแ้สดงใหผู้ว้ิจัยเห็นว่า การทบทวนอย่างเป็นระบบนีย้ืนยัน
ถึงความขาดแคลนของการวิจยัเก่ียวกบัการประเมินในการศึกษาภมูิศาสตร ์และจดัใหม้ีแนวทางที่
มีโครงสรา้งซึ่งสามารถจ าลองแบบเพื่อระบุช่องว่างได ้ในฐานะชุมชนการเรียนรูแ้ละการวิจยั นัก
ภมูิศาสตรแ์ละครูที่จดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรจ์ าเป็นตอ้งรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็น
ที่นักเรียนควรพัฒนา ธรรมชาติของความก้าวหนา้ในการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับความรูแ้ละทักษะ
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เหลา่นี ้และประเภทและรูปแบบของเครื่องมือในการประเมินที่จะใหม้าตรฐานที่ถูกตอ้งและเชื่อถือ
ได ้ในการประเมินในการศกึษาภมูิศาสตร ์

Dikmenli (2014b, 1-15) ได้ศึ กษาวิจัย  เรื่อ ง  Geographic literacy perception 
scale (GLPS) validity and reliability study 

มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยัเพื่อการพฒันาระดบัทศันคติเพื่อระบุระดบัความสามารถ
ในการรบัรูท้างภูมิศาสตรข์องนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Teacher Candidate) โดยการ
ส ารวจจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 473 คน และน ามาวิเคราะหเ์ป็นมาตราส่วนการรบัรู ้
ความรูท้างภมูิศาสตรท์ี่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้

โดยกลุ่มศึกษาการวิจยัประกอบดว้ยนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 473 คน จาก 7 
พื ้นที่  และชั้นเรียนที่แตกต่างกัน ของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยอารฮ์ี เอฟราน (Ahi Evran 
University) ประเทศตุรกี ที่ศึกษาในภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลิปี 2555-2556 เป็นผูห้ญิง 324 คน และ
เป็นผูช้าย 149 คน 

ในการพัฒนากระบวนการมาตราส่วนไดใ้ชเ้ครื่องมือส ารวจที่ไดร้บัการดัดแปลงมา
จาก  National Geographic – Roper 2002 และ  2006 Global Geographic Literacy Survey 
(National Geographic 2002; 2006) โดยเครื่องมือเหล่านีไ้ด้รบัการออกแบบจาก Roper ASW 
บรษิัทวิจยัและใหค้ าปรกึษาดา้นการส ารวจระดบันานาชาติ และไดร้บัการวิเคราะหโ์ดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ภาคสนามทัง้หมด 3 คน ซึ่งไดอ้อกมาเป็นแบบส ารวจแบบ 5 ระดบัจ านวน 30 ขอ้ โดยมีขอ้ความ
เชิงบวก 20 ขอ้ และขอ้ความเชิงลบ 10 ขอ้  

การวิเคราะหข์อ้มูลใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย Kaiser-Meyer-Oklin measure of Sample 
Adequacy (KMO statistic) และ Bartlett เพื่อตรวจสอบว่าชุดขอ้มูลมีความเหมาะสมส าหรบัการ
วิเคราะหปั์จจัย แลว้น าขอ้มูลมาการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบพืน้ฐาน ท าการตรวจสอบโหลดปัจจัย
โดยใชเ้ทคนิคการหมนุตัง้ฉาก Varimax เพื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนทัง้หมดว่าเพียงพอต่อบรบิท
ของพฤติกรรมศาสตรแ์ละบ่งบอกขอ้เท็จจริงได ้มีการใช ้T-test เพื่อแยกความต่างของรายการ ใช้
ทดสอบของสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson r test) เพื่อก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างรายการและระบุคุณสมบัติความถูกตอ้งของมาตราส่วน สุดทา้ยมีการทดสอบค่าความ
เท่ียงจากสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และมาตราส่วนท่ีถูกพัฒนาขึน้นีย้ังมีการค านวณ
สหสมัพนัธร์ะหว่างการใชง้านทัง้สองแบบซึ่งท าห่างกัน 6 สปัดาห ์เพื่อวดัความเที่ยงก่อนน าไปใช้
งาน 
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การวิเคราะหภ์ายใตก้รอบความถูกตอ้งของมาตราส่วนความสามารถในการรบัรูท้าง
ภูมิศาสตร ์พบว่า ความเที่ยงของโครงสรา้งวิเคราะหท์ัง้หมด 21 จาก 30 ขอ้และสามารถแบ่งได้
เป็นแบ่ง 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มความสามารถในการรบัรูท้างภูมิศาสตรร์ะดบัต ่า ในการรบัรูต้  าแหน่ง มี 
9 ขอ้ 2.กลุ่มความสามารถในการรบัรูท้างภมูิศาสตรร์ะดบักลาง ในการความเขา้ใจปฏิสมัพนัธข์อง
มนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม มี 7 ขอ้ และ 3. กลุ่มความสามารถในการรบัรูท้างภูมิศาสตรร์ะดับสูง ใน
ความรูท้างภูมิศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณ มี 5 ขอ้ สว่นของความสมัพนัธ์
ของปัจจยัรายการใชก้ารเทียบคะแนนของแต่ละรายการในขอ้ต่าง ๆ กบัคะแนนของปัจจยัตามวิธี
สหสัมพันธ์รวม พบว่าแต่ละรายการมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญโดยมีปัจจัยร่วมกัน 
(p<0.001) จึงสรุปได้ว่า แต่ละรายการเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องและท าหน้าที่ร่วมกัน และในส่วน
สดุทา้ยคือความแตกต่างของรายการ จากการใช ้ค่า T-test การสุม่ตวัอย่างอิสระที่เก่ียวขอ้งกบั 21 
ขอ้ในมาตราส่วน พบว่าค่า t ทั่วไปเป็น 27.623 ท าใหค้วามแตกต่างแต่ละขอ้ที่พิจารณาพบว่ามี
นยัส าคญั (p<0.001) จึงสรุปไดว้่า ระดบัความแตกต่างของทัง้มาตราส่วนและแต่ละรายการอยู่ใน
ระดบัสงู 

ผลการวิจยั พบว่า มาตราส่วนไดร้บัการพฒันาเพื่อก าหนดความสามารถในการรบัรู ้
ทางภมูิศาสตรข์องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยแบ่งเป็นมาตราสว่นประเภท Likert 5 ระดบั 
ประกอบด้วย 21 ข้อ หรือ 21 รายการจัดกลุ่มตามปัจจัย 3 ประการ ซึ่งในการวิจัยนี ้เนื่องจาก
ปัจจยัภายใตปั้จจยัเหล่านีม้ีคณุสมบติัเหมือนกนั ปัจจยัที่มี 9 ขอ้จึงเรียกว่า "ความรูท้างภูมิศาสตร์
ระดับต ่า- ความสามารถในการรูต้  าแหน่ง" ปัจจัยที่มี  7 รายการเชิงลบเรียกว่า "ความรูท้าง
ภมูิศาสตรร์ะดบักลาง- ความสามารถในการท าความเขา้ใจปฏิสมัพนัธข์องมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม” 
และเนื่องจากประเด็นทั่วไปของรายการที่เหลือคือความต้องการความรูท้างภูมิศาสตรเ์มื่อต้อง
รับมือกับปัญหาในชีวิต ปัจจัยนี ้จึงถูกตั้งชื่อว่า “ความรูท้างภูมิศาสตรร์ะดับสูง- ความรูท้าง
ภมูิศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ”์ 

ในการศกึษางานวิจยัชิน้นีแ้สดงใหผู้ว้ิจยัเห็นว่า มาตราส่วนความสามารถในการรบัรู ้
ทางภูมิศาสตร ์เป็นมาตราส่วนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในการก าหนดระดับความสามารถใน
ความสามารถในการรบัรูท้างภูมิศาสตรท์ี่เป็นนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู แต่ไม่พบมาตราสว่น
ที่เชื่อถือไดแ้ละถูกตอ้งในการก าหนดระดับความสามารถในการรบัรูท้างภูมิศาสตรข์องนักเรียน 
และนักศึกษา มาตราส่วนการวัดนี ้จึงมีส่วนส าคัญต่อการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาความน่าเชื่อถือและความถูกตอ้งส าหรับมาตราส่วนการวัดในครัง้นีม้ีกลุ่มเป้าหมาย
เพียง 473 คน ที่เป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเท่านั้น จึงมีข้อแนะน าว่า หากตอ้งการใช้



  60 

มาตราส่วนส าหรบัระดบัการสอนที่แตกต่างกนั ควรท าการศึกษาความน่าเชื่อถือและความถูกตอ้ง
ซ า้ 

MEMİŞOĞLU (2017, 967-979)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง Opinions of teachers and 
preservice teachers of social studies on geo-literacy มีวัตถุประสงคข์องการวิจัยเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนิสิตครูสังคมศึกษาเก่ียวกับความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์
ประเด็นดงัต่อไปนี ้

1. ค าจ ากดัความของกระบวนการเรียนรูท้างภมูิศาสตรแ์ละความส าคญัของวิชา
สงัคมศกึษา 

2. วิธีการพฒันาความสามารถในการรบัรูข้อ้มลูทางภมูิศาสตร ์
3. คณุลกัษณะที่ผูม้ีความสามารถในการรบัรูข้อ้มลูทางภมูิศาสตรต์อ้งมี 
4. ทักษะ-ค่านิยมที่ควรจะไดร้บั เพื่อเป็นผูม้ีความสามารถในการรบัรูข้อ้มูลทาง

ภมูิศาสตรแ์ละการใหเ้หตผุล 
5. ปัญหาที่พบในการรบัรูข้อ้มลูทางภมูิศาสตรแ์ละขอ้เสนอแนะ 
6. ระดบัประสิทธิภาพความสามารถในการรบัรูข้อ้มลูทางภูมิศาสตรใ์นความเห็น

ของนิสิตครูสงัคมศกึษาคืออะไร 
การศกึษานีอ้อกแบบโดยใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพแบบปรากฏการณว์ิทยาเพื่อรวบรวม

ขอ้มูล กลุ่มตัวอย่าง ในประเทศตุรกี ซึ่งประกอบดว้ยครูสังคมศึกษาจ านวน 20 คน และนิสิตครู
สงัคมศกึษาจ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชร้วมรวบขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ย 2 
สว่น คือ ขอ้มลูส่วนบุคคล หวัขอ้ที่ใชใ้นการศึกษา โดยใชค้ าถามปลายเปิดที่จดัการอย่างเป็นระบบ 
มีผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  

กระบวนการสมัภาษณ์จะใหก้ลุ่มตัวอย่างตอบค าถามปลายเปิดในแบบสมัภาษณ์
ภายในครึง่ชั่วโมงในหอ้งพกัครู มีการชีแ้จงเมื่อไม่เขา้ใจค าถาม ครูผูส้อนวิชาสงัคมศึกษาที่ก าหนด
ตามเกณฑ ์จะถกูสมัภาษณใ์นหอ้งประชมุคณะนอกเวลาเรียน โดยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการศกึษาและ
อธิบายและกรอกแบบสมัภาษณภ์ายในเวลา 25 ถึง 40 นาท ี

การวิเคราะหข์อ้มูล ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา จากขอ้มูลที่ไดส้มัภาษณ์ โดยน า
ค าตอบแต่ละขอ้ค าถามมาตรวจสอบและสรา้งหมวดหมู่ใหแ้ต่ละค าตอบนัน้ 
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ผลการวิจยั พบว่า  
1.ครูสงัคมศึกษาใหค้ าจ ากดัความของกระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตร ์ว่า เป็น

การมีความรูท้างภูมิศาสตร ์มีการอ่านและตีความขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์ครูสงัคมศึกษาก าหนดให้
ตีความขอ้มูลทางภูมิศาสตรแ์ละอ่านแผนที่ตีความ การอ่านแผนภูมิ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
เรื่องของเวลา อธิบายความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรโ์ดยผสมผสานสามองคป์ระกอบหลกั: ความรู้
เก่ียวกับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทักษะการใชแ้ผนที่ และความรูเ้ก่ียวกับแนวคิดหลักของ
ภมูิศาสตร ์ครูสงัคมศึกษาและนิสิตครูสงัคมศกึษาใหค้ าจ ากดัความที่คลา้ยกนั ตามค าจ ากดัความ
ของ ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร  ์โดย (Oligara , 2006 อา้งถึงใน Memisoglu,2017, 972) ส่วน
ใหญ่กล่าวถึงขัน้ตอนของความรูใ้นระดับล่าง คือ การสรา้งความสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม การสืบ
สอบ และการวิเคราะห์ การคิดเชิงพืน้ที่ การส ารวจทัศนศึกษาในความรูร้ะดบักลาง ในขณะที่ ไม่
ค่อยกล่าวถึง การใชคิ้ดอย่างมีวิจารณญาณเชิงภูมิศาสตร ์(Critical Geography Approach) ซึ่ง
เป็นการรูห้นงัสือในระดบัสงู 

2.นิสิตครูสงัคมศึกษาไดใ้หค้วามส าคัญของวิชาสงัคมศึกษา ไวว้่า ความฉลาดรู้
เรื่องภูมิศาสตรเ์ป็นสิ่งส าคัญส าหรบัการบรรลุการเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาและความเขา้ใจใน
วิชาภูมิศาสตร์ที่ ดีขึ ้นเนื่องจากหลักสูตรสังคมศึกษาเป็นแบบสหวิทยาการ และครูได้ให้
ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา ไวว้่า เป็นสิ่งส าคัญในแง่ของการตระหนักถึงความเป็นจริง
ระดับชาติและระดับนานาชาติและการวิเคราะหผ์ลกระทบของภูมิศาสตร ์เก่ียวกับชีวิตมนุษย ์มี
ขอ้ตกลงระหว่างเปา้หมายที่ระบไุวใ้นหลกัสตูรหลกัสตูรสงัคมศึกษาและความคิดเห็น  

3.ครูสงัคมศกึษาและนิสิตครูสงัคมศกึษากล่าวว่า วิธีการพฒันาความสามารถใน
การรบัรูข้อ้มลูทางภูมิศาสตร ์ควรมีการฝึกการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ การสงัเกตการเดินทาง และสื่อ เสมือน
จริงควรใชอ้ย่างสม ่าเสมอ ครูสงัคมศึกษายงัเสริมดว้ยว่าค าถามที่พบบ่อยซึ่งช่วยปรบัปรุงการคิด 
เช่น ท าไม อะไร และอย่างไร การท าซ า้ดว้ยเกมสนุก ๆ การใชป้ระเด็นปัจจบุนั และการท าใหห้วัขอ้
ที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมีความส าคญัในการพฒันาการรูห้นงัสือทางภมูิศาสตร ์

4.คณุลกัษณะส าคญัของผูท้ี่มีความสามารถในการรบัรูข้อ้มลูทางภมูิศาสตรต์าม
ความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษา คือ การรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา
และการสงัเกต และความรูเ้ก่ียวกบัการส ารวจทศันศกึษา โดยครูสงัคมศึกษาของการจดัการเรียนรู้
ภูมิศาสตร ์คือ จะตอ้ง สามารถสรา้งความสมัพนัธข์องเหตุและผลของเหตกุารณ์และมีความรูข้ัน้
สูงเก่ียวกับแผนที่และทักษะการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสังคมศึกษา ทักษะที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
หวัขอ้ภูมิศาสตรคื์อการสงัเกตและทกัษะการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ นอกจากนี ้ทกัษะอ่ืนๆ ที่มุ่งพฒันาผ่าน
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หัวขอ้ภูมิศาสตร ์ไดแ้ก่ ทักษะการใชแ้ผนที่ การรบัรูเ้วลา การอ่านแผนที่ การอ่านและการจัดท า
แผนภมูิ ครูสงัคมศกึษาและนิสิตครูสงัคมเนน้ย า้ทกัษะเหลา่นีด้ว้ย 

5.ทักษะ-ค่านิยมที่ควรจะไดร้บั เพื่อเป็นผูม้ีความสามารถในการรบัรูข้อ้มูลทาง
ภมูิศาสตรแ์ละการใหเ้หตผุลนัน้ ครูสงัคมศึกษาและนิสิตครูสงัคมระบุว่า ทกัษะที่ส  าคญัที่สดุ ไดแ้ก่ 
การรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ การสังเกต การแกปั้ญหา และการคิดเชิงวิพากษ์ และค่านิยมที่ส  าคัญที่สุดคือ
ความตระหนัก (ส าหรบั สิ่งแวดลอ้ม ประเทศ และโลก) ความรบัผิดชอบและความรกัชาติ ทักษะ
ทางภูมิศาสตรท์ี่จ  าเป็นในการสอนภูมิศาสตรแ์ละช่วยพฒันาความคิดทางภูมิศาสตรข์องนกัเรียน
อาจระบไุดว้่าเป็นทกัษะในการถามค าถามทางภมูิศาสตร ์การรบัความรูท้างภมูิศาสตร ์การจดัการ
และวิเคราะหค์วามรูน้ี ้และการตอบค าถามทางภมูิศาสตร ์ 

6.ปัญหาที่พบในการรบัรูข้อ้มลูทางภูมิศาสตร ์นิสิตครูสงัคมศึกษากล่าวว่า การ
รบัรูเ้ชิงพืน้ที่โดยการทศันศึกษามีการเดินทางและการสงัเกตที่บ่อยครัง้ไม่เชื่อมโยงกนั ยงัไม่มีการ
ตกผลึกความรูร้่วมกันจึงท าให้ไม่เกิดเป็นข้อมูลที่ชัดเจน ส่งผลต่อการอธิบายของแนวคิดทาง
ภูมิศาสตรท์ี่ไม่สมบูรณ์ และไม่ไดล้งปฏิบติัจึงไม่มีการฝึกฝนทกัษะทางภูมิศาสตร ์ครูสงัคมศึกษา
กล่าวว่าการทัศนศึกษาและการสงัเกตการณ์เป็นวิธีการที่ไม่นิยมเนื่องจากมีขัน้ตอนที่มากเกินไป 
ไม่สอดคล้องกับเวลาเรียน และมีปัญหาในส่วนของการขาดกิจกรรมการใช้แผนที่ซึ่งส่งผลต่อ
เป้าหมายในหลกัสูตรที่มีจ านวนมาก นอกจากนัน้ยังขาดครูสงัคมศึกษาที่มีความรูเ้ก่ียวกับความ
ฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการแกปั้ญหาที่พบในความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ครูสงัคม
ศึกษาและนิสิตครูสงัคมศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า การสงัเกตการณ์  การทัศนศึกษา ควรเพิ่มจ านวน
ครัง้ใหม้ากขึน้ และจดัชัน้เรียนภูมิศาสตรท์ี่เนน้ความรูใ้นลกัษณะประยุกต/์ปฏิบติั ครูสงัคมศึกษา
ระบวุ่าควรรวมชั่วโมงเรียนของหลกัสตูรสงัคมศึกษาดว้ย และลดเปา้หมายที่เป็นผลลพัธ ์ต าราควร
มีประสิทธิภาพ และครูสงัคมศึกษาควรไดร้บัการฝึกอบรมในการใหบ้ริการเก่ียวกับความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตร ์

7.นิสิตครูสังคมศึกษากล่าวว่า ระดับประสิทธิภาพความสามารถในการรบัรู ้
ขอ้มูลทางภูมิศาสตรอ์ยู่ในระดับกลาง และไม่ไดม้ีทักษะที่เพียงพอในการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ (การอ่าน
และการตีความแผนที่-ตาราง-แผนภูมิ) การเชื่อมโยงระหว่าง เหตกุารณ์ สมาคม รวมทัง้สามารถ
พิจารณาประเด็นทางภมูิศาสตรใ์นเชิงวิพากษ์ไดโ้ดยปฏิบติัตาม แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตรข์องนิสิตครูสงัคมศกึษาอยู่ในระดบัต ่า 
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ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัตามความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาและนิสิตครูสงัคม
ศึกษาไดเ้สนอแนะถึงการเพิ่มความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้และ
มหาวิทยาลัย การทัศนศึกษาควรจัดให้บ่อยขึน้ การจัดชั้นเรียนควรเน้นการฝึกปฏิบัติ/การ
ประยุกตใ์ช ้เนน้ทักษะการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ใหม้ากขึน้ และเพิ่มชั่วโมงเรียนของภูมิศาสตร ์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ควรลดผู้เรียนของหลักสูตรสังคมศึกษา มีหนังสือเรียนเพียงพอ ให้
ความส าคญักบัทกัษะการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่มากขึน้และครูสงัคมศึกษาควรไดร้บัการฝึกอบรมในการให้
ความรูเ้ก่ียวกบัความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์นอกจากนี ้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบนั ควรรวม
ไวใ้นหลักสูตรสังคมศึกษาและภูมิศาสตรด์้วย รวมถึงควรมีการเชื่อมโยงหัวข้อภูมิศาสตร ์และ
ปรบัเปลี่ยนในหนงัสือเรียน 

ในการศึกษางานวิจยัชิน้นีแ้สดงใหผู้ว้ิจยัเห็นว่า ครูสงัคมศึกษาและนิสิตครูสงัคม
ศึกษาไดเ้ห็นประเด็นของการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นการเห็นขอ้บกพร่อง หรือเป็น
ขอ้เสนอแนะทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่ไม่ควรอยู่ใน
การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

Thomas-Brown (2011) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง Teaching for Geographic Literacy: 
Our Afterschool Geography Club ซึ่งการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกับการเรียนรูธ้รรมชาติของ 
สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ ทรพัยากรธรรมชาติ มนุษย ์วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และ
การ เชื่อมโยงของสถานที่ สิ่งเหล่านีเ้นน้ย า้ถึงทกัษะทางภูมิศาสตรว์่านกัเรียนในสงัคมโลกทุกวนันี ้
ตอ้งการ ให้นักเรียนท าหน้าที่เป็นพลเมืองโลก ดังนั้น ตามที่ Newcombe และ Chiang (2007) 
การเรียนรู ้ภูมิศาสตรคื์อการเขา้รหัสรูปแบบเชิงพืน้ที่ภายใตบ้ริบทของการพูดคุยกับนักเรียนใน
ชมรม ซึ่งจะอยู่  ในขอบเขตของทักษะแผนที่  การรับรู ้ทางวัฒนธรรม ค่านิยมและทัศนคติ 
องคป์ระกอบของแนวทาง นีอ้า้งอิงจาก Hicks (2007) ไดแ้ก่ ครูที่ยอมรบัในความความส าพันธ์
ของมิติเชิงพืน้ที่ที่นักเรียน จะต้องเขา้ใจชุมชน ประเทศ และสังคมโลก โดยพืน้ฐานการเรียนรู้
ภูมิศาสตรม์ีความเก่ียวขอ้งกับ ทักษะพืน้ฐานทางภูมิศาสตร ์อันเป็นผลมาจาก 5 ประเด็นทาง
ภมูิศาสตรท์ี่ไดร้บัการตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1984 โดยสภาการศกึษาภมูิศาสตรแ์ห่งชาติ และสมาคมนกั
ภูมิศาสตรอ์เมริกา ที่จะอ านวยความ  สะดวกและจัดการสอนภูมิศาสตรใ์นระดับ K-12 ตามที่ 
Boehm และ Peterson (1994) หัวขอ้ ภูมิศาสตรจ์ะปรบัจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนเพิ่มมากขึน้ 
ค าอธิบายของหลักสูตรที่ใช้ในชมรมภูมิศาสตร ์หลักสูตรที่ใช้ในชมรมภูมิศาสตรม์ีที่มาจาก  3 
หลกัสตูร หลกัสตูรแรก คือ หลกัสตูรสภาการศกึษาภมูิศาสตรแ์ห่งชาติ (NCGE) หลกัสตูรที่สอง คือ 
ArcGIS Desk Edition of Mapping our World (Maloneet al, 2005) และหลักสูตรที่ สาม คือ 
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เนือ้หาระดบัชัน้ (GLCEs) ที่จดัพิมพโ์ดยกระทรวงศกึษาธิการรฐัมิชิแกน สิ่งเหลา่นีน้  าไปสู่กิจกรรม
ที่ วางแผนไวส้  าหรบัชมรมภูมิศาสตรท์ี่จะเสริมจากการเรียนภูมิศาสตรห์รือสงัคมศึกษาในชั่วโมง
เรียน ปกติ ส าหรบัเนือ้หาระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เนน้หัวขอ้ทาง
ภมูิศาสตร ์ทัง้โลกตะวนัตกและตะวนัออก นกัเรียนจะไดส้มัผสักบัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ 
เพื่อศึกษา ภูมิศาสตร ์รฐับาล สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นที่เก่ียวข้อง ที่เน้นระหว่างเนื ้อหา
ระดบัชัน้กบัชมรม ภูมิศาสตร ์ไดแ้ก่ G1 โลกเชิงพืน้ที่ G2 สถานที่และภมูิภาค ระหว่างการเรียนใน
ชมรมภูมิศาสตร ์จะมีการใชแ้ผนที่อิเล็กทรอนิกส ์และจะน าแผนที่  กระดาษเขา้มาสอดแทรก ซึ่ง
แผนที่เป็นกิจกรรมส าคญัของชมรม เพราะเมื่อนกัเรียนไดใ้ชแ้ผนที่ จะท าใหน้กัเรียนจดจ าไดดี้กว่า
จ าเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว (Barbara Safford, 2007) แผนที่ยังเป็น  เครื่องมือแบบสห
วิทยาการ โดยการใชแ้ผนที่ช่วยใหน้ักเรียนได้ฝึกฝนการให้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี สิ่ง  ส าคัญ คือ  
ตอ้งรูว้่าแผนที่ที่อยู่ใน Google Earth ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ผนที่ที่เป็นปัจจุบนัอยู่ เสมอ ขณะที่
การเรียนรูภู้มิศาสตรช์่วยให้พวกเขารบัรูแ้ละเห็นความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่ เป็นเครื่องมือใน  การ
วิเคราะห์ กิจกรรมการสรา้งแผนที่ในชมรมได้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเรียนรูโ้ดยท าให้เกิด  
ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ มาตรฐานสงัคมศึกษาแห่งรฐัมิชิแกนรองรบัทางดา้นเทคโนโลยี เช่น GIS 
ไวใ้นชั่วโมงเรียน ปกติ อย่างไรก็ตามการเรียนและการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
จะตอ้งฝึกฝน ดงันัน้ จดุมุ่งหมายประการหนึ่งของชมรมภูมิศาสตร ์การใหบ้ทเรียน GIS แก่นกัเรียน
เพิ่มมากขึน้ การใช้ แผนที่ใน Google Earth มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ากแผนที่ที่ เป็น
ปัจจบุนั  

ขณะที่การเรียนรู ้ภูมิศาสตรช์่วยใหพ้วกเขารบัรูแ้ละเห็นความสัมพันธ์เชิงพืน้ที่เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ (Macken 2003) แผนที่ท าให้โลกเป็นข้อมูลที่ เข้าถึงได้ง่ายและมี
ประโยชน ์ดงันัน้ ชมรมภูมิศาสตรจ์ึงไดเ้ปิดรบั เทคโนโลยี GIS มาผสมผสานเขา้กับองคป์ระกอบ
ทางกายภาพและมนุษยข์องประเทศที่ท าการศึกษา โดยใช ้Google Earth และ Google maps 
เมื่อรวมเขา้ดว้ยกันแลว้ หลักสูตรของชมรมภูมิศาสตร์ จะช่วยพัฒนาทักษะภูมิสารสนเทศของ
นกัเรียนไดใ้นที่สดุ วิธีการ โดยรวมมีนกัเรียนในชุมนุมทัง้หมด 28 คน ในขัน้เริ่มตน้ของชุมนุมจะมี
ช่วงเวลา 4 สัปดาห ์และในช่วงที่สองจะมีเวลาอีก 4 สปัดาห ์นักเรียนในชุมนุมจากครอบครวัที่มี
รายได้ปาน กลาง-ต ่า รอ้ยละ 90 มาจากเซาท์ฟิลด์ รฐัมิชิแกน ในชุมนุมมีนักเรียนชาย 16 คน 
นกัเรียนหญิง 10 คน นกัเรียนทกุคนจะเขา้รว่มชมุนมุภูมิศาสตรท์ัง้หมด 8 สปัดาห ์แต่ในความเป็น
จรงิแลว้เด็ก ๆ รูว้่า พวกเขามาในฐานะอาสาสมคัร อายุของนกัเรียนจะอยู่ในช่วง 11-14 ปี ซึ่งรอ้ย
ละ 80 จะเป็น นักเรียนที่มีอายุ 13 ย่าง 14 พัฒนาการของเด็ก ๆ จะถูกรายงานผ่านการร่วม
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กิจกรรมซึ่งสะทอ้นผ่านการลงมือใช ้เครื่องมือทางภมูิศาสตร ์รายงานดงักล่าวจะถูกใชเ้พื่อประเมิน
ว่านกัเรียนมีทกัษะการสงัเคราะห ์ขอ้มลูเพิ่มขึน้หรือไม่ระหว่างการเขา้รว่มชุมนุมในแต่ละช่วง และ
นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ของการอ่านออกเขียนไดท้างภูมิศาสตรอ์ย่างไรหลงัจากเขา้รว่ม
กิจกรรมทัง้ 8 สปัดาห ์ 

นอกจากนั้น การประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆนัน้มีพืน้ฐาน
มากจากการรายงานการ เปลี่ยนแปลงการอ่านออกเขียนไดข้องนักเรียนที่เกิดขึน้จริง มากไปกว่า
นัน้ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มาจากการเก็บรวบรวมบนัทึกการร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน 
จะมีการใหน้ักเรียนจดบนัทึก สัน้ๆหลงัจากท ากิจกรรมเสร็จในแต่ละช่วง สิ่งสดุทา้ยที่นกัเรียนตอ้ง
ท าในการเขา้ร่วมชุมนุมแต่ละช่วงคือการส่งบันทึกการเรียนรูข้อง  ตนทั้งหมดหลังจากเรียนเสร็จ 
ผลงานของนกัเรียนนัน้จะถูกประเมินในตอนสดุทา้ยของแต่ละช่วงเพื่อ  วดัและตดัสินว่านกัเรียนมี
ความเขา้ใจในเนือ้หาที่ไดศ้ึกษาคน้ควา้หรือไม่ นอกจากนีผ้ลงานของ นักเรียนในช่วงแรกจะถูก
น าไปเปรียบเทียบกบัชิน้งานของเพื่อน ๆ ในชุมนุมอีกดว้ย และสดุทา้ย ขอ้มูลที่ถูกน ามาประเมิน
การเรียนรูข้องเด็กๆนัน้ยงัเก็บมาจากการท าสมัภาษณแ์บบกลุ่มในระหว่าง การประชมุครัง้สดุทา้ย
ของชุมนุมภูมิศาสตร ์ระหว่างการสัมภาษณ์นั้น นักเรียนจะไดร้บัขอ้ค าถามที่  จะใหน้ักเรียนนั้น
เขียนตอบ หลงัจากนัน้นักเรียนจะถูกสมัภาษณเ์ป็นกลุ่มและใหน้กัเรียนพูดคยุ  แสดงความคิดเห็น
ในขอ้ค าถามเดียวกนั 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรูส้าระภูมิศาสตรย์ังมีประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูห้ลายดา้น อาทิ  ดา้น
การจดัเนือ้หาในหลกัสตูร ดา้น กิจกรรมการเรียนรู ้ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่เรียนรู ้ดา้นการวดัและ
ประเมินผล ดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสตูร นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอ่ืนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัครูผูส้อน คือ 
ประสบการณก์ารจัดการเรียนรูข้องครูสงัคมศึกษา ครูสงัคมศึกษาขาดความเขา้ใจในเนือ้หา จาก
งานวิจยัขา้งตน้ท า ดงันัน้ จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งผูว้ิจยัจึงท าการศกึษาแนว
ทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษา จ าแนก
การศึกษาออกตามความมุ่งหมาย ประกอบดา้ย ดา้นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ดา้นการใชส้ื่อ
และแหลง่การเรียนรู ้ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์: 
บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขั้นตอนในการ
ศึกษาวิจยั โดยมีการเก็บขอ้มลูทัง้ขอ้มลู เชิงปริมาณและขอ้มลูเชิงคุณภาพ โดยมีขัน้ตอนการวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานแนวทางการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียน
ที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลพืน้ฐานของ
โรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติที่เก่ียวขอ้งกับการรบัสมัคร การคัดเลือก และ
การตัดสิน โรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการรูภ้มูิศาสตร ์ โดยการศึกษาจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลู
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มาออกแบบแบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตรท์ี่เหมาะสมกับครูสังคมศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ  

ขัน้ตอนที่ 2 การส ารวจขอ้มูลและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจัยไดท้ าการเก็บขอ้มูลวิจัยทั้งขอ้มูลเชิง
ปริมาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพและผูว้ิจัยใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อท าการเก็บขอ้มูลจาก
ประชากรที่ศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในขอ้มลูเชิงปริมาณ ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ มี
การใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสงัเกต เก็บขอ้มูลจากการสงัเกตและน าเอาขอ้มลูเชิงลึกมาประกอบแนว
ทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

ขัน้ตอนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตรเ์ป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 2 มาสรุปและวิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางการจัดการ
เรียนรูภ้มูิศาสตร ์

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.การก าหนดประชากร กลุม่ตวัอย่าง ผูใ้หข้อ้มลู และกลุม่เปา้หมาย 
2.ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 
3.เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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5.การวิเคราะหข์อ้มลู 

1.การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้แบ่งตามการเก็บรวมข้อมูลซึ่ง

ประกอบดว้ยขอ้มลูเชิงคณุภาพ และขอ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ในการวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 2 ขั้นตอน ซึ่งมีผูใ้ห้ขอ้มูลและ
กลุม่เปา้หมายดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานแนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตรใ์น
โรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ  

1.ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผูใ้หข้อ้มูลเชิงคุณภาพในขั้นตอนนีเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มูลพืน้ฐานแนว

ทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์จ านวน 3 คน แบ่งออกเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร ์และ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดยผูว้ิจัยใชเ้กณฑใ์นการคัดเลือก
ดงันี ้

1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ 
- อาจารยห์รือนักวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัการพัฒนาตัวชีว้ัดและสาระ

การเรียนรูแ้กนกลาง สาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  จ านวน 1 
คน  

- ครูสงัคมศึกษาดีเด่น เป็นครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขันที่ไดร้บัรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก จ านวน 1 คน 

1.2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  
- ครู อาจารย์หรือนักวิชาการที่ด  าเนินการเก่ียวข้องกับการแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการที่จัดขึน้โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร ์(สอวน.) เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี 

ขั้นตอนที ่2 การส ารวจข้อมูลและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์ 
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2.กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ  
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใชใ้นการศึกษาขอ้มูลการ

จัดการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่ เกิดขึน้ในโรงเรียนที่ เข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ การ
วิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกตกระบวนการและการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรียนที่เป็นศนูย ์สอวน.
วิชาภูมิศาสตรป์ระกอบดว้ย โรงเรียนที่เป็นศนูยส์อวน.วิชาภูมิศาสตร ์3 โรงเรียน ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์น
การเลือกเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ครอบคลมุทุกบริบทดงันี ้

2.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีสงักัด
แตกต่างกันเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์ในบรบิทโรงเรียนที่มีความแตกต่างกนั 

2.2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นโรงเรียนที่ไดร้บั
เหรียญรางวัลในการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ถือเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติดีเลิศดา้นการ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรแ์ละโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจกัษ์ 

2.3 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นโรงเรียนที่ไดร้บั
การคัดเลือกใหเ้ป็นศูนยส์อวน.ภูมิศาสตร ์ประเภทโรงเรียน ซึ่งการคดัเลือกโรงเรียนที่เป็นศนูยส์อ
วน.นัน้ เป็นโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจกัษ์ในการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ครัง้ที่ 1 ปี 
พ.ศ.2561 (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษา ในพระ
อปุถัมภพ์ระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(์สอวน.) , 2562, 
ออนไลน)์  

2.4 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
ขอ้มูลเชิงคุณภาพทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่มีสังกัดต่างกัน จ านวน 3 โรงเรียน เป็น
กลุม่เปา้หมายการศกึษาขอ้มลูเชิงคณุภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึดงันี ้

1) โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช ซึ่งสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา นครศรีธรรมราช (สพม.นศ.) ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

2) โรงเรียนสังกัดกระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่ โรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่ง
สงักัดสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทัพไทย ตัง้อยู่ในอ าเภอบา้นนา จังหวัด
นครนายก 
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3) โรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรม ไดแ้ก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ิจยัและพฒันา ซึ่งสงักดัคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ตัง้อยู่ในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ในการวิจัยคร้ังนีผู้้วิจัยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ครูสงัคมศึกษาในโรงเรียนที่มีนกัเรียนเป็นตัวแทนศูนยก์ารแข่งขนัภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดบัศนูย ์30 โรงเรียน จ านวน 488 คน  ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

- ส ารวจจ านวนโรงเรียนและจ านวนครูสังคมศึกษาโรงเรียนที่มีนักเรียน
ผ่านการคดัเลือกและไดร้บัเหรียญรางวลัการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติครัง้ที่ 2 ประจ าปี 
2562 ไดข้อ้มลูรายละเอียดตามตารางต่อไปนีด้งันี ้ 

ตาราง 3 จ านวนโรงเรียนและครูสงัคมศึกษาระดบัมธัยมศกึษาที่เป็นประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 

ที ่ โรงเรียน จ านวนครูสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (คน) 

1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 20 
2 โรงเรียนบญุวาทยวิ์ทยาลยั 19 
3 โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์ 12 
4 โรงเรียนเทพศิรนิทร ์ 10 
5 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ 20 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั 13 
7 โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา 4 
8 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั พิษณโุลก 7 
9 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชปูถมัภส์มเด็จ 

พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
20 

10 โรงเรียนอสัสมัชญั 17 
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยวิ์จยั

และพฒันาการศกึษา 
13 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน จ านวนครูสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (คน) 

12 โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสดุา   

สิรโิสภาพณัณวดี 

22 

13 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 17 
14 โรงเรียนเตรียมทหาร 14 
15 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั ลพบรุี 9 
16 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 25 
17 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ ราชบรุี 21 
18 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 
8 

19 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ นครศรธีรรมราช 17 
20 โรงเรียนเซนตด์อมินิก 14 
21 โรงเรียนสิรนิธร จงัหวดัสรุนิทร ์ 16 
22 โรงเรียนอดุรพิทยานกุลู 30 
23 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรุี 26 
24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 20 
25 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั  ตรงั 6 
26 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 10 
27 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 22 
28 โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู 22 
29 โรงเรียนปทมุเทพวิทยาคาร 14 
30 โรงเรียนสิรนิธรราชวิทยาลยั 20 
 รวม 488 
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2.กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified random 

sampling) โดยมีภูมิภาคเป็นหน่วยการสุ่มก าหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ
ประมาณค่าพารามิเตอรข์องโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
เป็นจ านวน 5-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร ์ซึ่งโมเดลในการวิเคราะหม์ีจ านวน 35 พารามิเตอร ์(Hair 
et al., 2010, 100) และค านวณจากการก าหนดจ านวนตวัแปรแฝง 4 ตวั และตวัแปรสงัเกตได ้12 
ตวั ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 175 คน เมื่อชดเชยอัตราการตอบกลบัแลว้ผูว้ิจยัไดเ้พิ่ม
ขนาดกลุม่ตวัอย่างเป็น 225 คน (Soper, 2021)  

ตาราง 4 จ านวนโรงเรียนและครูสงัคมศึกษาระดบัมธัยมศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

ที ่ โรงเรียน จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม(คน) 

1 โรงเรียนบญุวาทยว์ิทยาลยั 16 
2 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ 13 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั 10 
4 โรงเรียนอสัสมัชญั 10 
5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศนูยว์ิจยัและพฒันาการศกึษา 
13 

6 โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสดุา  

 สิรโิสภาพณัณวดี 

22 

7 โรงเรียนเตรียมทหาร 14 
8 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั ลพบรุี 5 
9 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 25 
10 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 
8 

11 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ นครศรีธรรมราช 17 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 

12 โรงเรียนอดุรพิทยานกุลู 21 
13 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรุี 18 
14 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั  

ตรงั 
6 

15 โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู 13 
16 โรงเรียนสิรนิธรราชวิทยาลยั 14 
 รวม 225 

 

2.ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดือนธันวาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือนมีรายละเอียดจ าแนกตามขัน้ตอนในวิธีการด าเนินการ
วิจยัไดต่้อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานแนวทางการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียน
ที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ผูว้ิจัยใชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ในเดือนมกราคม 
พ.ศ.2564 โดยมีระยะเวลาดงัต่อไปนี ้

- วันที่  12 มกราคม 2564 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้ร ับผิดชอบ
โครงการภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนเบญจมราชทูิศ 

- วนัที่ 15 มกราคม 2564 ผูว้ิจยัสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้
แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนโยธินบรูณะ  

- วันที่  22 มกราคม 2564 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  ผู ้เชี่ยวชาญ
คณะท างานการพฒันาตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) 

ขัน้ตอนที่ 2 การส ารวจขอ้มูลและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์  ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คณุภาพในระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
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2.1 ขอ้มลูเชิงปรมิาณ  

ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษา: บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนั
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ  ในรูปแบบออนไลน ์ตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564 

2.2 ขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยการสงัเกตโรงเรียนกลุ่มเปา้หมายในระหว่าง

เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
- วันที่  19 มีนาคม 2564 ผู้วิจัยลงพื ้นที่สังเกตกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 
- วันที่  7 เมษายน 2564 ผู้วิจัยลงพื ้นที่สังเกตกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ิจยัและพฒันา  
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้วิจัยลงพื ้นที่สังเกตกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 

โรงเรียนเตรียมทหาร 
ขัน้ตอนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง

ภูมิศาสตร ์ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อจัดท าเป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2564 

3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งตามการเก็บรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูล

เชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยมีเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 2 ขัน้ตอน 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยขัน้ตอนที่ 1 การศึกษา
ขอ้มูลพืน้ฐานแนวทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดับชาติ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งซึ่งผูว้ิจัยออกแบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งที่มี
ลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด โดยมีแนวค าถามหลกัเก่ียวกบัลกัษณะของการจดัการเรียนรูแ้ละ
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การเขา้ร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการโดยผูว้ิจัยศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั และบทความวิชาการที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม จากนัน้น าขอ้สรุปที่ไดม้าสงัเคราะหเ์พื่อก าหนด
แนวทางขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ ์ดงันี ้ 

1.1 ศึกษาแนวทางการสรา้งขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรแ์ละการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการจากเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

1.2 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาใชส้รา้งขอ้ค าถามแบบสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรแ์ละ คณุสมบติั การเขา้รว่มแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ  

1.3 น าข้อค าถามที่สรา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการที่ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนือ้หาของขอ้ค าถาม ภาษาที่ใช ้และน าไปแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2.เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยขัน้ตอนที่ 2 การส ารวจ
ข้อมูลและการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตร ์ ไดแ้ก่ แบบสงัเกตผูว้ิจัยออกแบบแบบสงัเกตที่มีลกัษณะเป็นประเด็นขอ้สงัเกตและมี
แบบบนัทกึขอ้มลูเพิ่มเติม โดยมีบรบิทครอบคลมุทัง้ สถานที่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ผูม้ีส่วน
ร่วม แบบแผนการกระท าและปฏิสมัพันธ ์การสนทนา และปัจจัยอ่ืน ๆ  (องอาจ นัยพัฒน,์ 2548) 
โดยผูว้ิจัยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และบทความวิชาการที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสงัเกต จากนัน้น าขอ้สรุปที่ไดม้าสงัเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางของแบบสงัเกต ดงันี ้ 

2.1 ศึกษาแนวทางการสรา้งแบบสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรูแ้ละการเขา้รว่มแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

2.2 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาใชส้รา้งแบบสังเกตใหค้รอบคลุมทุก
บรบิทกบัการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรแ์ละการเขา้รว่มแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ 

2.3 น าข้อค าถามที่สรา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการที่ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนือ้หาของขอ้ค าถาม ภาษาที่ใช ้และน าไปแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยมีเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแนว

ทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
1. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง และการ

สมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญในขัน้ตอนที่ 1 เอาน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์จากนั้น
สรุปเป็นขอ้สรุปเชิงอุปนัยแลว้ได้มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามแนวทางการจัดการ
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เรียนรูภ้มูิศาสตรโ์ดยการ ศึกษาการสรา้งแบบสอบถามโดยใชก้ารประเมินค่าชนิด 4 ระดบั (สภุางค ์ 
จนัทวานิช, 2554, 92-103) พรอ้มทัง้ค าอธิบายขององคป์ระกอบ โดยผูว้ิจยัศึกษาตามแนวคิดของ
ตวัชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551โดยยงัคงยึดตามประเด็นที่จะศึกษา 4 ดา้น มีการประยุกตแ์ละมีการปรบัเพื่อให้
มีความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยครัง้นี ้ซึ่งท าให้ไดอ้งคป์ระกอบของแนวทางการจัดการ
เรียนรูภู้มิศาสตร ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน ดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดศ้ึกษาความหมายของความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรต์าม
แนวคิดทฤษฏีของ Bennett (1997, 5) Dikmenli (2014, 2) จกัรกฤษณ ์ต่อพนัธ์ (2561, ออนไลน)์ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2560, 4) ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์เป็นกระบวนการ
การจัดการเรียนรู ้ที่ตอ้งผ่านการ วิเคราะห ์เพื่อที่จะสามารถวางแผนและพัฒนาอนาคต โดยเนน้
การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินประจ าวัน   และมีวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง Mcauliffe (2013, 239-259)พบว่า หอ้งสมุดของสถาบันการศึกษาเป็นเอกสารที่ใชก้ัน
อย่างแพร่หลายและผลประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ส าหรับห้องสมุดข้อมูลทาง
ภูมิศาสตรน์ัน้ ควรมีการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ เพิ่ม เช่น ความสมัพันธ์กับสถิติการใชง้านที่สูงขึน้
ของการรวบรวมเชิงพืน้ที่, การเพิ่มขึน้ของความคิดริเริ่มทางภูมิศาสตรท์ี่สถาบันในประเทศและ 
Dikmenli (2014, 1-15) พบว่า เครื่องมือที่ไดร้บัการพัฒนาเพื่อก าหนดความสามารถในการรบัรู ้
ทางภูมิศาสตรแ์บ่งเป็นมาตราส่วนประเภท Likert 5 ระดบั ประกอบดว้ย 21 ขอ้ หรือ 21 รายการ
จัดกลุ่มตามปัจจัย 3 ประการ ซึ่งในการวิจัยนี ้เนื่องจากปัจจัยภายใตปั้จจัยเหล่านีม้ีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ปัจจัยที่มี 9 ข้อจึงเรียกว่า "ความรูท้างภูมิศาสตรร์ะดับต ่า - ความสามารถในการรู้
ต  าแหน่ง" ปัจจยัที่มี 7 รายการเชิงลบเรียกว่า "ความรูท้างภูมิศาสตรร์ะดบักลาง- ความสามารถใน
การท าความเขา้ใจปฏิสมัพนัธข์องมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม” 

2. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในขัน้ตอนที่ 1 
การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานแนวทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดบัชาติมาใชเ้ป็นกรอบในการออกแบบแบบสอบถามโดยสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
เพื่อน ามาออกแบบสอบถามไดป้ระเด็นส าคญัดงันี ้

2.1 แนวทางการสรา้งข้อค าถามด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนผู้วิจัย
สรุปประเด็นส าคญัจากการบทสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 ท่าน ดงันี ้
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“การจดัการเรียนสอนนัน้โรงเรียนใหค้รูที่สอนวิชานัน้ๆ ไปศกึษาหลกัสตูรและตวัชีว้ดั
ใหล้ะเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตรท์ี่ไดม้ีการปรบัปรุงหลักสูตรเมื่อไม่นานมานีห้ลัก
จากนัน้ ก็วางแผนที่จะเริ่มเขียนแผนการสอนโดยมากแลว้จะร่วมกนัเขียนกบัครูที่สอนวิชาเดียวกนั
เพื่อใหเ้ป็นแบบแผนเดียวกนันกัเรียนจะไดม้ีความรูท้ี่เท่าเทียมกนัทกุหอ้ง” 

(ครูผูร้บัผิดชอบโครงการภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนเบญจมราชทูิศ: สมัภาษณ)์  

12 มกราคม 2564 

“การเรียนการสอนที่เกิดขึน้ที่โรงเรียนจะเริ่มตน้ที่ตัวครูผูส้อน ครูผูส้อนจะตอ้งมีการ
เตรียมตวัเอง ในการศึกษาหลกัสตูร วิเคราะหต์วัชีว้ดั และสิ่งส าคญัในการจดัการเรียนการสอนคือ
วิธีสอน ครูจะตอ้งเลือกวิธีที่จะท าใหน้ักเรียนเกิดความสนใจในวิชานัน้ และที่ส  าคัญตอ้งเนน้วิธีที่
ทันสมัย เช่น ปัจจุบัน วิธีที่นิยมใช้ในโรงเรียนก็คือ Active Learning และสิ่งที่ช่วยครูผู้สอนให้
สามารถจดัการเรียนการสอนไดดี้อีกอย่าง ก็คือสื่อการสอนในวิชาภูมิศาสตร ์นักเรียนจะใหค้วาม
สนใจกบัเครื่องมือภมูิศาสตรท์ี่ครูผูส้อนน ามาประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก” 

(ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนโยธินบรูณะ: สมัภาษณ)์  

15 มกราคม 2564 

“การจดัการเรียนการสอนที่ท าใหม้นัเกิด Literacy มนัจะมีสิ่งส  าคญัที่สดุคงจะหนีไม่
พน้ คุณครูที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นที่ส  าคัญคือคุณครูจะตอ้งมีการวางแผนที่ดี เรา
จะตอ้งอ่านตัวชีว้ัดใหช้ัดเจนนะครบั เราจะตอ้งรูว้่าอะไรเป็นสาระการเรียนรูแ้กนกลางของเรื่อง 
ถามว่าท าไมครูถึงพดูแบบนีก้็เพราะว่าถา้เราอ่านตวัชีว้ดัใหช้ดัเจนเราก็จะสามารถจดัการเรียนการ
สอนวิชาภูมิศาสตรไ์ด้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพืน้ที่นะครบั ความหมายคืออะไร เราก็จะ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึน้ในพืน้ที่ตรงนัน้หรือสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชน
ตรงนัน้เป็นสิ่งที่เรายกตวัอย่างขึน้มาเพราะการจดัการเรียนการสอนภมูิศาสตรจ์รงิๆ” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคณะท างานการพฒันาตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภมูิศาสตร ์ 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560): สมัภาษณ)์ 22 มกราคม 2564 

จากบทสมัภาษณแ์สดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านไดใ้หค้วามส าคญั
ไปที่การเตรียมความพรอ้มของครู โดยมีประเด็นย่อยได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร การศึกษา
ตวัชีว้ดัอย่างละเอียด รวมถึงรายละเอียดและกระบวนการของความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรซ์ึ่งสง่ผล
ต่อการเลือกรูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอนรวมทั้งการใช้สื่อในการจัดการเรียนรูใ้น
หอ้งเรียนผูว้ิจยัจึงไดน้ าประเด็นดงักล่าวมาจดัท าเป็นขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นการหาองคป์ระกอบดา้น
การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน  
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2.2 แนวทางการสรา้งขอ้ค าถามดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูผู้ว้ิจยั
สรุปประเด็นส าคญัจากการบทสมัภาษณผ์ูเ้ชียวชาญทัง้ 3 ท่าน ดงันี ้

“การใชส้ื่อการสอนที่นี่นั้นไปยังการใชแ้ผนที่ แน่นอนว่าเป็นเรื่องพืน้ฐานที่นักเรียน
จะตอ้งรูแ้ละสามารถแปลความหรืออ่านแผนที่ได ้ส่วนสื่ออ่ืนๆนั้นในหอ้งเรียนปกติก็มีประปราย
ผสมกันไป เช่น ลูกโลก เข็มทิศ มีพอใหน้ักเรียนรูจ้ักและรูว้ิธีการใช ้ส่วนในหอ้งเรียนพิเศษที่มีจอ
โปรเจคเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตนัน้ จะมีการเปิด Google Earth  GPS ใหน้กัเรียนเพื่อเสริมทักษะอีก
อย่างหนึ่ง” 

(ครูผูร้บัผิดชอบโครงการภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนเบญจมราชทูิศ: สมัภาษณ)์  

12 มกราคม 2564 

“สื่อการเรียนการสอนที่พี่ใชส้่วนใหญ่เป็นพวกแผนที่และลูกโลก เนื่องจากเป็นสิ่งที่
จดัหาไดง้่ายและมีจ านวนเพียงพอต่อนกัเรียน นอกจากนัน้ก็มีจ าพวกภาพถ่ายทางอากาศ ก็จะไป
อยู่รวมกบัการน าเสนอเป็นรูปภาพ นอกจากนีย้ังมีเกม และชุดตวัอย่างหินแร่ ใหน้กัเรียนไดศ้ึกษา
เรียนรูด้ว้ยตวัของเขาเอง” 

(ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนโยธินบรูณะ: สมัภาษณ)์  

15 มกราคม 2564 

“สื่อที่ตอ้งใชจ้ัดการเรียนการสอนก็คงหนีไม่พ้นแผนที่นะครบั ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใน
รูปแบบใดก็ตามไม่ตลอดจนปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านภูมิศาสตร์สนเทศมันก้าวไกลไป
ค่อนขา้งมากยกตวัอย่างเช่น  จริงๆ แลว้คณุครูสามารถใช ้Google Earth มาจดักิจกรรมการเรียน
การสอนนะครบัเพราะมนัเป็นทัง้ Interactive มันจะแสดงใหเ้ห็นถึงปรากฏการณต่์างๆ ในพืน้ที่ได้
อย่างชดัเจนนะครบั” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคณะท างานการพฒันาตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภมูิศาสตร ์ 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560): สมัภาษณ)์ 22 มกราคม 2564 

จากบทสัมภาษณ์สรุปเป็นประเด็นส าคัญเรื่องสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ผูว้ิจัยสรุปไดว้่าผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หน้ า้หนักไปยังแผนที่และลูกโลกซึ่งเป็นสื่อความรูท้างภูมิศาสตร ์
และยังกล่าวถึงการสื่อที่รวบรวมขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์เช่น GPS GIS Google Map ผูว้ิจัยไดน้ า
ขอ้มูลประเด็นสรุปดังกล่าวเป็นฐานในการตัง้ขอ้ค าถามเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใชใ้น
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้
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2.3 แนวทางการสรา้งขอ้ค าถามดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผูว้ิจยัสรุปประเด็นส าคญัจากการบทสมัภาษณผ์ูเ้ชียวชาญทัง้ 3 ท่าน ดงันี ้

“ในโรงเรียนนีค้รูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการวัดประเมินโดยการใช้
แบบทดสอบ การถามตอบ  การแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างครูและนักเรียน  การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน   และการประเมินรูปแบบอ่ืนๆ เนน้ไปที่การประเมินจาการมอบหมายภาระงานในกิจกรรม
นอกชั้นเรียน เช่น การจัดบอรด์นิทรรศการ การออกภาคสนามหาข้อมูล  และการทัศนศึกษา  
ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้ากสถานที่จริง ที่นี่เน้นให้เด็กนักเรียนไดล้งมือปฏิบัติและประกอบด้วยทาง
โรงเรียนมีนโยบายนิเทศการสอนอย่างเครง่ครดั” 

(ครูผูร้บัผิดชอบโครงการภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนเบญจมราชทูิศ: สมัภาษณ)์  

12 มกราคม 2564 

 “การวัดและประเมินนักเรียนมีหลายรูปแบบแลว้แต่ครูแต่ละท่านถนัดในการสรา้ง
เครื่องมือ จะเป็นขอ้สอบ ขอ้สอบมีทัง้ที่เป็นอตันัยและปรนัย มีการประเมินใหค้ะแนนการท างาน 
หรือชิน้งานที่เก็บและวดัระหว่างภาคเรียน ดว้ย” 

(ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนโยธินบรูณะ: สมัภาษณ)์  

15 มกราคม 2564 

“ในกรณีการวัด Literacy มันสามารถวัดได้โดยอาศัยข้อสอบที่มันเป็นดังข้อสอบ
ปรนัยและขอ้สอบอตันยันะครบั ครูว่าในลกัษณะของการวดัที่เป็นขอ้สอบที่ท าการสอบในปัจจุบนั
ไม่ว่าจะเป็น O-net หรือเป็นกรณี 9 วิชาสามัญ บางครัง้มันค่อนขา้งยากในการที่จะก่อใหเ้กิดการ
สรา้ง Literacy จริงๆ แล้วการจัดสอบในวิชาภูมิศาสตรเ์พื่อคัดเลือกนะครับในการเข้าเรียน
มหาวิทยาลยัของต่างประเทศก็จะมีการจดัสอบในส่วน ของที่เป็นทกัษะ ความหมายคืออะไรมนัจะ
มีโจทยแ์ลว้ก็จะมีสิ่งที่ให้เราปฏิบัติตามโจทยอ์ันนีก้็คือปฏิบัติจริงตามโจทยท์ี่เขาเรียกว่า Field 
Work Paper นะครบั แล้วในกรณีของ Field Work Paperเมื่อนักเรียนลงไปในพื ้นที่หรือเจอสิ่ง
ต่างๆในพืน้ที่แลว้เขาเกิดเหตุปัญหาเห็นประเด็นอะไรขึน้มาตรงนีล้่ะครบัเขาก็ตอ้งเกิดการสรา้ง
กระบวนการคิด” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคณะท างานการพฒันาตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภมูิศาสตร ์ 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560): สมัภาษณ)์ 22 มกราคม 2564 

จากบทสมัภาษณส์รุปเป็นประเด็นส าคัญในดา้นการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ผู ้วิจัยสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลที่ เป็นรูปแบบการวัดและประเมินที่ เป็น
แบบทดสอบปรนยั หลายตวัเลือกและแบบทดสอบอตันยั ที่ผูส้อนเป็นผูส้รา้งเครื่องมือ นอกจากนัน้
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มีการใหค้ะแนนกบัชิน้งานที่เกิดขึน้กบันกัเรียน รวมถึงการประเมินจากการลงมือปฏิบติัโดยใชแ้บบ
ประเมิน ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์และขยายความตั้งเป็นข้อค าถามเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจยัเพื่อใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดา้นดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

2.4 แนวทางการสรา้งขอ้ค าถามดา้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรผูว้ิจัยสรุป
ประเด็นส าคญัจากการบทสมัภาษณผ์ูเ้ชียวชาญทัง้ 3 ท่าน ดงันี ้

“ทางกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ใหน้ักเรียนไดท้ราบถึง
ปฏิทินกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดใหเ้ป็นประจ าทุกปี นอกจากนั้นมีการจัดหาต าราที่ เก่ียวขอ้งกับ
ภมูิศาสตรม์าใหน้กัเรียนยืมไปอ่าน มีการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียน โดยกลุ่มงานบรหิาร
วิชาการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีการเชิญติวเตอรส์าขาที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามรู ้เพี่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นกัเรียน” 

(ครูผูร้บัผิดชอบโครงการภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนเบญจมราชทูิศ: สมัภาษณ)์  
12 มกราคม 2564 

 

 “ทางโรงเรียนได้ให้กลุ่มสาระจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนทุกปีเป็นนโยบายที่
ปฏิบติัอยู่ในแผนปฏิบติังานประจ าปีการศกึษา ซึ่งกลุ่มสาระฯจดัใหม้ีค่ายภูมิศาสตรคื์อน านกัเรียน
ออกไปทศันศึกษานอกโรงเรียนเพื่อหาความรู ้และที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งคือการให้
นักเรียนจัดท าโครงงานภูมิศาสตร ์สรุปและมีการน าเสนอเป็น โปสเตอร ์มีการขออนุญาตทาง
ผูบ้รหิารใหม้ีการจดัวนัน าเสนอเพื่อใหน้กัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมนี”้ 

(ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก โรงเรียนโยธินบรูณะ: สมัภาษณ)์  
15 มกราคม 2564  

 

“สาระภมูิศาสตร ์60 ครูเขียนลงไปว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มนัก่อใหเ้กิด 
Geographic Literacy ก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคสนาม  ถามว่าท าไมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคสนามก่อใหเ้กิด Geographic Literacy ก็เพราะว่าการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนภาคสนามมนัก่อใหเ้กิดความรูท้ี่เด็ก ๆ ไปรูจ้รงิเมื่อไปรูจ้รงิในพืน้ที่บรเิวณนัน้ครบั
มนัจะสามารถใหเ้หตุผลจากความรูต่้างๆที่เขาเรียนมาทัง้ในหอ้งแลว้ก็สิ่งที่เขาเห็นจริงมากยิ่งขึน้
เมื่อเขาสามารถท าตรงนัน้ไดม้ีทัง้ความรูแ้ละสามารถใหเ้หตผุลไดอ้ย่างถูกตอ้ง” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคณะท างานการพฒันาตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภมูิศาสตร ์ 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560): สมัภาษณ)์ 22 มกราคม 2564 
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สรุปจากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่าด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรมี
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร จะเนน้ไปที่การออกภาคสนาม กิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมโครงการ ที่เนน้ไปที่การลงมือปฏิบติัของนักเรียนที่น าไปสู่การเกิดทักษะทาง
ภูมิศาสตร ์นอกจากนั้นทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการความรู ้ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นต่างๆมาใหค้วามรูเ้พิ่มเติม
หรือจะเป็นการจดัหาต ารา หนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัภูมิศาสตรใ์หก้บันกัเรียนมาศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งทุก
กิจกรรมจะพฒันาใหน้กัเรียนมีความรูท้ี่เขม้ขน้และสามารถเตรียมตวัเพื่อสอบเขา้แข่งขนัภมูิศาสตร์
โอลิมปิกได ้

จากขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีและบทสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์
ประเด็นส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 5 ตารางแสดงประเด็นส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตร ์

ล าดบัที่ ประเด็นส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

แน
วค
ิดท
ฤษ

ฎีก
าร
จดั
กา
รเร
ียน
รูภ้
มูิศ
าส
ตร

 ์
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ผ์ูใ้
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ลูค
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ี่ 1
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สมั
ภา
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ลูค
นท
ี่ 2

 

บท
สมั
ภา
ษณ

ผ์ูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท
ี่ 3

 

การจดักิจกรรมในชัน้เรียน 
1. ดา้นการเตรียมความพรอ้มของครู ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. ดา้นความรู ้ความสามารถทางภมูิศาสตร ์ ✓  ✓  
3. ดา้นกระบวนการทางภมูิศาสตร ์ ✓ ✓   
4. ดา้นทกัษะทางภมูิศาสตร ์ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้
5. ดา้นสื่อความรูท้างภมูิศาสตร ์ ✓   ✓ 
6. ดา้นสื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูทางภมูิศาสตร ์ ✓  ✓  
7. ดา้นแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์  ✓ ✓ ✓ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
8. ดา้นการวดัและประเมินจากเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู ้
✓ ✓   

9. ดา้นการวดัการประเมินจากการปฏิบติั  ✓ ✓ ✓ 
10. ดา้นการวดัและประเมินจากสภาพจรงิ ✓ ✓  ✓ 
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 
11. ดา้นการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ ✓ ✓ ✓ ✓ 
12. ดา้นความรูก้ารจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรแ์บบเขม้  ✓ ✓ ✓ 
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2.5 ผูว้ิจัยน าขอ้สรุปจากตารางแสดงประเด็นส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์มาสรา้งข้อค าถามในการออกแบบ
สอบถาม 

3.น าขอ้ค าถามในแบบสอบถามแนวทางการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ที่สรา้ง
ขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ขอ้ค าถาม 
และภาษาที่ใช ้จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ 

4. น าข้อค าถามในแบบสอบถามที่ ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยประกอบดว้ย 

- ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นหลักสูตรและการสอน การสอนสงัคมศึกษา ที่มี
ต าแหน่งวิชาการหรือมีประสบการณใ์นการสอนภมูิศาสตรไ์ม่นอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน  

- ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการวดัและประเมินผล ที่มีต  าแหน่งวิชาการหรือมี
ประสบการณไ์ม่นอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน 

- ครูผูส้อนสงัคมศึกษาในโรงเรียนที่มีนกัเรียนเป็นตวัแทนศนูยเ์ขา้แข่งขนั
ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก ที่มีวิทยฐานะระดับช านาญการขึน้ไป หรือมีประสบการณ์สอนภูมิศาสตรไ์ม่
นอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน 

โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาผูว้ิจัยหาคณุภาพของแบบสอบถามโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ผลการประเมินแบบสอบถามมีคุณภาพอยู่ ในระดับดีถึงดีมาก (ระดับ 
3.00-4.00) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบระหว่าง 0.63-0.92 แลว้
มาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  

5.น าข้อค าถามของแบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ที่
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปรญิญานิพนธอี์กครัง้ ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 4 ล าดับ ซึ่งในแต่ละ
ดา้นมีองคป์ระกอบดงันี ้ 

5.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน มีระดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนของครูสงัคมศึกษาในการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ดงันี ้

4 หมายถึง มีขั้นตอนการการเรียนรูภู้มิศาสตร์ทุกครั้ง (ประมาณ 
รอ้ยละ 100) 

3 หมายถึง มีขั้นตอนการการเรียนรูภู้มิศาสตร์บ่อยครัง้ (ประมาณ
รอ้ยละ 40-99)  
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2 หมายถึง มีขั้นตอนการการเรียนรูภู้มิศาสตร์บางครัง้ (ประมาณ 
รอ้ยละ 20-39)  

1 หมายถึง มีขั้นตอนการการเรียนรูภู้มิศาสตร์น้อยครัง้ (น้อยกว่า 
รอ้ยละ 20) 

5.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีระดับการใช้สื่อการเรียนรู้
ภมูิศาสตรป์ระกอบกิจกรรมในชัน้เรียน ดงันี ้

4 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้ทกุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 60 ขึน้ไป) 
3 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้บ่อยครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 40-59)  
2 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้บางครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 20-39)  
1 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้นอ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 

5.3 ดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้มีระดับการปฏิบติัการวัดและ
ประเมินผล ดงันี ้

4 หมายถึง มีการวดัและประเมินผลทกุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 100) 
3  หม ายถึ ง  มี ก ารวัด และป ระ เมิ น ผลบ่ อยครั้ง  (ป ระม าณ 

รอ้ยละ 40-99) 
2  ห ม ายถึ ง  มี ก า รวัด แล ะป ระ เมิ น ผลบ างค รั้ ง  (ป ระม าณ 

รอ้ยละ 20-39) 
1 หมายถึง มีการวดัและประเมินผลนอ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 

5.4 ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร มรีะดบัการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรการ
จดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ดงันี ้

4 หมายถึง มีการจดักิจกรรมทกุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 70 ขึน้ไป) 
3 หมายถงึ มีการจดักิจกรรมบ่อยครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 40-69) 
2 หมายถึง มีการจดักิจกรรมบางครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 20-39) 
1 หมายถึง มีการจดักิจกรรมนอ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 

6.น าแบบสอบถามที่ไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กับ
ครูสงัคมศกึษาในโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ที่ผ่านคดัเลือกเป็นตวัแทนระดบัศนูยม์หาวิทยาลยับรูพา 
จ านวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการหาค่าความ
สอดคลอ้งภายในดว้ยการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.82 
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7.น าแบบสอบถามที่ไดไ้ปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้น าขอ้มูลที่
ไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติพืน้ฐานและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตรมขั้นตอนของการ

วิจยัทัง้หมด 3 ขัน้ตอน ซึ่งมีรายละเอียดของการเก็บขอ้มลูดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานแนวทางการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียน

ที่ เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
กระบวนการต่อไปนี ้

1.1 ผู้วิจัยด าเนินการขอจริยธรรมโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ ผ่านระบบของ
บณัฑิตวิทยาลยั พรอ้มส่งเอกสารประกอบการขอจริยธรรมโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ โดยผูว้ิจัย
ไดร้บัการอนุมติัการท าโครงการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท า
ในมนษุย ์ดว้ยรหสัโครงการวิจยัเลขที่ SWUEC-G-363/2563 

1.2 ผูว้ิจยัท าหนงัสือแบบขอออกหนงัสือรบัรองเชิญผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคณุวฒุิ 
(บว.413) จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถึงหวัหนา้ส่วนราชการในสงักดัของ
ผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 3 หน่วยงาน เพื่อขอความรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยั 

1.3 ผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความอนุเคราะหบ์ุคลากรในสงักดัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้ม
ติดต่อนดัหมายผูใ้หข้อ้มลูเพื่อสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูล
ตามวนัเวลาที่นดัหมาย 

1.4 ผูว้ิจัยน าขอ้มลูจากการถอดบทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู เก่ียวกับขอ้มูลพืน้ฐาน
แนวทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ 

1.5 ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์โดยสรา้งขอ้สรุปอุปนัย 
(Induction) เพื่อน าขอ้สรุปที่ไดม้าออกแบบแบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่
เหมาะสมกับครูสังคมศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่ เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดบัชาติ  

ขัน้ตอนที่ 2 การส ารวจขอ้มูลและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจัยไดท้ าการเก็บขอ้มูลวิจัยทั้งขอ้มูลเชิง
ปรมิาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพและผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามกระบวนการต่อไปนี ้
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2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการแจก
แบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1.1 ผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา
ต าราและขอ้มูลเชิงคุณภาพจากขอ้สรุปการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามเบือ้งตน้ 

2.1.2 ผู้วิจัยท าหนังสือแบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผูท้รงคณุวฒุิ(บว.413) จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงหวัหนา้ส่วนราชการ 
ในสงักัดของผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 หน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือในตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ
ที่ใชใ้นการวิจยั 

2.1.3  ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญมาปรับป รุงเครื่องมื อ
แบบสอบถาม และน าเสนอเครื่องมือต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาอีกครัง้หนึ่ง 

2.1.4  ผูว้ิจัยท าหนังสือแบบออกหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อ
การวิจยั(บว.414) จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถึงหวัหนา้ส่วนราชการ ใน
โรงเรียนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 16 หน่วยงาน ขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 

2.1.5 ผูว้ิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย พรอ้มทั้ง
แบบสอบถาม และด าเนินการประสานงานกบัโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูจากทุก
โรงเรียน จ านวน 225 ฉบบั โดยไดร้บักลบัคืนมา จ านวน 225 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 100 ในจ านวนนี ้
เป็นแบบสอบถามที่สมบรูณท์กุฉบบั 

2.1.6 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร ์โดยใช้วิธีการ
ประมาณค่าความเป็นไปไดสู้งสูด (Maximum Likelihood) ซึ่งพิจารณาจากค่า ไค-สแคว ์(Chi – 
square Test) ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ 
ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ และค่าดชันีรากมาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของสว่นที่เหลือ 

2.1.7 ผู้วิ จั ยน าข้อมู ลที่ จ ากการ วิ เค ราะห์อ งค์ป ระกอบ เชิ งยื น ยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) มาสรา้งเป็นโมเดลองคป์ระกอบ  

2.1.8 ผูว้ิจัยน าโมเดลองคป์ระกอบที่ไดม้าท าการตรวจสอบคุณภาพโมเดล 
คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวดั โดยการพิจารณาจากค่าสถิติ Bartlett’s test of 
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sphericityและการวิเคราะหค่์าดัชนีไกเซอร-์เมเยอร-์ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin measures of 
sampling adequacy: KMO) 

2.1.9 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหส์ภาพและ
ปัญหาของการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์โดยการใชส้ถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive statistics) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.2 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยการสังเกต
โรงเรียนกลุม่เปา้หมาย ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ผูว้ิจัยท าหนังสือแบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจยั (บว.414) จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถึงหวัหนา้ส่วนราชการ ใน
โรงเรียนกลุม่เปา้หมาย จ านวน 3 หน่วยงาน ขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 

2.2.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย พรอ้ม
ติดต่อนัดหมายผูป้ระสานงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเขา้สงัเกตตามกระบวนการเก็บรวมรวม
ขอ้มลูดงัวนัเวลาที่นดัหมาย 

ขัน้ตอนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรโ์ดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามกระบวนการต่อไปนี ้

3.1 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากสภาพและปัญหา รวมถึงขอ้มลูองคป์ระกอบของการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรซ์ึ่งเป็นทัง้ขอ้มลูเชิงคณุภาพและขอ้มลูเชิง
ปริมาณซึ่งไดม้าจากการถอดบทสมัภาษณ์ การสังเกต ขอ้มูลเชิงสถิติเพื่อท าการวิเคราะหเ์นือ้หา 
(Content Analysis) มาสรุป และวิเคราะห ์พรอ้มทั้งสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย (Induction)เพื่อหา
แนวทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ 

3.2 ผู้วิจัยน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่อง
ภมูิศาสตรน์ าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา 

3.3 ผู้วิจัยปรบัปรุงแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรต์ามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

5.การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

และขอ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 3 ขั้นตอน ดัง

รายละเอียดต่อไปนี ้
1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูล

พืน้ฐานแนวทางการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ  
ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) จากการที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร รวมถึงขอ้มูลที่ไดจ้ากผูว้ิจัยถอดบทสัมภาษณ์ เก่ียวกับขอ้มูล
พืน้ฐานแนวทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์โดยสรา้งขอ้สรุปอปุนยั (Induction)    

2.การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพในการวิจัยขัน้ตอนที่ 2 การส ารวจขอ้มูล
และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์
ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) จากการที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย
การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลที่ได้จากผูว้ิจัยลงพืน้ที่สังเกตเก่ียวกับขอ้มูลพืน้ฐานแนวทางการ
จัดการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่เกิดขึน้จริงในโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ เพื่อ
การศกึษาขอ้มลูเชิงลกึ 

3.การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพในการวิจัยขัน้ตอนที่ 3 น าเสนอแนวทาง
การจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลจากการ
ถอดบทสมัภาษณ์ การสงัเกต ขอ้มูลเชิงสถิติเพื่อท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) คือ 
การวิเคราะหข์อ้มูล เอกสาร ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ จากการท าให้ขอ้มูลเอกสาร ไดแ้ก่ ถอ้ยค า 
ประโยคหรือใจความใน เอกสารเป็นจ านวนที่วัดได ้และแลว้แจงนับจ านวนของถอ้ยค า ประโยค
หรือใจความเหลา่นัน้มาใชใ้น การวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป (สภุางค ์ จนัทวานิช, 2554, 144) คณุภาพ
มาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) และสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั (Induction) 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยขั้นตอนที่2 การส ารวจขอ้มูลและการวิเคราะห์

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ ผูว้ิจัยไดท้ าการ
วิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1) การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวทางการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร ์ทัง้ 4 ดา้น โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ซึ่งมีการประมาณค่าพารามิเตอร ์โดยใชว้ิธีการประมาณค่าความเป็นไปไดส้งูสดู 
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2) สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2.1 สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการตรวจสอบ

คณุภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญโดยมีการใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 ซึ่งมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.78 ตามเกณฑก์ารตรวจสอบคณุภาพที่ก าหนดไวด้งันี ้

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.00 หมายความว่า มี
คณุภาพในระดบัดีมาก 

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก  

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัพอใช ้

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัไม่เหมาะสม  

2.2 สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดลองน า
รอ่งใชค่้าความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง (Validity) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบระหว่าง 0.63-0.92 

2.3 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหส์ภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์โดยมีการใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลี่ย  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 3.90 – 4.00 หมายความว่า มี
การปฏิบัติกิจกรรม/การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู/้การวัดและประเมินผล/การจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรในระดบัทกุครัง้ 

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.89 หมายความว่า มี
การปฏิบัติกิจกรรม/การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู/้การวัดและประเมินผล/การจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรในระดบับ่อยครัง้ 

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มี
การปฏิบัติกิจกรรม/การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู/้การวัดและประเมินผล/การจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรในระดบับางครัง้ 
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- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มี
การปฏิบัติกิจกรรม/การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู/้การวัดและประเมินผล/การจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรในระดบันอ้ยครัง้ 

การแปลความหมายระดับการปฏิบัติขอ้ค าถามในแบบสอบถามแนว
ทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษา: บทเรียน
จากโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ  แปลความหมายตามองคป์ระกอบของ
ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์4 องค์ประกอบ ระดับของการปฏิบัติจ าแนกตามองค์ประกอบ มี
รายละเอียดดงันี ้

-ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียน มีระดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนของครูสงัคมศึกษาในการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ดงันี ้

การจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียนระดบั 4 หมายถึง มีขัน้ตอน
การการเรียนรูภ้มูิศาสตรท์กุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 100) 

การจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียนระดบั 3 หมายถึง มีขัน้ตอน
การการเรียนรูภ้มูิศาสตรบ์่อยครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 40-99)  

การจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียนระดบั 2 หมายถึง มีขัน้ตอน
การการเรียนรูภ้มูิศาสตรบ์างครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 20-39)  

การจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียนระดบั 1 หมายถึง มีขัน้ตอน
การการเรียนรูภ้มูิศาสตรน์อ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 

-ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีระดับการใช้สื่อการเรียนรู้
ภมูิศาสตรป์ระกอบกิจกรรมในชัน้เรียน ดงันี ้

การใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูร้ะดับ 4 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้
ทกุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 60 ขึน้ไป) 

การใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูร้ะดับ 3 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้
บ่อยครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 40-59)  

การใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูร้ะดับ 2 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้
บางครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 20-39)  

การใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูร้ะดับ 1 หมายถึง ใชส้ื่อการเรียนรู ้
นอ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 
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-ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้มีระดับการปฏิบติัการวดัและ
ประเมินผล ดงันี ้

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ 4 หมายถึง มีการวัดและ
ประเมินผลทกุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 100) 

การวดัและประเมินผลการเรียนรูร้ะดับ 3 หมายถึง มีการวัดและ
ประเมินผลบ่อยครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 40-99) 

การวดัและประเมินผลการเรียนรูร้ะดับ 2 หมายถึง มีการวัดและ
ประเมินผลบางครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 20-39) 

การวดัและประเมินผลการเรียนรูร้ะดับ 1 หมายถึง มีการวัดและ
ประเมินผลนอ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 

-ดา้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระดับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ดงันี ้

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรระดบั 4 หมายถึง มีการจดักิจกรรม
ทกุครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 70 ขึน้ไป) 

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรระดบั 3 หมายถึง มีการจดักิจกรรม
บ่อยครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 40-69) 

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรระดบั 2 หมายถึง มีการจดักิจกรรม
บางครัง้ (ประมาณรอ้ยละ 20-39) 

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรระดบั 1 หมายถึง มีการจดักิจกรรม
นอ้ยครัง้ (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20) 

2.4 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร ์โดยใชว้ิธีการประมาณค่าความเป็นไปไดสู้ง
สูด (Maximum Likelihood) ซึ่งพิจารณาจากค่า ไค-สแคว์ (Chi – square Test) ค่าดัชนีความ
กลมกลืนที่ปรบัแก้แล้ว ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลงัสอง
ของสว่นที่เหลือ 

2.5 สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพโมเดล คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของโมเดลการวัด โดยการพิจารณาจากค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity เท่ากับ 
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979.796 (p < .001) และการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร -์เมเยอร -์ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
measures of sampling adequacy: KMO) มีค่าเท่ากบั .815 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้
ระดบัมัธยมศึกษา: บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ ผูว้ิจยัขอเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตร ์ประกอบดว้ย 

ส่วนที่  2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่อง
ภมูิศาสตร ์

สว่นที่ 3 แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

ส่วนที ่1 ข้อมูลสภาพของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณจากการตอบแบบสอบถามแนวทางการจดัการ

เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร:์ บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แปลความหมายไดด้งัรายละเอียดต่อไปนี ้

ตอนที ่1 สภาพท่ัวไป 

ตาราง 6 จ านวนรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างครูสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรียนที่เขา้แข่งขนั
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ แยกตามเพศ วฒุิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

ขอ้มลูทั่วไป ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   
    - ชาย 81 36.0 
    -หญิง 144 64.0 
2.วฒุิการศกึษา   
    - ปรญิญาตรี 150 66.7 
    - ปรญิญาโท 75 33.3 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ขอ้มลูทั่วไป ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 จ านวน (คน) รอ้ยละ 
3.รายวิชาที่สอน   
    - วิชาสงัคมศกึษาซึ่งมีเนือ้หาสาระการเรียนรูภ้มูิศาสตรใ์นระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

62 27.6 

    - วิชาสงัคมศกึษาสาระการเรียนรูภ้มูิศาสตรใ์นระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

71 31.6 

    - วิชาสงัคมศกึษาสาระการเรียนรูอ้ื่นๆ 92 40.9 
4.การรบัการอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความ
ฉลาดรูเ้ร่ืองภมูิศาสตร ์

  

    - เคยเขา้รว่ม 87 38.7 
    - ไม่เคยเขา้รว่ม 138 61.3 
 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า สภาพทั่วไป ประกอบดว้ยครูสังคมศึกษาเพศชาย
จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.0 ครูสงัคมศึกษาเพศหญิงจ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.0 
ในส่วนของวฒุิการศึกษาครูสงัคมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีจ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 จบการศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 33.3 และรายวิชาที่ครูสงัคมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในครัง้นีเ้ป็นผูส้อนสามารถแบ่งไดด้ังนี ้
รายวิชาสงัคมศึกษาซึ่งมีเนือ้หาสาระการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 62 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.6 รายวิชาสงัคมศึกษาสาระการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 71 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.6 รายวิชาสังคมศึกษาที่มีเนือ้หาสาระการเรียนรูอ่ื้น 
จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.9  นอกจากนีม้ีครูสงัคมศึกษาที่ไดเ้ขา้รบัการอบรมเก่ียวกบัการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์เป็นจ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.7 
และส่วนใหญ่อีกจ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.3 ไม่เคยเขา้รบัการอบรม ซึ่งจากขอ้มลูที่ไดค้รู
สังคมศึกษาไดร้ะบุถึงงานที่จัดการอบรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือการอบรมครูภูมิศาสตร์
โอลิมปิกจาก สอวน. หรือการอบรมจากส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา และหลายโรงเรียนไดม้ีการ
จัดการอบรมใหค้รูสงัคมศึกษา โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญดา้นการจัดการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความ
ฉลาดรูท้างภมูิศาสตร ์เป็นตน้ 
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ตอนที ่2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรบิทโดยรวมทุกดา้นของการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

1. ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน    
   - การเตรียมความพรอ้มของครู 3.80 0.34 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นความรู ้ความสามารถทางภมูิศาสตร ์ 3.65 0.40 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นกระบวนการทางภมูิศาสตร ์ 3.67 0.40 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นทกัษะทางภมูิศาสตร ์ 3.64 0.41 บ่อยครัง้ 
รวมดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 3.69 0.33 บ่อยครัง้ 
2.ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์    
   - ดา้นสื่อความรูท้างภมูิศาสตร ์ 3.53 0.43 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นสื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูทางภมูิศาสตร ์ 3.43 0.49 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ 3.44 0.46 บ่อยครัง้ 
รวมดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ 3.47 0.40 บ่อยครัง้ 
3.ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้    
   - ดา้นการวดัและประเมินจากแบบวดั 3.38 0.54 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นการวดัการประเมินจากการปฏิบติั 3.53 0.41 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นการวดัและประเมินจากสภาพจรงิ 3.70 0.49 บ่อยครัง้ 
รวมดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 3.53 0.37 บ่อยครัง้ 
4.ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร    
   - ดา้นการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ 3.16 0.54 บ่อยครัง้ 
   - ดา้นความรูก้ารจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์  
      แบบเขม้ 

3.43 0.49 บ่อยครัง้ 

รวมดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 3.30 0.49 บ่อยครัง้ 
รวม 3.50 0.31 บ่อยครัง้ 
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จากตาราง แสดงใหเ้ห็นว่าในบริบททุกดา้นของการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้ง
ความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ครูสังคมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบ บ่อยครั้ง  
ทุกองคป์ระกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ไดแ้ก่ ดา้นการจัดกิจกรรมในชัน้เรียนดา้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรูภู้มิศาสตร์ ด้านกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดประเด็นย่อยการศึกษาในดา้นต่างๆดงันี ้

ตอนที ่2.1 ด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
ในดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียนผูว้ิจยัไดศ้ึกษาถึงประเด็นย่อย 3 ประเด็นที่

ในการจดักิจกรรมในชัน้เรียนซึ่งมีผลการวิจยัดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นการเตรียมความ
พรอ้มของครูสงัคมศึกษาในดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

วิเคราะหห์ลกัสตูร วิธีการจดัการเรียนรูแ้ละเทคนิค การจดัการ
เรียนรู ้

3.83 0.38 บ่อยครัง้ 

เลือกกิจกรรมจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัความสนใจของ
นกัเรียน 

3.78 0.42 บ่อยครัง้ 

เลือกเทคนิคการเสรมิแรงใหเ้ขา้กบักิจกรรม 3.77 0.43 บ่อยครัง้ 
จดัเตรียมสื่อและเลือกใชส้ื่ออย่างเหมาะสม 3.83 0.38 บ่อยครัง้ 
เลือกวิธีการวดัและการประเมินผลของผูเ้รียนดว้ยวิธี
หลากหลาย 

3.76 0.45 บ่อยครัง้ 

 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าในดา้นการเตรียมความพรอ้มของครูสงัคมศึกษา
ให้ความส าคัญการวิเคราะห์หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรูแ้ละเทคนิคการเรียนรู ้รวมถึงการ
จดัเตรียมสื่อและเลือกใชส้ื่ออย่างเหมาะสมมากท่ีสดุ ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานของการจดัการเรียนรูส้งัคม
ศกึษา รองลงมาเป็นการเลือกกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียน  การเลือก
เทคนิคการเสริมแรงใหเ้ขา้กับกิจกรรม การเลือกวิธีการวัดและการประเมินผลของผูเ้รียนดว้ยวิธี
หลากหลาย ซึ่งเป็นการเสรมิใหก้ารจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรม์ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นความรู ้
ความสามารถทางภมูิศาสตรใ์นดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

ความเขา้ใจระบบธรรมชาติและมนษุย ์ผ่านปฏิสมัพนัธ์ 3.71 0.48 บ่อยครัง้ 
การใหเ้หตผุลทางภมูิศาสตรผ์่านการเชื่อมโยงระหว่างกนั 3.58 0.51 บ่อยครัง้ 
การตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 3.68 0.47 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศึกษามีการใชค้วามรูค้วามสามารถทาง
ภูมิศาสตรป์ระเด็นของความเขา้ใจระบบธรรมชาติและมนุษยผ์่านปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในการ
จัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์เนื่องจากเป็นประเด็นที่ใกลต้ัวกับนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
ฉลาดรูท้างดา้นภูมิศาสตร ์นอกจากนัน้ครูสงัคมศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้าร
ตดัสินใจอย่างเป็นระบบ และการใหเ้หตผุลทางภูมิศาสตรผ์่านการเชื่อมโยงระหว่างกนั เพื่อสรา้ง
กระบวนการเรียนรูร้วมทัง้เป็นการฝึกใหน้ักเรียนมีทักษะในการเชื่อมโยงความรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
การจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ตามล าดบั 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นกระบวนการ
ทางภมูิศาสตรใ์นดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

การตัง้ค าถามเชิงภมูิศาสตร ์ 3.68 0.47 บ่อยครัง้ 
การรวบรวมขอ้มลู 3.72 0.45 บ่อยครัง้ 
การจดัการขอ้มลู 3.58 0.53 บ่อยครัง้ 
การวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู 3.71 0.48 บ่อยครัง้ 
การสรุปเพื่อตอบค าถาม 3.66 0.49 บ่อยครัง้ 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าครูสังคมศึกษามีการจัดการเรียนรูด้้วยการใช้
กระบวนการภูมิศาสตรใ์นทุกประเด็นบ่อยครั้ง และมีการใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลทาง
ภูมิศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่ครูสงัคมศึกษาเลือกใชม้ากที่สดุ และตามดว้ยการวิเคราะหแ์ละแปล
ผลขอ้มลู เป็นอนัดบัถดัมา ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานที่ครูสงัคมศึกษาใหค้วามส าคญัใน
การจดัการเรียนรู ้เนื่องจากบางบริบทของการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรม์ีขอ้จ ากดับางประการ เช่น 
ระยะเวลา หรือบริบทของนักเรียน ครูสังคมศึกษาจึงจ าเป็นออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เขา้กับ
บรบิทดงักล่าว ท าใหก้ระบวนการทางภมูิศาสตรข์ัน้ตอนอ่ืนมีผลต่อการใชก้ารจดัการเรียนรูล้ดหลั่น
ตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตดังนี ้ การตัง้ค าถามเชิงภูมิศาสตร ์การสรุปผลเพื่อตอบค าถาม การจดัการ
ขอ้มลู ตามล าดบั 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นทกัษะทาง
ภมูิศาสตรใ์นดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

การสงัเกต 3.65 0.58 บ่อยครัง้ 
การแปลความขอ้มลูทางภมูิศาสตร ์ 3.58 0.58 บ่อยครัง้ 
การใชเ้ทคนิคและเครื่องมือทางภมูิศาสตร ์ 3.63 0.53 บ่อยครัง้ 
การคิดเชิงพืน้ที่ 3.70 0.48 บ่อยครัง้ 
การคิดแบบองคร์วม 3.62 0.51 บ่อยครัง้ 
การใชเ้ทคโนโลยี 3.62 0.59 บ่อยครัง้ 
การใชส้ถิติพืน้ฐาน 3.70 0.48 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศกึษามีการจดัการเรียนรูโ้ดยการฝึกทกัษะ
ทางภูมิศาสตรใ์หก้ับนกัเรียน ดว้ยการใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการใชส้ถิติพืน้ฐานและการคิดเชิงพืน้ที่ 
มากที่สุด เป็นผลมาจากการฝึกทักษะทั้งสองทักษะนี ้สามารถใช้ได้กับห้องเรียนทุกประเภท 
เนื่องจากเป็นทักษะที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมในการฝึกทักษะ และใช้ส  าหรบัเนือ้หาพืน้ฐานที่ทุก
โรงเรียนตอ้งจัดการเรียนรู ้คือ เนือ้หาการใชแ้ผนที่ ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่จ  าเป็นต่อการ
เรียนรูไ้ม่ว่าจะเป็นการค านวณมาตราส่วน การวดัระวางแผนที่ หรือแมแ้ต่การสรา้งแผนที่ก็ตาม จึง
เป็นผลใหค้รูสงัคมศึกษาเลือกทกัษะการใชส้ถิติพืน้ฐานและการคิดเชิงพืน้ที่เป็นทกัษะหลกัในการ



  98 

จัดการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียน นอกจากนี ้ครูสงัคมศึกษาไดม้ีการฝึกทักษะใหก้ับนักเรียนหอ้งเรียน
พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญและมีอปุกรณห์รือเครื่องมือทางภูมิศาสตรเ์ขา้มาสนบัสนุนการฝึกทกัษะ 
ไม่ว่าจะเป็น ทกัษะการสงัเกต การใชเ้ทคนิคและเครื่องมือทางภมูิศาสตร ์การคิดแบบองคร์วม การ
ใชเ้ทคโนโลยี การแปลความขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์ซึ่งมีขอ้จ ากัดกับการจัดการเรียนรู ้ในส่วนของ
จ านวนนักเรียนที่ไม่เพียงพอต่อเครื่องมือ หรือจ านวนนักเรียนต่อครูผูส้อนในการจัดการเรียนรู้
สง่ผลใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ไม่มีประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

ตอนที ่2.2 ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
ในดา้นสื่อและแหลง่การเรียนรูเ้รียนผูว้ิจยัไดศ้ึกษาถึงประเด็นย่อย 3 ประเด็น

ที่ในดา้นสื่อและแหลง่การเรียนรูซ้ึ่งมีผลการวิจยัดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นสื่อความรูท้าง
ภมูิศาสตรใ์นดา้นสื่อและแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

รายการ 
ครูสงัคมศกึษา (n=225) 

Mean S.D. ความหมาย 

รูปภาพ 3.66 0.51 บ่อยครัง้ 
ปา้ยนิเทศ 3.67 0.49 บ่อยครัง้ 
เกม 3.70 0.48 บ่อยครัง้ 
บทเรียนส าเรจ็รูป 3.63 0.51 บ่อยครัง้ 
แผนที่ 3.60 0.60 บ่อยครัง้ 
ลกูโลก 3.60 0.62 บ่อยครัง้ 
ชดุการสอนส าเรจ็รูป 3.49 0.63 บ่อยครัง้ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 3.53 0.60 บ่อยครัง้ 
E – learning 3.63 0.56 บ่อยครัง้ 
E – book 3.42 0.63 บ่อยครัง้ 
การเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 3.81 0.39 บ่อยครัง้ 
Google earth 2.98 0.91 นอ้ยครัง้ 
โมเดล/แบบจ าลอง 3.28 0.66 บ่อยครัง้ 
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จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสังคมศึกษามีการใชส้ื่อความรูใ้นการจัดการ
เรียนรูภู้มิศาสตรซ์ึ่งเป็นการกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรูค้รูสงัคมศึกษาส่วนใหญ่เนน้การเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีการใช้
เทคโนโลยีเขา้มามีสว่นในการจดัการเรียนรู ้นอกจากนี ้ครูสงัคมศกึษามีการเลือกใชเ้กม ปา้ยนิเทศ
เป็นสื่ออับดบัรองลงมาในการจดัการเรียนรู ้ดว้ยสื่อเกมและป้ายนิเทศสามารถที่จะตอบสนองการ
จัดการเรียนรูไ้ด้ในทุกบริบท และเหมาะสมกับนักเรียนทุกช่วงวัย อย่างไรก็ตามครูสังคมศึกษา
เลือกที่จะใช ้Google earth เป็นอันดับสุดทา้ย ซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตบ่งบอกถึงการเลือกใชเ้ฉพาะ
บางโรงเรียนที่มีความพรอ้มเต็มรูปแบบในทกุบริบทเพียงเท่านัน้ 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นสื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มลูทางภมูิศาสตรใ์นดา้นสื่อและแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

เทอรโ์มมิเตอร ์ 3.19 0.91 บ่อยครัง้ 
ขอ้มลูการรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) 3.69 0.57 บ่อยครัง้ 
ภาพถ่ายทางอากาศ 3.63 0.62 บ่อยครัง้ 
เข็มทิศ 3.25 0.83 บ่อยครัง้ 
ระบบการหาต าแหน่งทั่วโลก (Global Positioning 
System : GPS) 

3.63 0.64 บ่อยครัง้ 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์( Geographic 
Information System : GIS) 

3.23 0.72 บ่อยครัง้ 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าครูสังคมศึกษามีการเลือกใช้ ข้อมูลการรับรู ้
ระยะไกล (Remote Sensing) เป็นสื่อประกอบในการจดัการเรียนรูม้ากที่สุด รองลงมาเป็น ระบบ
การหาต าแหน่งทั่วโลก (Global Positioning System : GPS) และภาพถ่ายทางอากาศ ตามล าดบั 
ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสามารถบ่งบอกถึงความพรอ้มของอุปกรณ์และเครื่องมือที่โรงเรียนจดัสรรใหค้รู
สงัคมศกึษาใชใ้นการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้มในแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตรใ์นดา้นสื่อและแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

การจดัโต๊ะเรียน หรือที่นั่งส  าหรบันกัเรียน 
เหมาะสมต่อการเรียนรู ้

2.95 0.89 นอ้ยครัง้ 

แหลง่การเรียนรูม้ีสื่ออปุกรณท์ี่ทนัสมยั 3.75 0.45 บ่อยครัง้ 
การจดัปา้ยนิเทศใหค้วามรูใ้นแหลง่การเรียนรู ้ 3.68 0.58 บ่อยครัง้ 
การจดัอปุกรณใ์หเ้พียงพอต่อการเรียนรู ้ 3.37 0.72 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของแหล่งการเรียนรูท้ี่ครูสังคม
ศกึษาใหค้วามส าคญักบัแหลง่การเรียนรูท้ี่มีสื่อและอปุกรณท์ี่ทนัสมยั มากที่สดุ เนื่องจากเป็นส่วน
ที่ช่วยใหก้ารจดัการเรียนรูข้องครูสงัคมศึกษา มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และกระตุน้ต่อการเรียนรูข้อง
นักเรียน นอกจากนีค้รูสังคมศึกษายังใหค้วามส าคัญในการจัดป้ายนิเทศใหค้วามรูใ้นแหล่งการ
เรียนรู ้และการจดัอปุกรณใ์หเ้พียงพอต่อการเรียนรู ้เป็นอนัดบัรองลงมา 

ตอนที ่2.3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู ้วิจัยได้ศึกษาถึงประเด็นย่อย 3 

ประเด็นที่ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูซ้ึ่งมีผลการวิจยัดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นการวดัและ
ประเมินจากเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

แบบทดสอบ 3.23 0.71 บ่อยครัง้ 
แบบประเมินค่า 3.33 0.66 บ่อยครัง้ 
แบบตรวจสอบรายการ 3.58 0.57 บ่อยครัง้ 
แบบประเมินรายกลุม่ 3.35 0.84 บ่อยครัง้ 
แบบประเมินรายบคุคล  3.43 0.64 บ่อยครัง้ 
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จากตารางแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวัดและประเมินของครูสังคมศึกษา
โดยใชแ้บบวัดแบบตรวจสอบรายการ มากที่สุด รองลงมา คือ แบบประเมินรายบุคคล และแบบ
ประเมินรายกลุ่ม ตามล าดับ นอกจากนีย้ังมีข้อมูลที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ คือครูสังคมศึกษา
เลือกใชแ้บบทดสอบ ซึ่งเป็นแบบวดัพืน้ฐานในการวดัประเมินนักเรียน อยู่ในอนัดบัสดุทา้ย แสดง
ใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการวดัและประเมินผลของครุสงัคมศกึษาในยุคปัจจุบนั 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นการวดัและ
ประเมินจากการปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

การสอบปากเปลา่ 3.33 0.67 บ่อยครัง้ 
การปฏิบติักิจกรรม 3.73 0.51 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศึกษาเนน้การวัดและประเมินผลจากการ
ปฏิบติัในประเด็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด ในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรูภ้มูิศาสตรแ์ละรองลงมาครูสงัคมศกึษาไดใ้หค้วามส าคญักบัการสอบปากเปลา่ ตามล าดบั 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นการประเมิน
จากสภาพจรงิในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน 3.79 0.44 บ่อยครัง้ 
การประเมินโดยการเขียนสะทอ้นผล 3.60 0.66 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศึกษาเนน้การวัดและประเมินผลจากการ
สภาพจริงในประเด็นการประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงานมากที่สุด ในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์และรองลงมาครูสังคมศึกษาไดใ้หค้วามส าคัญกับการประเมินโดยการ
เขียนสะทอ้นผล ตามล าดบั 
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ตอนที ่2.4 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ในดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรผูว้ิจัยไดศ้ึกษาถึงประเด็นย่อย 2 ประเด็นที่ใน

ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรซึ่งมีผลการวิจยัดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นกิจกรรมการ
จดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรใ์นดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

รายการ ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
 Mean S.D. ความหมาย 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.73 0.54 บ่อยครัง้ 
กิจกรรมการจดัท าแผนที่ 3.87 0.33 บ่อยครัง้ 
กิจกรรมการใชโ้ครงงานภมูิศาสตร ์ 2.22 1.23 บางครัง้ 
กิจกรรมการใชว้ิธีภมูิภาค 2.69 1.10 บางครัง้ 
กิจกรรมการค านวณเวลากบัเสน้ลองจิจดู 2.73 1.04 บางครัง้ 
กิจกรรมการอ่านแผนที่และการใชเ้ข็มทิศ 3.69 0.46 บ่อยครัง้ 
กิจกรรมการเตรียมตวัรบัมือภยัพิบติัทางธรรมชาติ 3.20 0.78 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสังคมศึกษา มีการเลือกใชก้ิจกรรมการจัดท า
แผนที่  เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรูด้้านการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรม์ากที่สุด รองลงมาเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมการอ่านแผนที่และการใชเ้ข็มทิศ ตามล าดับ นอกจากมี
ขอ้มลูที่น่าสนใจคือ การเลือกใชก้ิจกรรมการใชโ้ครงงานภมูิศาสตร ์นอ้ยที่สดุเนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ต้องใชร้ะยะเวลาในการท ากิจกรรมต่อเนื่อง จึงท าใหเ้ป็นปัจจัยที่ครูสังคมศึกษาบางโรงเรียน
เท่านัน้ที่เลือกใชก้ิจกรรมโครงงานภมูิศาสตรเ์ป็นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบย่อยดา้นกิจกรรมเตรียม
ความรูแ้บบเขม้ในดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

รายการ 
ครูสงัคมศกึษา (n=225) 
Mean S.D. ความหมาย 

กิจกรรมเตรียมขอ้มลูพืน้ฐานโอลิมปิกภมูิศาสตร ์ 3.37 0.67 บ่อยครัง้ 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ 3.43 0.67 บ่อยครัง้ 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทกัษะภาษาองักฤษและค าศพัทเ์ฉพาะทาง
ภมูิศาสตร ์

3.32 0.66 บ่อยครัง้ 

กิจกรรมเตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุม่ 3.27 0.66 บ่อยครัง้ 
กิจกรรมการจดัสถานการณจ์ าลองการสอบ (Simulator Testing) 3.80 0.42 บ่อยครัง้ 

 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศึกษาใหค้วามส าคญักบัประเด็นกิจกรรม
การจัดสถานการณ์จ าลองการสอบ มากที่สุด รองลงมาครูสังคมศึกษาเลือกใช้กิจกรรมเตรียม
ขอ้มูลพืน้ฐานโอลิมปิกภูมิศาสตร ์กิจกรรมเตรียมความรูใ้นความรูพ้ืน้ฐานโอลิมปิกภูมิศาสตร ์
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทักษะภาษาอังกฤษและค าศัพทเ์ฉพาะทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรม
เตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุม่ ตามล าดบั 

1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ขอ้มูลเชิงคุณภาพที่ผู ้วิจัยได้ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกตจากโรงเรียนศูนย์

ภูมิศาสตร ์สอวน. ผูว้ิจัยไดท้ าการสงัเกตและสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกของการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรแ์ละยังเป็นการศึกษาขอ้มูลในเชิงประจักษ์ใช้
ประกอบและขยายความขอ้มลูเชิงปรมิาณ ปรากฏดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.2.1. ด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
ผลจากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตจากโรงเรียน

ศนูยส์อวน.วิชาภูมิศาสตร ์ซึ่งมีสงักัดแตกต่างกันไดแ้ก่โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม สรุปไดเ้ป็นประเด็นส าคญัดงันี ้
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การเตรียมความพร้อมของครู 
การเตรียมความพรอ้มของครูในการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ

ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรเ์ริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งถือเป็นขัน้ตอน
แรกส าหรบัครูสงัคมศึกษาทุกคนที่จะตอ้งตระหนักและใหค้วามส าคญัโดยแต่ละโรงเรียนจะมีการ
จัดกิจกรรมที่มีการเก่ียวขอ้งกับการวิเคราะหห์ลักสูตรฯ อยู่ในรูปแบบของการจัดสมัมนาและจัด
ประชมุการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาที่ท าใหเ้ห็นชดัถึงการวิเคราะหต์วัชีว้ดัเพื่อที่จะน าขอ้มลูที่ได้
ไปพฒันาหรือวางแผนในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้ดงัตวัอย่างบทสมัภาษณด์งันี ้ 

“การสอนภูมิศาสตร์ตอ้งยอมรบัว่ามีมานานมากแลว้ในประเทศไทย สงัคมศึกษาสมยัก่อนก็
สอนเนน้ที่ภูมิศาสตร์กบัประวตัิศาสตร์ แต่ตอนนีม้ีหลกัสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2560 มีสิ่งที่เขา้มา
ใหม่คือ Geo-literacy เป็นสิ่งที่ทา้ทายครูสงัคมศึกษาทุกท่านมาก เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ไม่
คุน้เคย จึงตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมความพรอ้มในการวเิคราะหห์ลกัสูตร เลือกเทคนิคและวิธี
สอนทีเ่นน้การใหน้กัเรียนลงมือปฏิบตัิจริง ครูตอ้งเตรียมมากขึน้ออกแบบกิจกรรม ของเราใช้
การเตรียมบทเรียนดว้ยกนั ช่วยกันเตรียมเวลาประชุมกลุ่มสาระฯ ท าออกมาเป็นต าราของ
โรงเรียน” 

(ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยัฯ: สมัภาษณ)์  

19 มีนาคม 2564 

เมื่อวิเคราะห์หลักสูตรแลว้ครูสังคมศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
จดุเนน้ของโรงเรียนนัน้ การเตรียมความพรอ้มของครูในการวิเคราะหห์ลกัสตูรนัน้ทกุโรงเรียนมีการ
ปฏิบติัที่คลา้ยคลึงกันในหลกัการ แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปดังตัวอย่างการ
วิเคราะห์หลักสูตรฯ ของโรงเรียนเตรียมทหาร มีการน าหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมาเป็นส่วนหนึ่งของการจดัท าหลกัสตูรพรอ้มกบัน านโยบายที่
เป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัทางทหาร การท าแผนที่ การใชเ้ครื่องมือที่มีลกัษณะเฉพาะส าหรบันักเรียน
เตรียมทหารที่ตอ้งการเขา้ศึกษาเหลา่เฉพาะ หรือโรงเรียนเครือข่ายจุฬาภรณราชวิทยาลยั มีการน า
ตัวชี ้วัดที่มีการวิเคราะห์แล้วมาจัดท ารายวิชาภูมิศาสตร์ที่มีการน าตัวชี ้วัดของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเขา้มาบูรณาการในการจดัท ารายวิชา เพื่อใหเ้กิดรายวิชาที่เหมาะสม
กบับรบิทของนกัเรียนและจดุเนน้ที่โรงเรียนตอ้งการ  
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วิธีการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้มือการลงสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ผลข้อมูลที่มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกันทั้งหมด โดยมีในส่วนของประเด็นการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ ครูสังคม
ศึกษาทัง้สามโรงเรียนได้น าขอ้มลูที่ไดจ้ากวิเคราะหห์ลกัสตูรมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรน์ัน้ จ าเป็นจะตอ้งสรา้งรูปแบบหรือวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่
เนน้ไปถึงการลงมือปฏิบติั โดยเฉพาะการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้การปฏิบติัเพื่อฝึกฝนกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์และความรู้ทางภูมิศาสตร ์ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เป็นองค์ประกอบของความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตร ์ โดยหลกัการส าคัญในการจัดการเรียนรูเ้นน้การลงมือปฏิบติัและการพัฒนานักเรียน
ดว้ยการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) สามารถที่จะเกิดขึน้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยมี
ลกัษณะขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นห้องเรียน เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เน้น
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปรายที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการน าบทความทาง
วิชาการเข้ามาสอดแทรกกับเนื ้อหาตามตัวชี ้วัด เพื่ อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เพิ่ม เติม 
นอกจากนัน้ครูสงัคมศกึษาไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญมาใหข้อ้มลูเฉพาะดา้นในรายวิชาภูมิศาสตร ์
มีการน าสื่อเขา้มาประกอบการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนเพื่อกระตุน้ความสนใจในเนือ้หารายวิชา
ภมูิศาสตร ์เช่นการใชโ้มเดลในการศกึษาลกัษณะภมูิศาสตรช์นิดต่างๆ การใชร้ะบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรม์าเป็นเนือ้หาการเรียนรูใ้หก้บันักเรียน ประกอบกบัการน าเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรูเ้พื่อใหเ้ป็นการเรียนรูท้ี่เนน้ไปที่การลงมือปฏิบติัของนกัเรียนอย่าง
แทจ้รงิ ดงัตวัอย่างบทสมัภาษณต่์อไปนี ้

          “การจัดการเรียนการสอนนี ้อย่างที่ว่าดว้ยบริบทการจัดเรียนการสอนที่เกิดขึน้ใน

โรงเรียนการออกจากโรงเรียนเป็นสิ่งทีย่าก จึงท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นสิ่งทีส่  าคญั

มาก นอ้งอย่าเพิ่งคิดว่าเด็กจะเบื่อ ที่นี่พีม่ีสื่อที่ไดร้บัการจัดสรรงบจากสอวน. ใหม้าซือ้ให้

เดก็มีทัง้โมเดล ตวัอย่างแร่ อปุกรณ์ภูมิศาสตร์ตัง้มากมาย” 

(ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยัฯ: สมัภาษณ)์  

19 มีนาคม 2564 

การจัดการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ทั้ง
สามโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนรูเ้พียงแต่เลือกใช้เฉพาะบางเนื ้อหาสาระที่เก่ี ยวข้องและมี
ประโยชนต่์อนักเรียนในการออกไปเรียนรูน้อกหอ้งเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูจ้ะเนน้การเรียนรูใ้น
บริเวณโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการจัดท าแผนที่ การเรียนรูเ้ก่ียวกับธรณีวิทยา การเรียนรู้
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เก่ียวกับภูมิประเทศ  การน านักเรียนออกมาทดลองใชเ้ครื่องมือที่ต้องใช้สถานที่ในการจัดการ
เรียนรู ้ เช่น GPS  การลงพืน้ที่บริเวณชุมชนใกลเ้คียงกับโรงเรียนเพื่อศึกษาในเนือ้หาภูมิศาสตร์
มนุษย์ และภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่นักเรียนได้เรียนรูจ้ากของจริง
นักเรียนจะมีทักษะจากการฝึกฝนและเกิดกระบวนการทางภูมิศาสตร ์ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์
ต่อไปนี ้

          “การสอนนกัเรียนเตรียมทหารนัน้ เราจะสอนเขาใหม้ีความรูท้ฤษฎีอย่างเดียวไม่ได ้

เพราะอนาคตพวกเขาเหล่านัน้จะตอ้งออกไปรบัราชการในแต่ละเหล่าทีต่นเองสอบเขา้มาได ้

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวติการท างานของพวกเขา โรงเรียนเตรียมทหารจึงมีนโยบายเด่นชดั ที่

จะตอ้งใหน้กัเรียนเตรียมทหารทุกคน มีทกัษะทางวิชาการที่เด่นชัด ฉะนัน้ที่นี่จะจัดสอน

เนือ้หาครึ่งและปฏิบตัคิรึ่งเลยครบั” 

(ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนเตรียมทหาร : สมัภาษณ)์  

27 พฤษภาคม 2564 

สรุปไดว้่าดา้นการจัดกิจกรรมในชัน้เรียน เริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ความพรอ้มของครู มีการวิเคราะหห์ลกัสตูร เป็นสิ่งที่ครูสงัคมศึกษาตอ้งปฏิบติัเป็นขัน้พืน้ฐาน เพื่อ
น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหเ์ตรียมวิธีการจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของนักเรียน หอ้งเรียน 
แบ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน เนน้กิจกรรมกลุ่ม สื่อการเรียนรูภู้มิศาสตร ์มีการ
เชิญวิทยากรมาใหค้วามรูก้บันกัเรียนและการจดัการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนเนน้การปฏิบติัจรงิ ทกัษะ
และกระบวนการทางภมูิศาสตร ์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบในการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาด
รูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

1.2.2 ด้านการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 ผูว้ิจัยไดล้งสังเกตและสัมภาษณ์ในโรงเรียนตัวอย่างพบว่าดา้นการใช้

แหล่งภูมิศาสตรเ์ป็นดา้นที่มีความหลากหลายแตกต่างกันมากเนื่องจากลกัษณะภูมิศาสตรแ์หล่ง
ที่ตัง้ของโรงเรียนเป็นตวับ่งชีว้่าโรงเรียนสามารถจดัหา จดัสรา้ง หรือน านกัเรียนไปศึกษาแหล่งการ
เรียนรูภ้มูิศาสตร ์ ตวัอย่างบริเวณที่ตัง้ของโรงเรียนเตรียมทหารสงักดักระทรวงกลาโหมนัน้ ตัง้อยู่ที่
อ  าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก บริเวณของโรงเรียนมีขนาดกวา้งและดา้นหลงัติดกับภูเขา ซึ่งครู
สงัคมศึกษาไดใ้หค้วามส าคญักบัทรพัยากรที่มีในโรงเรียนจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องการ
ใชแ้ผนที่เข็มทิศซึ่งไดเ้ลือกใชบ้ริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู ้โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช อยู่ใกลบ้ริเวณของชุมชนดัง้เดิมในอดีต ครูสงัคมศึกษาจึงเลือกใช้
แหล่งชุมชนดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรูเ้รื่องภูมิศาสตรม์นุษยแ์ละภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ เพื่อให้
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นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรูจ้ากสถานที่จรงิการใชส้ื่อในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกนั จากปัจจยั
ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจ านวนนักเรียนของโรงเรียนนัน้หรือแมแ้ต่จ านวนงบประมาณที่
ได้รบัการสนับสนุนจากกระทรวงที่สังกัดและสอวน.ก็มีความแตกต่างกันท าให้ครูสังคมศึกษา
จะตอ้งวางแผนการใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกับบริบทหอ้งเรียน อาทิ การจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนปกติ
ครูสงัคมศึกษาจะมีการเลือกใชใ้นอปุกรณท์ี่สามารถใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอย่างทั่วถึง เช่นการ
ใชแ้ผนที่เล่ม ลูกโลก google earth ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือการใชเ้ข็มทิศ ซึ่งแตกต่างจาก
หอ้งเรียนพิเศษหรือนกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดบัชาติที่จะไดร้บัการสนบัสนนุเพิ่มเติมในการใชส้ื่ออย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผนที่ระวาง 1 
: 50,000 ซึ่งเป็นแผนที่ เฉพาะและมีรายละเอียดที่มากกว่าการใช้แผนที่ เล่ม การใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) หรือเครื่องมือ  Remote Sensing  GPS แบบจ าลองทาง
ภมูิศาสตร ์อย่างไรก็ตาม ทกุโรงเรียนก็นัน้ที่จะสนบัสนนุใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัผ่านเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหเ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการทางภูมิศาสตรเ์ป็นไปตามที่
มาตรฐานและตัวชีว้ัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2555 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
2560)ที่ไดก้ าหนดไว ้ตวัอย่างบทสมัภาษณต่์อไปนี ้

“เราใหค้วามส าคญักบัสื่อการเรียนรูภู้มิศาสตร์มาก โรงเรียนจัดหาโมเดลทางภูมิศาสตร์ที่

เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ฝึกใหน้กัเรียนที่เข้าแข่งขันไดใ้ชเ้ครื่องมือภูมิศาสตร์

อย่างช านาญ เพราะการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกนัน้เนน้ไปที่ทักษะกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์มากกว่าความรู ้สื่อการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีภูมิศาสตร์จะท าใหน้กัเรียนทกัษะ

กระบวนการตรงนี”้ 

(ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรฯ์ : สมัภาษณ)์  
7 เมษายน 2564  

          “โรงเรียนของเรามีความเข้มแข็งและมีจุดเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้

นกัเรียนเกิดทกัษะดา้นแผนที่อยู่แลว้ เพราะแผนที่เป็นเครื่องมือส าคญัทางการทางทหาร

อย่างหนึ่ง นกัเรียนทกุคนจะตอ้งสามารถใชแ้ผนทีไ่ดใ้นระดบัทีม่าก วิธีการสอนการใชแ้ผนที่

นอกจากอธิบายและฝึกอ่านแลว้ การลงมือสรา้งแผนที่จากบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเป็นอีก

หนึ่งบทเรียนที่ส าคญัส าหรบันกัเรียน บริเวณรอบโรงเรียนจึงเป็นเรียนรูส้ าคญัที่จะสรา้งให้

นกัเรียนเกิดกระบวนการทางภูมิศาสตร์และตกผลกึความรูข้องตนเอง” 

 (ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนเตรียมทหาร : สมัภาษณ)์  
27 พฤษภาคม 2564 
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สรุปไดว้่าดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้ในบริบททัง้สามโรงเรียนมี
การใชส้ื่อที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ เข็มทิศ เครื่องมือที่เป็นระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร ์ซึ่งการเลือกใชน้ัน้เนน้ไปที่บริบทของนกัเรียนและหอ้งเรียนเป็นส าคญั สว่นการใชแ้หล่ง
การเรียนรูม้ีทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียนจะเนน้การวัดการวาดแผนที่หรือการ
ใชล้กัษณะภูมิประเทศในโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู ้นอกจากภายในโรงเรียนแลว้การใชแ้หล่ง
การเรียนรูค้รูสงัคมศึกษาไดใ้หค้วามส าคัญกับแหล่งการเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนดว้ยแต่เนน้ไปที่
บรบิทท่ีส าคญั โดยใชช้มุชนหรือภมูิประเทศ ภมูิลกัษณต่์างๆที่เกิดขึน้ใกลโ้รงเรียนเป็นส าคญั 

1.2.3 ด้านการวัดและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลจากการเก็บขอ้มลูในโรงเรียนที่เป็นศนูยส์อวน.วิชา

ภมูิศาสตร ์สามารถวิเคราะหไ์ดอ้อกเป็นประเภทดงันี ้
การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาสังคมศึกษา เน้นการ

ประเมินผลสมัฤทธิ์รายวิชาภูมิศาสตรด์ว้ยการประเมินตามขอ้ปฏิบติัของกระทรวงศกึษาธิการ โดย
มีการใชเ้ครื่องมือในการวดัและประเมินผลที่หลากหลาย  ซึ่งครูสงัคมศึกษา เลือกใชแ้บบทดสอบ 
แบบประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินรายบุคคล แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
รวมถึงการประเมินการลงมือปฏิบัติกิจกรรม การสอบปากเปล่า การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสม
ผลงาน การเขียนสะท้อนกลับ เพื่อให้การวัดและประเมินผลเพื่อประเมินกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์การประเมินผลกระบวนการทางภูมิศาสตรส์ามารถจดัการประเมินไดท้ัง้กิจกรรมในชัน้
เรียนซึ่งเป็นการประเมินทักษะพืน้ฐานตามตัวชีว้ัดและค าอธิบายรายวิชาภูมิศาสตรใ์นหลกัสูตร
ของโรงเรียนโดยมากประเมินไปพรอ้มความรู ้ 

สว่นการประเมินกระบวนการทางภูมิศาสตรส์  าหรบัตวัแทนนกัเรียนผู้
เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนัน้ เนน้การประเมินผลการปฏิบติังานนัน้คือ การอ่านแผนที่ การใช้
เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ลกัษณะการประเมินเนน้ประเมินผลจากสภาพจริง ครูสงัคม
ศกึษาสงัเกตโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติัของนกัเรียนเพื่อแกโ้จทยปั์ญหาหรือสถานการณท์าง
ภูมิศาสตรท์ี่ครูก าหนดให ้การประเมินผลในขัน้ตอนนีเ้น้นการประเมินพัฒนาการและการเขียน
สะท้อนผลการท างานของนักเรียนให้ต่อเนื่ องตามกระบวนการไปดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์
ดงัต่อไปนี ้ 

“ในโรงเรียนนีค้รูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการวัดประเมินโดยการใช้
แบบทดสอบ การถามตอบ  การแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างครูและนกัเรียน  การน าเสนอหนา้ชัน้
เรียน  การจัดบอร์ดนิทรรศการ  การออกภาคสนามหาขอ้มูล  และการทศันศึกษา  ศึกษาแหล่ง
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เรียนรูจ้ากสถานที่จริง ที่นี่เน้นใหเ้ด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและประกอบดว้ยทางโรงเรียนมี
นโยบายนเิทศการสอนอย่างเคร่งครดั” 

(ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรฯ์ : สมัภาษณ)์  

7 เมษายน   

“เมื่อสอบเพื่อคดัเลือกตวัแทนไปเรียบรอ้ยแลว้ ศูนย์ฯประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้ค่าย 1  
ซึ่งจะมีตวัแทนที่ไดร้บัการคดัเลือกประมาณ 30 – 40  คน  และมีนกัเรียนส ารองประมาณ 5 คน  
การจดัค่ายมีกิจกรรมไดแ้ก่ มีการลงทะเบียน ชีแ้จงรายละเอียด มีกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่การฟังค า
บรรยายใหค้วามรูใ้นสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ  ภูมิศาสตร์มนุษย์  ภูมิศาสตร์เทคนิค  จากคณะ
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และมีรุ่นพีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง  และกิจกรรมภาคสนาม ทศันศึกษา  และสนัทนา
การ  ซึ่งเนน้กระบวนการคดิ ปฏิบตัิน าไปสู่การเรียนรูภู้มิศาสตร์ทีม่ีการเปลีย่นแปลงตลอด  และมี
การทดสอบความรูจ้ากการเขา้ค่ายทัง้หมดเพือ่คดัเลือกใหเ้หลอื 6 คน  และส ารองประมาณ 3 คน  
เพือ่เป็นตวัแทนศูนย ์เขา้ค่าย 2 ต่อไป” 

(ครูสงัคมศกึษา ศนูย ์สอวน.โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยัฯ: สมัภาษณ)์  

19 มีนาคม 2564  

สรุปไดว้่าการวัดและประเมินผล มีวิธีการที่หลากหลายและมีขัน้ตอนที่
ชดัเจนคือการวดัผลสมัฤทธิ์ตามกระทรวงศึกษาธิการโดยใชก้ารวดัและประเมินดว้ย แบบทดสอบ 
การประเมินจากสภาพจรงิ  นอกจากการประเมินตามแบบแผนแลว้ การวดัและประเมินการจดัการ
ภูมิศาสตรย์งัมีการวดัและประเมินตามรูปแบบของโอลิมปิกภูมิศาสตรคื์อการคดัเลือกและการเขา้
ค่าย ตามขั้นตอนของโครงการภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ มีการทดสอบมัลติมีเดีย มีการ
ประเมินจากภาคสนามเขา้มาสนับสนุนในการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

1.2.4 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ผลจากการสังเกตและสัมภาษณ์จากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ผลตาม

ประเด็นต่างๆดงันี ้
กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร ์จากขอ้มูลที่

ไดจ้ากลุม่โรงเรียนตวัอย่าง มีแนวคิดในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรที่คลา้ยคลึงกนัเป็นกิจกรรมที่
จดัขึน้นอกเวลาเรียนปกติมีทัง้กิจกรรมที่เกิดขึน้ในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียนขึน้อยู่
กบับิบทของโรงเรียนนัน้ ซึ่งประกอบไปดว้ยกิจกรรมออกภาคสนาม (field work) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
นกัเรียนจะไดไ้ปทดลอง ส ารวจ ลงมือปฏิบติั ฝึกฝนการใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตร ์การออกไปท า
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กิจกรรมภาคสนามนัน้ครูสงัคมศึกษาจะเนน้บริบทความเป็นอยู่ของชุมชนใกลเ้คียง หรือลกัษณะ
ภูมิศาสตรท์ี่ส  าคัญในบริเวณนั้นๆ กิจกรรมทัศนศึกษา (field trip) รูปแบบกิจกรรมเป็นการร่วม
บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรูต่้างๆในรายวิชาสังคมศึกษา ซึ่งกิจกรรมนีโ้รงเรียนจะจัดใหก้ับ
นักเรียนทุกคนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ครูสังคมศึกษาให้
นักเรียนได้คิดหัวข้อประเด็นเก่ียวกับภูมิศาสตร ์เพื่อให้นักเรียนใชก้ระบวนการทางภูมิศาสตร์
แกปั้ญหา ซึ่งจะก่อใหเ้กิดทกัษะภูมิศาสตรข์ึน้ในตวัของนกัเรียน กิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมชมรม 
จะมีในบางโรงเรียนที่ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมทาง
ภูมิศาสตร ์เช่นการออกค่ายภูมิศาสตร ์การส ารวจทรพัยากรในโรงเรียน การท าแผนที่ในโรงเรียน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมส าหรบัการฝึกฝนทกัษะและกระบวนการทางภมูิศาสตรท์ัง้สิน้ 

กิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนศูนย์สอวน.
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูจากการสงัเกตบรบิทของโรงเรียน และสมัภาษณเ์ชิงลึกครูสงัคมศึกษาไดข้อ้มลู
ตามประเด็นส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย 

กิจกรรมการจัดหาต าราเก่ียวกับภูมิศาสตรพ์รอ้มติวเขม้เนือ้หา
ภมูิศาสตรล์กัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ครูสงัคมศกึษาจดัตารางในการสอนเสรมิความรูห้รือ
เรียกว่า “ติว” เขม้ในสว่นของเนือ้หารายวิชาที่มีอยู่ในหนงัสือภูมิศาสตรส์อวน.ทัง้ 3 เล่ม พรอ้มทัง้มี
การทดลองท าขอ้สอบของปีผ่านมาเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทบทวนมีความพรอ้มรวมถึงทกัษะการ
ตอบค าถามที่จะไปสอบแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ระยะเวลาในการจัดติวจะมีอยู่  
2 รูปแบบคือ1)ระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนส าหรบัโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปกติ 2)ระยะเวลาหลงั
เลิกเรียนถึงก่อนนอน ส าหรบัโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกินนอนประจ า นอกจากนัน้โรงเรียนไดม้ีการ
จดัหาบคุลากรเชียวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอกเขา้มาเสริมความรูใ้หก้บันกัเรียนในวนัหยดุเสาร -์
อาทิตย ์กิจกรรมนีจ้ะเริ่มตน้ทกุตน้ปีการศกึษาจนเสรจ็สิน้การแข่งขนัเป็นประจ าทุกปี 

กิจกรรมค่ายภูมิศาสตรเ์ป็นกิจกรรมเฉพาะที่ศนูยส์อวน.ประเภท
โรงเรียนจะตอ้งจดัค่ายภูมิศาสตรเ์ป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดท้กัษะและกระบวนการภูมิศาสตรข์ัน้สงู
ลกัษณะของค่ายภูมิศาสตรจ์ะอยู่ในรูปแบบคล้ายคลึงกันทุกโรงเรียนคือมีการจดัอบรมระยะเวลา
ในการฝึกอบรมใชเ้วลาประมาณ 1 สัปดาห ์การฝึกภาคสนามทางศูนยจ์ะน านักเรียนออกไปฝึก
ภาคสนามตามที่เหมาะสมกบับริบทโรงเรียนนัน้ๆ 2-3 พืน้ที่ การฝึกมัลติมีเดียครูสงัคมศึกษาและ
วิทยากรจะใหค้วามส าคญักบัสว่นนีเ้ป็นพิเศษเนื่องจากนกัเรียนสว่นใหญ่จะเกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ท าขอ้สอบมลัติมีเดีย จะเห็นไดว้่าการฝึกอบรมนัน้เป็นการฝึกที่คลา้ยคลงึกนัแต่เมื่อเขา้สูร่ะดบัชาติ
นกัเรียนจะมีผลการแข่งขนัที่ต่างกนั จาการเก็บขอ้มูลพบว่าความแตกต่างกันส่วนใหญ่จะเกิดขึน้
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ในส่วนของวิทยากรที่เขา้มาจัดอบรมให ้เนื่องจากบางโรงเรียนมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ และ
นอกจากวิทยากรแลว้เครื่องมือภูมิศาสตรท์ี่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการการเรียนรูภู้มิศาสตรก์็
แตกต่างกันบางโรงเรียนมีแผนที่ชนิดพิเศษ มีโมเดลภูมิศาสตรท์ี่มีลกัษณะเฉพาะ หรือแมแ้ต่การ
ออกฝึกภาคสนามในพืน้ที่ที่ต่างกันนักเรียนก็เกิดองคค์วามรูท้ี่ต่างกัน จึงท าใหน้ักเรียนที่ผ่านเขา้
ค่ายนัน้จะไดร้บัการอบรมที่มีระดบัความเขม้ขน้ไม่เท่ากนั ซึ่งหลงัจากที่นกัเรียนเขา้ค่ายอบรมเสร็จ
สิน้เป็นที่เรียบรอ้ยแล้วศูนย์สอวน.วิชาภูมิศาสตรป์ระเภทโรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนเข้าวัด
ความรูเ้พื่อคดัเลือกเป็นตวัแทนศนูยภ์มูิศาสตรป์ระเภทโรงเรียนเพื่อเขา้แข่งขนัในระดบัประเทศเป็น
ประจ าต่อเนื่องทกุปีคการศกึษาดงัตวัอย่างบทสมัภาษณต่์อไปนี ้

“นกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกที่ผ่านการสอบเพื่อคดัเลือก
ตวัแทนโรงเรียนในค่ายที่ 1 แลว้ นกัเรียนจะตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความรูภู้มิศาสตรแ์บบเขม้ใน
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ร่วมถึงการออกทัศนศึกษาเพื่อเรียนรูก้ารใช้เครื่องมือภูมิศาสตร ์ฝึก
กระบวนการทางภูมิศาสตรจ์ากสถานที่จริง และยังได้ประสานงานกับกรมแผนที่ทหารเพื่อจัด
วิทยากรมาใหค้วามรูแ้บบเขม้เพิ่มเติมอีกดว้ย”  

(ครูผูร้บัผิดชอบ ศนูยส์อวน.โรงเรียนเตรียมทหาร: สมัภาษณ)์  

27 พฤษภาคม 2564 

สรุปไดว้่าดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั 
คือกิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ จะเป็นรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการฝึกใชแ้ผนที่ กิจกรรมโครงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริม
ทกัษะใหก้บันกัเรียนทั่วไปทุกคน ส าหรบันกัเรียนที่ผ่านการคดัเลือกจะมีกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบ
เขม้ซึ่งภายในกิจกรรมจะประกอบไปดว้ยการจัดหาหนังสือ ต าราที่นอกเหนือจากต าราเรียนใน
หอ้งเรียนมาใหก้ับนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม และมีกิจกรรมการติวเขม้เนือ้หาทางภูมิศาสตรแ์ละ
เสรมิทกัษะการฝึกภาคสนาม และฝึกมลัติมีเดีย ที่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการแข่งขนัภมูิศาสตร์
โอลิมปิก ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรข์อง
นกัเรียน 

1.2.5 ปัญหาและอุปสรรค 
ผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต รวมทั้งข้อมูลคุณภาพจาก

แบบสอบถามในส่วนของปัญหาและอุปสรรค เป็นประเด็นที่ครูสังคมศึกษาเน้นไปที่ เรื่องของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่อยู่ในกรอบของระบบการศึกษาที่ไม่ไดอ้อกแบบยืดหยุ่น
ในการจัดการเรียนรู ้และไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ตอ้งอาศยัระยะเวลานานในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู ้รวมถึงการระยะเวลาการใช้อุปกรณ์ สื่อและเครื่องมือทางภูมิศาสตรก์็มี
ผลกระทบในส่วนนี ้แต่ครูสงัคมศึกษาก็ไดม้ีการเสนอแนะในการน าเอากิจกรรมหรือการจัดการ
เรียนรูท้ี่ต้องอาศัยระยะเวลานานนั้นไปจัดรวมอยู่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมทัศน
ศึกษา กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร ์หรือกิจกรรมชุมนุม ส าหรบันักเรียนที่ใหค้วามสนใจในเรื่องของ
การศกึษาภมูิศาสตรเ์ป็นพิเศษ  

นอกจากนีค้รูสงัคมศึกษาไดม้ีการเสนอแนะเรื่องของงบประมาณในบาง
โรงเรียนส าหรบัที่จะจดัซือ้จดัหา สื่อและเครื่องมือทางภมูิศาสตรใ์หก้บันกัเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการ
เรียนรูซ้ึ่งถือเป็นองคป์ระกอบในการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์แต่
ปัญหาดังกล่าวไม่ได้กระทบกับโรงเรียนที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอวน.วิชาภูมิศาสตร ์
เนื่องจากโรงเรียนเหล่านีจ้ะมีงบประมาณจากการตัง้โครงการศนูยภ์ูมิศาสตรท์ี่ไดร้บัจากกระทรวง
ตน้สงักัดแลว้ ทางสอวน.ก็มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของโรงเรียน จึงท าให้
ปัญหาดงักล่าวเกิดไม่ครอบคลมุทุกบริบท ซึ่งปัญหาดังกล่าวไดแ้สดงถึงการบรหิารจดัการในเรื่อง
ของการส่งเสริมการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรท์ี่ไม่ได้
ครอบคลมุทกุพืน้ที่อย่างเท่าเทียมกนั 

ส่วนที ่2 องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรก์ับข้อมูลเชิงประจักษ์  มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด เมื่อพิจารณาค่าสถิติ 
Bartlett’s test of sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น 
เมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่พบว่ามีค่าไคสแควรเ์ท่ากับ 979.796 (p < .001) 
แสดงว่าเมทริกซส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นแตกต่างจากเมทริกซเ์อกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร -์ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin measures of sampling adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ .815 ซึ่งเขา้ใกล ้1 ผลการ
ทดสอบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรต่าง ๆ ในขอ้มลูชุดนีม้ีความสมัพันธก์นัมากและมีความเหมาะสม
ที่จะน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้และมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดต้ัง้แต่ 
-.003 ถึง .871 ที่ระดบันยัส าคญั .01 และ .05 ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัของ
ตวัแปรสงัเกตได ้

ตวัแปร PRE KNL SKL PRO TOL TEC ATM TES PRA FED ACI ACT 

PRE 1            

KNL .648** 1           

SKL .575** .859** 1          

PRO .613** .866** .871** 1         

TOL .223* .417** .374** .506** 1        

TEC .130 .415** .436** .559** .743** 1       

ATM .690** .417** .381** .345** .268** .153 1      

TES .125 .228* .318** .308** .151 .214* .066 1     

PRA .220* .302** .332** .314** .188* .183* .207** .747** 1 .   

FED .221* .366** .372** .329** .432** .297** .272** .412** .413** 1   

ACI .139 .216* .252** .311** .253** .260** -.003 .766** .617** .399** 1  

ACT .313** .368** .352** .375** .313** .305** .229** .684** .618** .489** .718** 1 

Mean 3.8328 3.7040 3.7328 3.6515 3.4934 3.4411 3.7737 3.4259 3.4526 3.2672 3.0012 3.4345 

S.D. .33147 .43688 .43174 .49533 .41369 .50803 .40911 .47368 .47539 .50833 .71800 .51162 

Bartlett's Test of Sphericity 2 = 979.796 df = 66 p < .001 KMO = .815 

** p < .01, * p < .05 
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2.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด  โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งจากดชันี เกณฑแ์ละค่าสถิติในโมเดล ตามเกณฑข์อง Hair (2010, 579-581) ดงัตาราง
ต่อไปนี ้ 

ตาราง 21 ดชันี เกณฑแ์ละค่าสถิติในโมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์

ดชันี เกณฑ ์ ค่าสถิติในโมเดล 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
2 = 9.75, 

df = 52, p = .976 
GFI มากกว่า 0.95 1.00 
AGFI มากกว่า 0.95 1.00 
CFI มากกว่า 0.97 1.00 
RMSEA นอ้ยกว่า 0.05 0.00 
SRMR นอ้ยกว่า 0.05 0.01 

 

จากตาราง พบว่า ค่าสถิติ 2 เท่ากับ  9.75, df = 52, p = .976, AGFI = 1.00, 
RMSEA = 0.00, SRMR = 0.01 ส่วนดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ CFI = 1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
ความสอดคล้องทุกดัชนีชีใ้ห้เห็นว่าโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรม์ีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
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2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 22วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตร ์

ตวัแปร 
น า้หนกัองคป์ระกอบ 

t R2 
b(SE)  

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบอนัดบัท่ี 1 
องคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

Preparation 1.060 0.300 < ----- > 0.090 
Knowledge 1.006(0.705) 0.226 2.025* 0.051 
Skills 1.058(0.721) 0.240 2.468* 0.057 
Process 1.272(0.850) 0.252 2.696* 0.064 
องคป์ระกอบดา้นสื่อและแหล่งเรียนรูภ้มูิศาสตร ์
Data Tool 1.082 0.211 < ----- > 0.045 
Geo Tool 1.180(1.110) 0.202 2.063* 0.041 
Geo Resource 0.771(0.798) 0.168 1.859 0.028 

องคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้
Test 0.958 0.258 < ----- > 0.066 
Practice 1.261(0.807) 0.265 2.562* 0.070 
Portfolio 1.189(0.750) 0.334 2.684* 0.112 
องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
General Activity 0.868 0.402 < ----- > 0.161 
Extra Activity 0.731(0.406) 0.289 2.254* 0.083 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบอนัดบัท่ี 2       ตวับ่งชีร้วมการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร  ์
Instruction 0.233(0.118) 0.754 1.977* 0.569 
Tool & Resource 0.221(0.151) 0.784 2.170* 0.614 
Measurement 0.230(0.150) 0.652 2.069* 0.425 
Activity 0.531(0.191) 0.923 2.778* 0.852 
เมทริกสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแฝง 

ตวัแปร Instruction Tool & Resource Measurement Activity 
Instruction 1.000 - - - 
Tool & Resource 0.591 1.000 - - 
Measurement 0.477 0.495 1.000 - 
Activity 0.643 0.668 0.539 1.000 

หมายเหต:ุ * P .05 ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 <---> ไม่รายงานค่า SE และ t เน่ืองจากเป็นพารามิเตอรบ์งัคบั (constrained parameter) 
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จากตาราง ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลโมเดลการจดัการเรียนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
ในองคป์ระกอบอันดับที่ 1 อยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.40 โดยองคป์ระกอบดา้นการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรโดยทั่วไปมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุเท่ากบั 0.40 รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการ
วัดและประเมินผลโดยตัวบ่งชีท้ี่แสดงถึงการวัดและประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมผลงานและการ
สะทอ้นคิดมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.33 และองคป์ระกอบดา้นการใชส้ื่อและแหล่งเรียนรู้
ภูมิศาสตร ์ตัวบ่งชีด้า้นการใชแ้หล่งเรียนรูภู้มิศาสตรม์ีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อยที่สุดเท่ากับ 
0.17 ส่วนค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานในโมเดลการวัดองค์ประกอบอันดับที่ 2  มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.63 ถึง 0.92 โดยองค์ประกอบด้านการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานสงูที่สดุ มีการผนัแปรรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์นระดับสูง (รอ้ยละ 85.2) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรูภู้มิศาสตร ์มีการผันแปรร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตรใ์นระดับปานกลาง (รอ้ยละ 61.4) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการจัดการเรียนรูใ้น
ชัน้เรียน มีการผนัแปรร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
ในระดับปานกลาง (รอ้ยละ 56.9) และองคป์ระกอบดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรูม้ีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบต ่าที่สุด มีการผันแปรร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรใ์นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 42.5)  ตามล าดบัดงัปรากฏในภาพ 3 
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ภาพประกอบ 2 โมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

ส่วนที ่3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
ผลจากการส ารวจสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้

เรื่องภูมิศาสตรร์ะดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ โดยมีการ
เก็บขอ้มลูทัง้ขอ้มลูเชิงปรมิาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพ รวมทัง้ผลของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ยืนยันแลว้ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรก์ับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติตามองค์ประกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์ดงันี ้

 
 



  118 

 
3.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่ อ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานใน
องคป์ระกอบอนัดับที่ 1 (ค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.29-0.40)สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมากที่สุด แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้เรื่อง
ภมูิศาสตรม์ีแนวทางการปฏิบติัดงันี ้

3.1.1 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เป็นจุดเนน้ส าคัญคือกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบ
เขม้ บทเรียนที่ใชเ้ตรียมความรูแ้บบเขม้ประกอบไปดว้ย  

3.1.1.1 กิจกรรมเตรียมขอ้มูลพืน้ฐานโอลิมปิกภูมิศาสตร ์คือ กิจกรรมการ
อธิบายลกัษณะขอ้สอบ การลงมือท าขอ้สอบในแต่ละส่วน ทัง้ขอ้สอบแบบปรนัย ขอ้สอบอัตนัย 
ขอ้สอบกระบวนการปฏิบติัรวมทัง้แนวปฏิบติัขัน้ตอนและกระบวนการ 

3.1.1.2 กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรเ์ป็นการ
ติวเขม้เรื่องของความรูภู้มิศาสตร ์ เป็นเนือ้หาเก่ียวกับภูมิศาสตรก์ายภาพ ภูมิศาสตรม์นุษย ์และ
ภมูิศาสตรเ์ทคนิค โดยใชห้นงัสือของโครงการต าราวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์มลูนิธิ สอวน. 

3.1.1.3 กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทักษะภาษาอังกฤษและค าศัพทเ์ฉพาะ
ทางภูมิศาสตร ์คือกิจกรรมที่ครูสงัคมศึกษาและครูภาษาองักฤษร่วมกันติวหลกัการอ่านและการ
เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดหาพจนานุกรมศัพท ์ภูมิศาสตรใ์หก้ับนักเรียนไดศ้ึกษา 
เนื่ องจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ใช้ข้อสอบและการตอบค าถามเป็น
ภาษาองักฤษ 

3.1.1.4 กิจกรรมเตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุม่ ติวเสริมเขม้เพื่อใหเ้กิด
ทกัษะกระบวนการทางภูมิศาสตร ์โดยมีน าเครื่องมือทางภูมิศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเ์พื่อใหน้ักเรียนเกิดความช านาญในการใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตรแ์ละเป็นการฝึกฝน
การท าขอ้สอบภาคสนามของการสอบภมูิศาสตรโ์อลิมปิกไปพรอ้มกนั 

3.1.1.5 กิจกรรมการจัดสถานการณ์จ าลองการสอบ (Simulator Testing) 
เป็นกิจกรรมที่จ  าลองการสอบทั้งการสอบข้อเขียนและรวมทั้งการสอบภาคสนามโดยการ
ก าหนดเวลา และสถานการณท์ี่เคยเป็นขอ้สอบของปีที่ผ่านมา ภายใตห้ลกัการเนน้การทดสอบที่
เสมือนจรงิ 
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3.1.2 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ แบ่งตามประเภทของ
โรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียนประจ าจะมีช่วงเวลาในการจดักิจกรรม 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนเขา้คาบเรียนที่ 
1 เวลาประมาน 07.00 น.- 8.30 น.และช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน เวลาประมาน 18.00 น.- 21.00 น. 
และโรงเรียนปกติ จะมีช่วงเวลาในการจดักิจกรรมในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละช่วงปิดภาคเรียน 

3.1.3 กิจกรรมกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร ์เป็นการจดัค่ายภูมิศาสตรโ์ดยการจดัค่าย
เป็นระยะเวลา 7 วัน รูปแบบกิจกรรมบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมออก
ภาคสนาม กิจกรรมทศันศึกษา และกิจกรรมสนัทนาการ  ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดเนน้ที่กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ไขปัญหาทักษะปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพรอ้มให้กับนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 

3.1.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดแ้ก่ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดท าแผนที่ การอ่านแผนที่และใชเ้ข็มทิศ โดยจัดในรูปแบบของโครงการ 
และชมุนมุ 

3.2 การวัดและประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่ อ

เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานใน
องคป์ระกอบอนัดบัที่ 2 (ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.26-0.33) สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติให้ความส าคัญกับการด้านการวัดและ
ประเมินผล เป็นอนัดบัรองลงมา ซึ่งแนวทางดา้นการวดัและประเมินผลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตรม์ีแนวทางการปฏิบติัดงันี ้

3.2.1 การวดัและประเมินผลดว้ยแบบวดัประกอบไปดว้ย  
3.2.1.1 การทดสอบ เป็นแบบทดสอบที่ใชใ้นการวัดความฉลาดรูท้างด้าน

ภูมิศาสตรเ์ป็นทัง้แบบทดสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก 4 และ 5 ตัวเลือก และมีการใชแ้บบทดสอบ
อตันยัควบคู่ไปพรอ้มกนัในการทดสอบ 

3.2.1.2 การประเมินค่า เป็นรูปแบบการวัดที่ครูสงัคมศึกษาใชเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินประกอบสถานการณ์การจัดการเรียนรูท้ี่มีลักษณะของผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์
และมีการก าหนดเกณฑว์ดัความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรอ์ย่างชดัเจน 

3.2.1.3 การตรวจสอบรายการ ครูสังคมศึกษาจะเลือกใช้การตรวจสอบ
รายการกับการจดัการเรียนรูท้ี่เป็นขัน้ตอนและมีล าดบัชัดเจนเพื่อที่จะสอดคลอ้งกบัลกัษณะแบบ
ประเมิน ตัวอย่างเช่น การใช้การวัดและประเมินแบบการตรวจสอบรายการของโรงเรียน
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วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ครูสังคมศึกษาเลือกที่จะประยุกตใ์ชแ้บบ
ตรวจสอบรายการกับการจัดการเรียนรูเ้รื่องของการท าโครงงานภูมิศาสตร ์เนื่องจากมีล าดับ
ขัน้ตอนที่ชดัเจนและสามารถวดัไดถ้ึงกระบวนการทางภมูิศาสตรข์องนกัเรียน 

3.2.1.4 การประเมินดว้ยกระบวนการกลุ่ม เป็นการประเมินที่มีการประเมิน
ดว้ยแบบประเมินที่ครูสงัคมศึกษาออกแบบเอง และศึกษารายละเอียดของการจัดการเรียนรูว้่ามี
ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ครูสงัคมศึกษาสามารถที่จะวดัและประเมินความฉลาดรู้
ทางภูมิศาสตรไ์ด้ ตัวอย่างในโรงเรียนเตรียมทหาร ครูสังคมศึกษาเลือกที่จะใช้การประเมิน
กระบวนการกลุ่มในกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องการท าแผนที่บริเวณโรงเรียน เนื่องดว้ยลักษณะการ
จัดการเรียนรูใ้นเนือ้หานั้นมีกิจกรรมกลุ่มใหก้ับนักเรียนไดศ้ึกษาและจัดท าแผนที่เป็นกลุ่ม ซึ่งครู
สังคมศึกษาสามารถที่จะวัดและประเมินความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรจ์ากการท ากิจกรรมกลุ่ม
ดงักลา่วได ้

3.2.1.5 การประเมินรายบุคคล เป็นกระบวนการประเมินที่อิสระครูสังคม
ศึกษาสามารถน าการประเมินรายบุคคลไปใชก้ับทุกเนือ้หา เนื่องจากการประเมินรายบุคคลเป็น
การประเมินที่ไม่ไดย้ึดเครื่องมือการประเมิน เพียงแต่มีเงื่อนไขใหใ้ชก้ับการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคลเท่านัน้ จึงท าใหค้รูสงัคมศกึษาสามารถออกแบบเครื่องมือวดัที่มีความสามารถในการวดั
ความฉลาดรูท้างภมูิศาสตรไ์ดต้ามบรบิทของการจดัการเรียนรูน้ัน้ได ้

3.2.2 การวดัและประเมินผลจากการปฏิบติัประกอบไปดว้ย 

3.2.2.1 การประเมินดว้ยการสอบปากเปล่า เป็นการวดัและประเมินผลจาก
การปฏิบัติการพูดสนทนาระหว่างครูสังคมศึกษาและนักเรียนในประเด็นหัวขอ้ตามที่ครูสังคม
ศึกษาโดยที่นักเรียนจะเป็นผูต้อบค าถาม ครูสงัคมศึกษาสามารถที่จะวดัความรูค้วามเขา้ใจในซึ่ง
เป็นองคป์ระกอบของความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรข์องนกัเรียนผ่านการตอบค าถาม 

3.2.2.2 การประเมินด้วยการปฏิบัติกิจกรรม เป็นการวัดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมทางภูมิศาสตรเ์ช่นการออกทัศนศึกษา การออกภาคสนาม เป็นตน้ การจัดการเรียนรูใ้น
แหล่งการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน ครูสังคมศึกษาจะออกแบบวิธีการจัดการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับ
บริบทที่เนน้ใหน้กัเรียนการลงมือปฏิบติั แลว้น าการประเมินผลดว้ยกิจกรรมมาวดัและประเมินผล
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรข์องนกัเรียน 

3.2.3 การวดัและประเมินผลจากการสภาพจรงิประกอบไปดว้ย 

3.2.3.1 การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน รูปแบบการประเมินดว้ยแฟ้ม
สะสมผลงานของนักเรียนเป็นการประเมินที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการสะสมผลงานและ
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ประสบการณข์องนักเรียนที่เกิดจาการเรียนรูใ้นสาระภูมิศาสตรใ์นทุกประเด็นของปีการศึกษานัน้ 
โดยครูสงัคมศกึษาจะประเมินผ่านแฟ้มสะสมผลงานเมื่อสิน้สดุภาคเรียน เป็นการประเมินมวลรวม 
ที่นกัเรียนไดร้บัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละจดัท าแฟ้มสะสมผลงานมาน าเสนอครูสงัคมศึกษา ซึ่ง
เป็นผลงานเชิงประจกัษ ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรไ์ดผ้่านแฟ้มสะสมผลงาน
ของนกัเรียน 

3.2.3.2 การประเมินโดยการเขียนสะทอ้นผล เป็นการประเมินจากใบงานหรือ
การเขียนผลการเรียนรู ้ซงึจะท าไดภ้ายในชั่วโมงหรือคาบเรียนนัน้ โดยที่นกัเรียนจะสามารถบอกได้
ถึงที่ไดร้บัการพฒันาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครูสงัคมศกึษาน าผลการเขียนสะทอ้นผล ที่ไม่ว่าจะ
อยู่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมใด ลกัษณะเป็นขอ้ความสัน้หรือยาว ก็สามารถน ามาวัดและวิเคราะห์
ถึงผลจาการจดัการเรียนรูท้ี่นกัเรียนไดร้บัจากการจดัการเรียนรูใ้นช่วงเวลาดงักลา่วและเชื่อมโยงถึง
ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตรท์ี่ส่งผ่านมาจากการเขียนสะทอ้น
กลบัของนกัเรียน รวมทัง้ยงัสามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปปรบัปรุงการจดัการเรียนรูใ้นครัง้ต่อไป 

3.2.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาสงัคมศึกษา เนน้การประเมิน
ผลสัมฤท ธิ์ ราย วิชาภูมิ ศาสตร์ด้วยการประเมิ นจากแบบทดสอบตามข้อปฏิ บั ติ ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

3.3 การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่ อ

เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานใน
องคป์ระกอบอนัดบัที่ 3 (ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.23-0.30) สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติใหค้วามส าคญักบัการดา้นการจดักิจกรรมใน
ชัน้เรียนเป็นอันดับสุดทา้ย ในค่าน า้หนักองคป์ระกอบทัง้หมด ซึ่งแนวทางดา้นการจัดกิจกรรมใน
ชัน้เรียนเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรม์ีแนวทางการปฏิบติัดงันี ้

3.3.1 เตรียมความพรอ้มของครูประกอบไปดว้ย 

3.3.1.1 วิเคราะห์หลักสูตร ครูสังคมศึกษาต้องวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชีว้ัด
มาตรฐานแกนกลาง รวมหลกัสตูรสถานศึกษาที่ก าหนดใหน้ักเรียนจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ตัวชี ้วัดเพื่อน าผลที่ได้จาการวิเคราะห์หลักสูตรมาเป็นข้อมูลส าหรับครูสังคมศึกษาเพื่อที่จะ
ออกแบบการจดัการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพและเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

3.3.1.2 เลือกกิจกรรมจัดการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับความสนใจของนักเรียน 
ครูสงัคมศึกษาจะตอ้งเลือกกิจกรรมที่ดึงดดูความสนใจของนกัเรียน โดยที่มีเทคนิคการเสริมแรงให้
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เขา้กับกิจกรรมเป็นการกระตุน้ใหน้ักเรียนสนใจพรอ้มทัง้มีการจัดเตรียมสื่อและเลือกใชส้ื่ออย่าง
เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน นักเรียนและโรงเรียนรวมทั้งมีการเลือกวิธีการวัดและการ
ประเมินผลของผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลายโดยเน้นถึงหลักความสอดคล้องกับทุกบริบทในการ
จดัการเรียนรู ้

3.3.2 การจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรป์ระกอบไป
ดว้ย 

3.3.2.1 การจัดการเรียนรูเ้พื่อให้นักเรียนนั้นมีความเขา้ใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์ผ่านปฏิสมัพนัธ ์ครูสงัคมศกึษาจะตอ้ง ออกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่มีลกัษณะของการ
เชื่อมโยงความรูแ้ละเน้นการอภิปรายความรูร้วมถึงการน าความรูม้าต่อยอดในบริบทที่นักเรียน
เขา้ถึงไดง้่าย เช่น การยกตวัอย่างเป็นสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัที่สง่ผลต่อระบบธรรมชาติ 

3.3.2.2 การจดัการเรียนรูท้ี่มีจุดเนน้กบัการใหเ้หตผุลทางภูมิศาสตรผ์่านการ
เชื่อมโยงระหว่างกันการจัดการเรียนรูใ้นลกัษณะนี ้ครูสงัคมศึกษาตอ้งใหค้วามส าคัญกับการให้
เหตผุล การจดัการเรียนรูท้ี่สามารถส่งเสรมิการใหเ้หตผุล คือการอภิปรายกลุ่มเนื่องจากนกัเรียนจะ
ไดเ้นือ้หาความรูใ้นเรื่องราวที่ศกึษาแลว้นัน้ นกัเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงเหตผุลที่ตนเองไดร้ว่ม
อภิปรายในกิจกรรมต่างๆ เป็นพืน้ฐานของการเชื่อมโยงความรู ้ซึ่งเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของความ
ฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

3.3.2.3 การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นไปที่การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  ครูสังคม
ศึกษาตอ้งออกแบบกิจกรรมที่มีการวางแผน มีล  าดับขัน้ตอนที่แน่นอน และมีกระบวนการสะทอ้น
หรือสรุปผลการเรียนรู ้เพื่อที่จะสามารถใหน้ักเรียนไดฝึ้กการวางแผนอย่างเป็นระบบ และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการคิดเพื่อใหเ้กิดผลการคิดและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบกบันกัเรียนได ้

3.3.2.4 การจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการทางภูมิศาสตร ์ครูสังคมศึกษา
จะตอ้งออกแบบการจัดการเรียนรู ้ให้นักเรียนได้ใชก้ระบวนการทางภูมิศาสตรใ์นการศึกษาหา
ความรูเ้ก่ียวกับภูมิศาสตร ์ได้ครบทุกประเด็นและครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และมีขั้นตอน
ดงัต่อไปนี ้ 

1) การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร ์ ครูสังคมศึกษาจะออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนฝึกที่จะตั้งข้อสงสัยและสรุปเป็นประเด็นข้อค าถามที่จะเป็นการเริ่ม
กระบวนการทางภูมิศาสตรโ์ดยที่ครูอาจจะท าเอาเทคนิคเขา้มาสอดแทรก เช่น การเล่นเกม เพื่อที่
นกัเรียนจะเกิดความสนใจไดเ้กิดเรียนรู ้
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2) การรวบรวมขอ้มูล การจัดการเรียนรูใ้นขัน้ตอนนีค้รูสงัคมศึกษาตอ้ง
ออกแบบกิจกรรมใหน้ักเรียนสามารถน ากิจกรรมที่ไดม้าเป็นการประยุกตใ์ชก้ับการรวบรวมขอ้มูล 
ลกัษณะกิจกรรมเป็นไดท้ัง้กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุม่ ขึน้อยู่กบับริบทของนกัเรียน   

3) การจดัการขอ้มลู คือการที่ครูสงัคมศึกษามีเป้าประสงคใ์หน้กัเรียนน า
ขอ้มลูที่เกิดจาการรวบรวมขอ้มลู มาวิเคราะหแ์ละจดัการใหเ้ป็นระบบหมวดหมู่ ซึ่งครูสงัคมศึกษา
จะเลือกรูปแบบวิธีการสอนี่สามารถจดัเรียงล าดบัเนือ้หาและมีการจดัหมวดหมู่ของประเภทขอ้มูล
ที่ได้  เช่นการเลือกใชว้ิธีการจัดการเรียนรูด้้วยศูนยก์ารเรียนรู ้เนื่องจาก ศูนยก์ารเรียนรูจ้ะแบ่ง
ขอ้มลูที่ไดใ้หอ้ยู่ในประเภทเดียวกนัจึงถือว่าเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกนั 

4) การวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะหข์อ้มลูที่
ผ่านการจดัการมาเรียบรอ้ยแลว้เพื่อใหน้กัเรียนน าขอ้มลูที่ไดม้าแปลผลและเตรียมสรุป ซึ่งครูสงัคม
ศึกษาสามารถจดักิจกรรมที่สามารถฝึกฝนใหก้บันกัเรียนเพื่อกระตุน้ความสนใจ และมีสื่อเขา้มาส
อกแทรกเพื่อความน่าสนใจ เช่นการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากภาพจากดาวเทียม มาวิเคราะหโ์ดยใช้
เทคนิคการท าซ า้เพื่อที่จะฝึกความแม่นย าในการแปลผลขอ้มลู เป็นการเสรมิสรา้งกระบวนการทาง
ภมูิศาสตรท์ี่ส  าคญั 

5) การสรุปเพื่อตอบค าถาม ขั้นตอนการจัดการเรียนรูค้รูสังคมศึกษา
สามารถออกแบบ กิจกรรม หรือวิธีกรสอนที่นักเรียน มีขั้นตอนการสรุปผล มาใชใ้นการจัดการ
เรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนองานหน้าชัน้เรียน การใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบอภิปราย
กลุ่มย่อย การสรุป หรือการจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning ที่ประกอบกับเทคนิคต่างๆ อาทิ  
TGT  LT JIKSAW เป็นตน้ 

3.3.2.5 การจัดการเรียนรูด้า้นทักษะทางภูมิศาสตร ์ประกอบไปดว้ยทักษะ
การสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร ์การฝึกใช้เทคนิคและการใช้เครื่องมือทาง
ภมูิศาสตร ์รวมถึงเทคโนโลยีและสถิติพืน้ฐาน การจดัการเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดทกัษะนัน้ครูสงัคมศึกษา
จะตอ้งเลือกการจดัการเรียนรูท้ี่มีลกัษณะเป็นรูปแบบการท าซ า้ และฝึกฝนกระบวนการหรือการลง
มือปฏิบัติจริงท าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรูถ้ึงการก่อให้เกิดทักษะต่างๆ ได้อย่างเป็นล าดับ
ขัน้ตอนและส่งผลต่อทักษะที่เกิดขึน้รวมทั้งเป็นการเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์หก้ับ
นกัเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

3.4 การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่ อ

เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานใน
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องคป์ระกอบอนัดบัที่ 4 (ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.17-0.21) สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติใหค้วามส าคัญกับการดา้นสื่อและแหล่งการ
เรียนรูเ้ป็นอนัดบัรองลงมา ซึ่งแนวทางดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาด
รูเ้รื่องภมูิศาสตรม์ีแนวทางการปฏิบติัดงันี ้

3.4.1 การใชส้ื่อความรูท้างภมูิศาสตรป์ระกอบไปดว้ย 

3.4.1.1 รูปภาพ แผนที่ ลกูโลกและโมเดล สื่อการเรียนรูจ้  าพวกนีเ้ป็นสื่อที่ครู
สงัคมศึกษา ใชป้ระกอบกับกิจกรรมการเรียนรูห้รือเป็นสื่อกระตุน้ก่อนเขา้กิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่ง
สามารถน าไปสอดแทรกไวใ้นสื่อประเภทอ่ืนๆได ้เช่น สื่อการน าเสนอ Microsoft PowerPoint หรือ
สามารถที่จะน าไปประกอบกับการจดัป้ายนิเทศของครูสงัคมศึกษา การจัดท ามุมใหค้วามรูถ้าวร 
ใหน้กัเรียนใชศ้กึษา เพื่อเสรมิความรูค้วามสามารถภมูิศาสตรข์องนกัเรียน 

3.4.1.2 ภาพจากดาวเทียม เป็นสื่อที่ครูสงัคมศึกษาใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวิวฒันาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางภมูิศาสตร ์ซึ่งมีขอ้ดีจากสื่อภาพจากดาว
เทียวคือเป็นขอ้มูลสารสนเทศที่ใชอ้า้งอิงทางภูมิศาสตรไ์ดแ้ละเมื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จดัการเรียนรู ้นกัเรียนจะไดฝึ้กฝนทกัษะในการอ่านและจดัการขอ้มลูสารสนเทศทางภมูิศาสตรไ์ด ้

3.4.1.3 โมเดลแสดงลกัษณะทางภูมิศาสตร ์เป็นสื่อที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในเรื่องของลกัษณะของภูมิประเทศแบบต่างๆที่ครูสงัคมศกึษาจะใชเ้ป็นตวัสื่อกลางใหน้กัเรียนเห็น
ภาพประกอบที่ชดัเจนและสามารถสรา้งองคค์วามรูท้างภมูิศาสตรไ์ด ้

3.4.1.4 เกม ลักษณะสื่อเกมทางภูมิศาสตรเ์ป็นเกมที่ครูสังคมศึกษาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สามารถประยุกตเ์นือ้หาสาระและรูปแบบของเกมไดอ้ย่าง
อิสระ เช่น การเล่นบอรด์เกมต่างๆ ที่ครูสงัคมเห็นว่าเนือ้หาของบอรด์เกมและวิธีการเลน่สามารถที่
จะสง่เสรมิความฉลาดรูท้างภมูิศาสตรข์องนกัเรียนได ้

3.4.1.5 บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอนส าเร็จรูป  เป็นสื่อการเรียนรูท้ี่ครูสงัคม
ศึกษาใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัของการจดักิจกรรมเรียนรูน้ัน้ๆ เนื่องจากบทเรียนส าเร็จรูป และชุด
การสอนส าเร็จรูปถูกออกแบบใหน้ักเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่ง
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรท์ี่เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง 

3.4.1.6 การเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต E – learning E – book เป็นสื่อ
การเรียนรูภ้มูิศาสตรท์ี่ครูสงัคมศึกษา เลือกใชใ้นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ถูกออกแบบใหน้กัเรียนศกึษา
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต เป็นสื่อการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับนักเรียนในยุคศตวรรษ ที่ 21 เนื่องจาก
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นกัเรียนใหค้วามสนใจในการใชอิ้นเตอรเ์น็ตในชีวิตประจ าวนั ส่งผลใหเ้กิดผลต่อต่อการสรา้งองค์
ความรูท้างภมูิศาสตรข์องนกัเรียน 

3.4.2 สื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์เป็นสื่อที่ใชเ้ป็นสื่อการจดักิจกรรมใน
ค่ายภูมิศาสตรโ์อลิมปิก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ ประกอบไปดว้ย ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์( Geographic Information System : GIS) ระบบการหาต าแหน่งทั่วโลก 
(Global Positioning System : GPS) ข้อมู ลการรับ รู ้ระยะไกล  (Remote Sensing)เป็ น ต้น  
นอกจากนีย้ังมี เข็มทิศ ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นสื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ครูสังคมศึกษาเลือกใช้
ประกอบในการจดักิจกรรมต่างๆ ในชัน้เรียนเช่น กิจกรรมส ารวจ เป็นตน้ 

3.4.3 แหลง่การเรียนรูป้ระกอบดว้ย 

3.4.3.1 แหล่งการเรียนรูภ้ายใน การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ครูสงัคมศึกษาสามารถที่จะจัดองคป์ระกอบต่างๆที่อยู่บริเวณภายในโรงเรียนให้
เป็นแหลง่การเรียนรูด้ว้ยการแบ่งจากประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากแหลง่การเรียนรูน้ัน้ ตวัอย่างเช่น การ
จดัแบ่งบริเวณดา้นหลงัของโรงเรียนเตรียมทหารที่มีพืน้ที่บริเวณอ าเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
มีลกัษณะติดกบัภูเขาหวัหมวก ซึ่งสามารถน านกัเรียนไปศึกษาลกัษณะภมูิประเทศ และการศกึษา
ถึงลกัษณะ การเกิดของแรธ่าตตุ่างๆ ที่เกิดขึน้ หรือการใชบ้ริเวณของโรงเรียนจดัเป็นฐานการศึกษา
กิจกรรมส ารวจของนักเรียนเตรียมทหารก็เกิดขึน้ในบริเวณของโรงเรียนเตรียมทหาร นอกจาก
โร ง เรี ย น เต รี ย ม ท ห า รที่ มี แ ห ล่ ง ก า ร เรี ย น รู้ใ น โร ง เรี ย น แ ล้ ว  โร ง เรี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ฯ ก็ไดม้ีการจดัสรา้งสวนหิน มีการน าเอาหินชนิดต่างๆ เขามาจดัแสดง
เป็นแหล่งการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนที่เรียนภูมิศาสตรไ์ดศ้ึกษารวมทัง้นักเรียนอ่ืนที่มีความสนใจก็
สามารถที่จะมาศกึษาเพื่อพฒันาความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรข์องนกัเรียนได ้

3.4.3.2 แหล่งการเรียนรูภ้ายนอก  การจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้หล่งการเรียนรู้
ภายนอก ครูสังคมศึกษาตอ้งตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนในการออกไปศึกษานอก
สถานที่ การที่ครูสงัคมศึกษาเลือกที่จะน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ตอ้งมีการส ารวจสถานที่ 
ก่อนจะน ามาออกแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยเนือ้หาที่สอดคลอ้งกบัสถานที่ที่ใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู ้
โดยค านึงถึงประโยชนข์องนักเรียนที่จะไดร้บัจากการออกนอกสถานที่ ตัวอย่างเช่นการออกนอก
สถานที่ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านจาก ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ครูสังคมศึกษา ไดอ้อกแบบการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการหลายตัวชีว้ัดเขา้
ดว้ยกนั มีกิจกรรมเรื่องจากท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบและวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่สง่ผลใหน้กัเรียนไดล้ง
มือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการทางภูมิศาสตร ์และมีความรูท้ี่บูรณาการสอดแทรกไม่ว่าจะเป็น
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การศึกษาดิน ธรณีวิทยา ภูมิศาสตรม์นุษย์ การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของคนบริเวณนั้น ซึ่งท าให้
นกัเรียนไดร้บัการสง่เสรมิความฉลาดรูท้างภมูิศาสตร ์

3.4.3.3 การจัดหาอุปกรณ์ในแหล่งการเรียนรู ้ครูสังคมศึกษาจะตอ้งจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ใหม้ีความทันสมัย และครบตามจ านวนของนักเรียนเพื่อใหเ้พียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู ้และนอกจากนั้นจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางภูมิศาสตรท์ี่ทันสมัยและ
ตอบสนองการจดัการของมลูดิจิตอลของระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตรเ์นื่องจากอปุกรณ ์และสื่อ
ทางภูมิศาสตร ์เป็นสื่อกลางที่ท าใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและฝึกฝนจนเกิดทกัษะทางภูมิศาสตร ์
และสง่เสรมิความฉลาดรูท้างภมูิศาสตรไ์ด ้
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร:์ 
บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์ 

2. เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

ผลของการวิจัย 
ผลการวิจยัสรุปตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัมีสาระส าคญั  ดงันี ้
ตอนที ่1 สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ือง

ภูมิศาสตร ์
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ขอ้มลูเชิงปรมิาณ มีขอ้มลู 2 ประเด็นดงัต่อไปนี ้
1. สภาพทั่วไป ประกอบดว้ยครูสงัคมศึกษาเพศชายจ านวน 81 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 36.0 ครูสงัคมศึกษาเพศหญิงจ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.0 วฒุิการศึกษาครูสงัคม
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
66.7 จบการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 และรายวิชาที่ครูสังคม
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในครัง้นีเ้ป็นผูส้อนสามารถแบ่งได้ดังนีร้ายวิชาสงัคมศึกษาซึ่งมีเนือ้หา
สาระการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.6 
รายวิชาสงัคมศึกษาสาระการเรียนรูภู้มิศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 71 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 31.6 รายวิชาสงัคมศึกษาที่มีเนือ้หาสาระการเรียนรู้อ่ืน จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
40.9  นอกจากนีม้ีครูสังคมศึกษาที่ไดเ้ขา้รบัการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรเ์ป็นจ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.7 และส่วนใหญ่อีกจ านวน 138 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.3 ไม่เคยเขา้รบัการอบรม  

2. ผลจากการตอบแบบสอบถามของครูสังคมศึกษา สรุปตามประเด็น
การศกึษาไดว้่า 
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1 ดา้นการจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 
1.1 ด้านการเตรียมความพรอ้มของครูสังคมศึกษาให้ความส าคัญ

การวิเคราะห์หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรูแ้ละเทคนิคการเรียนรู ้รวมถึงการจัดเตรียมสื่อและ
เลือกใชส้ื่ออย่างเหมาะสม มากที่สดุ (Mean = 3.83, S.D. = 0.38)  

1.1.1 การจดักิจกรรมในชัน้เรียน ประกอบดว้ย 
1.1.1.1  ครูสังคมศึกษามีการใช้ประเด็นของความเข้าใจ

ระบบธรรมชาติและมนุษยผ์่านปฏิสมัพนัธม์ากที่สดุในการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตร(์Mean = 3.71, 
S.D. = 0.48) การใชก้ารตดัสินใจอย่างเป็นระบบ (Mean = 3.71, S.D. = 0.48)และการใหเ้หตผุล
ทางภูมิศาสตรผ์่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน(Mean = 3.71, S.D. = 0.48)ในการออกแบบการ
จดัการเรียนรู ้

1.1.1.2 ครูสังคมศึกษามีการใชก้ระบวนการรวบรวมขอ้มูล
ทางภูมิศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่ครูสงัคมศึกษาเลือกใชม้ากที่สุด (Mean = 3.72, S.D. = 0.45) 
และวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู  (Mean = 3.71, S.D. = 0.48)  

1.1.1.3 ครูสงัคมศึกษามีการจัดการเรียนรูโ้ดยการฝึกทักษะ
ทางภูมิศาสตรใ์ห้กับนักเรียน ด้วยการใช้สถิติพืน้ฐานและการคิดเชิงพืน้ที่ มากที่สุด (Mean = 
3.70, S.D. = 0.48)  ทักษะการสงัเกต (Mean = 3.65, S.D. = 0.58)  การใชเ้ทคนิคและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์(Mean = 3.63, S.D. = 0.53) การคิดแบบองคร์วม (Mean = 3.62, S.D. = 0.51) 
การใช้เทคโนโลยี (Mean = 3.62, S.D. = 0.59) การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร ์(Mean = 
3.58, S.D. = 0.58)     

2. ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้ประกอบดว้ย 
2.1 ครูสงัคมศึกษามีการใชส้ื่อความรูใ้นการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตร์

เนน้การเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (Mean = 3.81, S.D. = 0.39) เกม (Mean = 3.70, S.D. = 
0.48) ปา้ยนิเทศ (Mean = 3.67, S.D. = 0.49)  

2.2 ครูสังคมศึกษามีการเลือกใช ้ขอ้มูลการรบัรูร้ะยะไกล (Remote 
Sensing) เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ (Mean = 3.69, S.D. = 0.57) ระบบการหา
ต าแหน่งทั่วโลก (Global Positioning System : GPS) (Mean = 3.63, S.D. = 0.64)และภาพถ่าย
ทางอากาศ(Mean = 3.63, S.D. = 0.62)  

2.3 สภาพแวดล้อมของแหล่งการเรียน รู้ที่ ค รูสังคมศึกษาให้
ความส าคัญกับแหล่งการเรียนรูท้ี่มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  (Mean = 3.75, S.D. = 0.45) การ
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จัดป้ายนิเทศใหค้วามรูใ้นแหล่งการเรียนรู ้(Mean = 2.98, S.D. = 0.91) และการจัดอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการเรียนรู ้(Mean = 2.98, S.D. = 0.91) 

3.ดา้นการวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย 
3.1 การวัดและประเมินโดยใช้แบบวัดครูสังคมศึกษาใช้แบบ

ตรวจสอบรายการ (Mean = 3.58, S.D. = 0.57) แบบประเมินรายบุคคล (Mean = 3.43, S.D. = 
0.64) และแบบประเมินรายกลุม่ (Mean = 3.35, S.D. = 0.84)  

3.2 การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ ครูสังคมศึกษาเน้น
ประเด็นการประเมินการปฏิบติักรรม (Mean = 3.73, S.D. = 0.51) และการสอบปากเปล่า (Mean 
= 3.33, S.D. = 0.67)  

3.3 การวัดและประเมินผลจากการสภาพจริง ครูสังคมศึกษาเน้น
ประเด็นการประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Mean = 3.79, S.D. = 0.44) และการเขียนสะทอ้นผล 
(Mean = 3.60, S.D. = 0.66)  

4.ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
4.1 ดา้นกิจกรรมการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ครูสังคมศึกษามีการ

เลือกใชก้ิจกรรมการจัดท าแผนที่ เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรูด้า้นการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์
(Mean = 3.87, S.D. = 0.33) กิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ (Mean = 3.73, S.D. = 0.54) 
กิจกรรมการอ่านแผนที่และการใชเ้ข็มทิศ (Mean = 3.69, S.D. = 0.46)  

4.2 ด้านกิ จกรรม เตรียมความ รู้แบบ เข้ม  ค รูสังคมศึกษาให้
ความส าคญักบัประเด็นกิจกรรมการจดัสถานการณจ์ าลองการสอบ (Mean = 3.80, S.D. = 0.42) 
กิจกรรมเตรียมข้อมูลพืน้ฐานโอลิมปิกภูมิศาสตร ์(Mean = 3.43, S.D. = 0.67) กิจกรรมเตรียม
ความรูพ้ืน้ฐานโอลิมปิกภมูิศาสตร ์(Mean = 3.37, S.D. = 0.67) กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทกัษะ
ภาษาอังกฤษและค าศัพท์เฉพาะทางภูมิศาสตร ์(Mean = 3.32, S.D. = 0.66) และ กิจกรรม
เตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุม่ (Mean = 3.27, S.D. = 0.66)  

ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ขอ้มลูเชิงคณุภาพที่ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการสงัเกตจากโรงเรียนศนูย์

ภูมิศาสตร ์สอวน. ผูว้ิจัยไดท้ าการสงัเกตและสมัภาษณ์ แบ่งตามดา้นองคป์ระกอบจากขอ้มูลเชิง
ประมาณไดด้งันี ้
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1. ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน  
ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน เริ่มตัง้แต่กระบวนการเตรียมความพรอ้ม

ของครู มีการวิเคราะหห์ลกัสตูร เป็นสิ่งที่ครูสงัคมศึกษาตอ้งปฏิบติัเป็นขัน้พืน้ฐาน เพื่อน าขอ้มลูที่
ไดม้าวิเคราะหเ์ตรียมวิธีการจัดการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียน หอ้งเรียน แบ่งเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นห้องเรียน เน้นกิจกรรมกลุ่ม สื่อการเรียนรูภู้มิศาสตร ์มีการเชิญ
วิทยากรมาใหค้วามรูก้บันกัเรียนและการจดัการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนเนน้การปฏิบติัจรงิ ทกัษะและ
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบในการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตร ์

2.ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้ 
ดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้ในบรบิททัง้สามโรงเรียนมีการใชส้ื่อที่

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ เข็มทิศ เครื่องมือที่เป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
ซึ่งการเลือกใชน้ัน้เนน้ไปที่บรบิทของนกัเรียนและหอ้งเรียนเป็นส าคญั ส่วนการใชแ้หล่งการเรียนรูม้ี
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียนจะเนน้การวัดการวาดแผนที่หรือการใชล้กัษณะ
ภูมิประเทศในโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู ้นอกจากภายในโรงเรียนแลว้การใชแ้หล่งการเรียนรูค้รู
สงัคมศึกษาไดใ้หค้วามส าคญักับแหล่งการเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนดว้ยแต่เนน้ไปที่ บริบทที่ส  าคัญ 
โดยใชช้มุชนหรือภมูิประเทศ ภมูิลกัษณต่์างๆที่เกิดขึน้ใกลโ้รงเรียนเป็นส าคญั 

3.ดา้นการวดัและประเมินผล  
การวัดและประเมินผล มีวิธีการที่หลากหลายและมีขัน้ตอนที่ชัดเจนคือ

การวัดผลสัมฤทธิ์ตามกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้การวัดและประเมินด้วย แบบทดสอบ การ
ประเมินจากสภาพจริง  นอกจากการประเมินตามแบบแผนแลว้ การวัดและประเมินการจัดการ
ภูมิศาสตรย์งัมีการวดัและประเมินตามรูปแบบของโอลิมปิกภูมิศาสตรคื์อการคดัเลือกและการเขา้
ค่าย ตามขั้นตอนของโครงการภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ มีการทดสอบมัลติมีเดีย มีการ
ประเมินจากภาคสนามเข้ามาสนับสนุนในการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

4.ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 
ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร ์จะเป็นรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมทศันศกึษา กิจกรรมการฝึกใชแ้ผนที่ กิจกรรมโครงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสรมิทกัษะ
ใหก้ับนกัเรียนทั่วไปทุกคน ส าหรบันกัเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะมีกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้



  131 

ซึ่งภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการจัดหาหนังสือ ต าราที่นอกเหนือจากต าราเรียนใน
หอ้งเรียนมาใหก้ับนักเรียนไดศ้ึกษาเพิ่มเติม และมีกิจกรรมการติวเขม้เนือ้หาทางภูมิศาสตรแ์ละ
เสรมิทกัษะการฝึกภาคสนาม และฝึกมลัติมีเดีย ที่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการแข่งขนัภมูิศาสตร์
โอลิมปิก ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรข์ อง
นกัเรียน 

ตอนที ่2 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาด
รู้เร่ืองภูมิศาสตร ์

 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัและตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของ
โมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรก์บัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์มีประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

1.ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด เมื่อพิจารณาค่าสถิติ 
Bartlett’s test of sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น 
เมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่พบว่ามีค่าไคสแควรเ์ท่ากับ 979.796 (p < .001) 
แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นแตกต่างจากเมทริกซเ์อกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร -์ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin measures of sampling adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ .815 ซึ่งเขา้ใกล ้1 ผลการ
ทดสอบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรต่าง ๆ ในขอ้มลูชุดนีม้ีความสมัพันธก์นัมากและมีความเหมาะสม
ที่จะน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้และมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดต้ัง้แต่ 
-.003 ถึง .871 ที่ระดบันยัส าคญั .01 และ .05 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด โดยพิจารณาความ
สอดคล้องจากดัชนี เกณฑ์และค่าสถิติในโมเดล ตามเกณฑ์ของ Hair (2010, 579-581) พบว่า 
ค่าสถิ ติ   2 เท่ากับ 9.75, df = 52, p = .976, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.01 
สว่นดชันีกลุม่เปรียบเทียบ CFI = 1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑค์วามสอดคลอ้งทุกดชันีชีใ้หเ้ห็นว่า
โมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรม์ีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับ
ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

3.ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลโมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานใน
องค์ประกอบล าดับที่  1 อยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.40 โดยองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรโดยทั่วไปมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุเท่ากบั 0.40 รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการ
วัดและประเมินผลโดยตัวบ่งชีท้ี่แสดงถึงการวัดและประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมผลงานและการ
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สะทอ้นคิดมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.33 และองคป์ระกอบดา้นการใชส้ื่อและแหล่งเรียนรู้
ภูมิศาสตร ์ตัวบ่งชีด้า้นการใชแ้หล่งเรียนรูภู้มิศาสตรม์ีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อยที่สุดเท่ากับ 
0.17 ส่วนค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานในโมเดลการวัดองค์ประกอบล าดับที่  2  มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.65 ถึ ง 0.92 โดยองค์ประกอบด้านการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานสงูที่สดุ มีการผนัแปรรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสรมิสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์นระดับสูง (รอ้ยละ 85.2) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นสื่อและแหล่ง
เรียนรูภู้มิศาสตร ์มีการผันแปรร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตรใ์นระดับปานกลาง (รอ้ยละ 61.4) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียนรูใ้น
ชัน้เรียน มีการผนัแปรร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
ในระดับปานกลาง (รอ้ยละ 56.9) และองคป์ระกอบดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรูม้ีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบต ่าที่สุด มีการผันแปรร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรใ์นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 42.5) 

ตอนที ่3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
การสงัเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์

จากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ น ามาจากขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มลูเชิง
คณุภาพ ปรากฏแนวทางเพื่อใหโ้รงเรียนอ่ืน ๆ ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ดงันี ้

3.1 การจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
3.1.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นส าคัญคือกิจกรรมเตรียมความรู้

แบบเข้ม บทเรียนที่ใช้เตรียมความรูแ้บบเข้มประกอบไปด้วย กิจกรรมเตรียมข้อมูลพื ้นฐาน
โอลิมปิกภูมิศาสตรเ์นน้การอธิบายลกัษณะขอ้สอบ กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นความฉลาดรู้
เรื่องภูมิศาสตรเ์ป็นการติวเข้มเรื่องของความรูภู้มิศาสตร ์ กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทักษะ
ภาษาอังกฤษและค าศัพท์เฉพาะทางภูมิศาสตร์เป็นการฝึกอ่านและการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุ่ม เป็นการน าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อใหน้ักเรียนเกิดความช านาญในการใชเ้ครื่องมือทาง
ภมูิศาสตรแ์ละเป็นการฝึกฝนการท าขอ้สอบภาคสนามของการสอบภมูิศาสตรโ์อลิมปิกไปพรอ้มกนั 

และกิจกรรมการจัดสถานการณ์จ าลองการสอบ (Simulator Testing) 
เป็นกิจกรรมที่จ  าลองการสอบทั้งการสอบข้อเขียนและรวมทั้งการสอบภาคสนามโดยการ
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ก าหนดเวลา และสถานการณท์ี่เคยเป็นขอ้สอบของปีที่ผ่านมา ภายใตห้ลกัการเนน้การทดสอบที่
เสมือนจรงิ 

3.1.2 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ แบ่งตามประเภท
ของโรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียนประจ าจะมีช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนเขา้คาบ
เรียนที่ 1 เวลาประมาน 07.00 น.- 8.30 น.และช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน เวลาประมาน 18.00 น.- 
21.00 น. และโรงเรียนปกติ จะมีช่วงเวลาในการจดักิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสปัดาหแ์ละช่วงปิด
ภาคเรียน 

3.1.3 กิจกรรมกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร ์เป็นการจัดค่ายภูมิศาสตรโ์ดยการจัด
ค่ายเป็นระยะเวลา 7 วัน รูปแบบกิจกรรมบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมออก
ภาคสนาม กิจกรรมทศันศึกษา และกิจกรรมสนัทนาการ  ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดเนน้ที่กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ไขปัญหาทักษะปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพรอ้มให้กับนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 

3.1.4 กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเนน้การจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรไดแ้ก่ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดท าแผนที่ การอ่านแผนที่และใชเ้ข็มทิศ โดยจัดในรูปแบบของโครงการ 
และชมุนมุ 

3.2 การวดัและประเมินผลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
3.2.1 การวัดและประเมินผลดว้ยแบบวัดประกอบไปดว้ย การทดสอบ เป็น

แบบทดสอบที่ใชเ้ป็นทั้งแบบทดสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก 4 และ 5 ตัวเลือก และแบบทดสอบ
อตันยัควบคู่ไปพรอ้มกนัในการทดสอบการประเมินค่า การตรวจสอบรายการกบัการจดัการเรียนรู้
ที่เป็นขั้นตอนและมีล าดับชัดเจนเพื่อที่จะสอดคลอ้งกับลักษณะแบบประเมิน การประเมินดว้ย
กระบวนการกลุ่ม เป็นการประเมินลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุม่ที่ครูสงัคมศกึษาสามารถ
ที่จะวัดและประเมินความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรไ์ด้ การประเมินรายบุคคล เป็นกระบวนการ
ประเมินที่อิสระครูสงัคมศกึษาสามารถน าการประเมินรายบุคคลไปใชก้บัทกุเนือ้หา  

3.2.2 การวดัและประเมินผลจากการปฏิบติัประกอบไปดว้ยการประเมินดว้ย
การสอบปากเปล่า เป็นการวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการพูดสนทนาระหว่างครูสังคม
ศึกษาและนักเรียนในประเด็นหัวขอ้ตามที่ครูสงัคมศึกษาโดยที่นักเรียนจะเป็นผูต้อบค าถาม และ
การประเมินดว้ยการปฏิบติักิจกรรม เป็นการวดัจากการปฏิบติักิจกรรมทางภมูิศาสตร ์

3.2.3 การวดัและประเมินผลจากการสภาพจริงประกอบไปดว้ยการประเมิน
ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน รูปแบบการประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็นการประเมินที่
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ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสะสมผลงานและประสบการณข์องนักเรียน และการประเมินโดยการ
เขียนสะทอ้นผล เป็นการประเมินจากใบงานหรือการเขียนผลการเรียนรู ้ซึงจะท าไดภ้ายในชั่วโมง
หรือคาบเรียนนัน้ โดยที่นกัเรียนจะสามารถบอกไดถ้ึงที่ไดร้บัการพฒันาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

3.2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาสังคมศึกษา เน้นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาภูมิศาสตรด์้วยการประเมินจากแบบทดสอบตามข้อปฏิบัติของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

3.3 การจดักิจกรรมในชัน้เรียนเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
3.3.1 เตรียมความพรอ้มของครูประกอบไปดว้ย วิเคราะหห์ลกัสตูร และเลือก

กิจกรรมจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียน 

3.3.2 การจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรป์ระกอบ
ไปด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนั้นมีความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ ผ่าน
ปฏิสมัพันธ ์การจัดการเรียนรูท้ี่มีจุดเนน้กบัการใหเ้หตผุลทางภูมิศาสตรผ์่านการเชื่อมโยงระหว่าง
กันการจัดการเรียนรู ้การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นไปที่การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  การจัดการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการทางภมูิศาสตร ์และการจดัการเรียนรูด้า้นทกัษะทางภมูิศาสตร ์

3.4 การใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์
3.4.1 การใชส้ื่อความรูท้างภูมิศาสตรป์ระกอบไปดว้ยรูปภาพ แผนที่ ลกูโลก

เกม บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอนส าเร็จรูป  ภาพจากดาวเทียม โมเดล และการเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต E – learning E – book เป็นสื่อที่ครูสงัคมศึกษา ใชป้ระกอบกบักิจกรรมการ
เรียนรูห้รือเป็นสื่อกระตุน้ก่อนเขา้กิจกรรมการเรียนรู ้

3.4.2 สื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูทางภูมิศาสตร ์ประกอบไปดว้ย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์( Geographic Information System : GIS) ระบบการหาต าแหน่งทั่ วโลก (Global 
Positioning System : GPS) ข้อมูลการรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) เข็มทิศ ภาพถ่ายทาง
อากาศ เป็นสื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ครูสงัคมศึกษาเลือกใชป้ระกอบในการจดักิจกรรมต่างๆ ในชัน้
เรียน 

 3.4.3 แหล่งการเรียนรูป้ระกอบด้วย แหล่งการเรียนรูภ้ายใน การจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชแ้หล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียน แหล่งการเรียนรูภ้ายนอก และการจัดหาอุปกรณใ์น
แหล่งการเรียนรู ้ครูสงัคมศึกษาจะตอ้งจดัหาวสัดุอปุกรณใ์หม้ีความทนัสมยั และครบตามจ านวน
ของนกัเรียนเพื่อใหเ้พียงพอต่อการจดัการเรียนรู ้
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อภปิรายผล 
ตอนที ่1 สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ือง

ภูมิศาสตร ์
1.ดา้นการจัดการเรียนรู ้ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก

ระดบัชาติมีการจดัการเรียนรูม้ีรายละเอียดดงันี ้
การเตรียมความพรอ้มของครูสงัคมศึกษาเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานที่ครูสงัคม

ศึกษาใหค้วามส าคญัการวิเคราะหห์ลกัสตูรเชื่อมโยงถึงวิธีการจัดการเรียนรูแ้ละเทคนิคการเรียนรู ้
รวมถึงการจดัเตรียมสื่อและเลือกใชส้ื่ออย่างเหมาะสม รองลงมาเป็นการเลือกกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
สอดคลอ้งกับความสนใจของนักเรียน การเลือกเทคนิคการเสริมแรงใหเ้ข้ากับกิจกรรม การเลือก
วิธีการวัดและการประเมินผลของผูเ้รียนดว้ยวิธีหลากหลาย สอดคลอ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2540, 36-40) ที่ไดก้ล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทครูสงัคมศึกษา หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการจดั
กิจกรรมการเรียนรูใ้หท้ันสมัย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้แต่ละครัง้จะตอ้งผ่านการคิด
วิเคราะหข์องครูผูส้อนที่มีหลักการแนวคิดที่สอดคลอ้งกับแนวทางที่มีการวางแผนตามหลกัลีลา
การเรียนรู ้(way of learning)และสจุิตรา ภักดีสงคราม (2554, 96) ไดม้ีแนวความคิดที่สอดรบักับ
การเตรียมความพรอ้มของครูสังคมศึกษาว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู ้เพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามาตรฐานการศึกษาการเตรียมตัวใหพ้รอ้มที่จะท าการ
จดัการเรียนรู ้และครูสงัคมศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรูใ้หม้ีคณุภาพ
แลว้ สอดคลอ้งกบัแนวคิด จรุณี เกา้เอีย้น (2557, 28) และ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 26) ที่ได้
กล่าวถึงค าว่า บทบาท (Role) ซึ่งหมายถึงการกระท าหรือแบบแผนพฤติกรรมของบทบาทของครู
สงัคมศึกษา ที่จะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสตูรที่ก าหนดนัน้ ซึ่งไดม้ีการสรุป
เป็นใจ   ความส าคัญคือการเตรียมความพรอ้มส าหรับการจัดการเรียนรูโ้ดยครูสังคมศึกษา  
นอกจากนีง้านวิจัยของทัศนท์อง  เข็มกลัด (2561, 112-125) ไดอ้ธิบายถึงครูผูใ้ชห้ลักสูตรควร
ปฏิบติั ตามขอ้เสนอแนะ คือ ตอ้งศึกษาเนือ้หาภูมิศาสตรเ์รื่องสิ่งแวดลอ้ม วิธีการสอนที่เนน้ใหเ้กิด
ทกัษะทางภูมิศาสตร ์และฝึกใชส้ื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ์จดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ก  าหนด
เรื่องการเรียนรูภู้มิศาสตร ์สรา้งกิจกรรม Active Learning ทางภูมิศาสตร ์ใชว้ิธีการสอนที่เนน้ให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติ ใช้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร ์ใช้สื่อ
นวัตกรรมทางภูมิศาสตรท์ี่ทันสมัย และจัดกิจกรรมภาคสนามแหล่งเรียนรู้ วัดและประเมิน
สมรรถนะ/ทกัษะทางภมูิศาสตร ์ 

การจดักิจกรรมในชัน้เรียนครูสงัคมศึกษามีการใชป้ระเด็นของความเขา้ใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษยผ์่านปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์นื่องจากเป็นการ
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จัดการเรียนรูท้ี่มีบริบทอยู่ในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันของนักเรียนซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ของ Dikmenli (2014, 1-15) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และ
สิ่งแวดลอ้ม มี 7 ขอ้และปัจจัยที่มี 7 รายการเชิงลบเรียกว่า "ความรูท้างภูมิศาสตรร์ะดับกลาง - 
ความสามารถในการท าความเขา้ใจปฏิสมัพนัธข์องมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม” และเนื่องจากประเด็น
ทั่วไปของรายการที่เหลือคือความตอ้งการความรูท้างภูมิศาสตรเ์มื่อตอ้งรบัมือกับปัญหาในชีวิต  
จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรท์ี่เสรมิสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรน์ัน้ ครูสงัคมศึกษา
ได้ให้ค่าความส าคัญกับการประยุกต์ใชก้ับชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้ ประเด็นรองลงมาครู
สงัคมศึกษามีการใชก้ารตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการตดัสินใจที่ตอ้งอาศยับวกกับ
การคิดเป็นล าดับขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูเ้พื่อก่อใหเ้กิดกระบวนการคิดที่ถูกออกแบบโดยครู
สงัคมศึกษาอย่างเป็นระบบสอดรบักบัแนวทางการจดัการเรียนรูข้อง ส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ( 2560, 4) ที่กล่าวถึงของ เชื่อมโยงถึงการถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะเพื่อพัฒนาการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบของนักเรียน เป็นความสามารถขัน้สูง ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้
เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ  
ในการแกไ้ขปัญหาและวางแผนในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม และการใหเ้หตผุลทางภมูิศาสตรผ์่าน
การเชื่อมโยงระหว่างกันในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ครูสังคมศึกษาออกแบบการจัดการ
เรียนรูภู้มิศาสตรข์องนกัเรียนโดยมีการสอดแทรกทกัษะการใหเ้หตผุลผ่านการเชื่อมโยงไปสู่เนือ้หา
สาระภูมิศาสตร ์ซึ่งการที่นกัเรียนจะก่อเกิดเป็นทกัษะได้จะตอ้งอาศยัความช านาญครูสงัคมศึกษา
ในการลงมือปฏิบัติและฝึกฝนใหก้ับนักเรียนเป็นประจ าสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Memisoglu 
(2017, 967-979) ที่มีการอธิบายถึงครูสงัคมศึกษากล่าวว่าพวกเขาควรเป็นบุคคลที่ สามารถสรา้ง
ความสมัพนัธข์องเหตแุละผลของเหตกุารณแ์ละมีความรูข้ัน้สงูเก่ียวกบัแผนที่และทกัษะการเรียนรู ้
ตามหลกัสตูรสงัคมศกึษา ซึ่งถือว่าครูสงัคมศกึษาเป็นตน้แบบของการคิดอย่างมีเหตมุีผล 

อนึ่ง ครูสังคมศึกษายังมีการใชก้ระบวนการรวบรวมขอ้มูลทางภูมิศาสตรเ์ป็น
กระบวนการที่ครูสังคมศึกษาเลือกใชม้ากที่สุดในการจัดการเรียนรูเ้ป็นเพราะกระบวนการทาง
ภูมิศาสตรม์ีลักษณะขั้นตอนที่สามารถน าไปเป็นวิธีการจัดการเรียนรูท้างภูมิศาสตรไ์ด้โดยที่
นกัเรียนจะไดฝึ้กฝนกระบวนการทางภูมิศาสตรแ์ละส่งผลใหเ้กิดความฉลาดรูท้างภูมิศาสตร ์เนน้
ไปที่การจัดการเรียนรูข้ัน้ตอนการตีความ และความรูเ้บือ้งตน้ทางภูมิศาสตรเ์พื่อให้นักเรียนเกิด
ความฉลาดรูท้างภมูิศาสตร ์เนื่องจากการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนมีเวลาที่จ  ากดัครูสงัคมศึกษาจึง
น ากระบวนการทางภูมิศาสตรม์าสรุปขั้นตอนที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูเ้พื่อให้เกิดการเรียนรูก้ับ
นักเรียนมากที่สุดและสอดแทรกดว้ยขั้นตอนการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูล การตั้งค าถามเชิง
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ภูมิศาสตร ์การสรุปผลเพื่อตอบค าถาม การจัดการข้อมูล ตามความเหมาะสมของบริบทของ
นกัเรียนและหอ้งเรียนซึ่งสอดคลอ้งกบั Memisoglu (2017, 967-979) ที่กล่าวว่าครูสงัคมศึกษาให้
ค าจ ากดัความของกระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตรว์่าเป็นการมีความรูท้างภูมิศาสตร์ มีการอ่าน
และตีความขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์ครูสงัคมศึกษาก าหนดใหตี้ความขอ้มูลทางภูมิศาสตรแ์ละอ่าน
แผนที่ตีความ 

นอกจากนี ้Mcauliffe (2013, 239-259) ไดน้ าเสนอวิธีการและโครงสรา้งในการ
สอนทักษะภูมิศาสตรโ์ดยใชม้าตรฐานที่แกไ้ขแลว้ในระดบัชัน้ อนุบาล จนถึง ชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยการศึกษาทางภูมิศาสตรถ์ูกจัดกลุ่มเป็น 6 องคป์ระกอบส าคัญ คือ โลกในแง่เชิงพืน้ที่  
สถานที่และภูมิภาค  ระบบของมนุษย ์ ระบบทางกายภาพ  สิ่งแวดล้อม และสังคมและการใช้
ภมูิศาสตร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลวิจยัที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศกึษาไดม้ีการจดัการเรียนรูโ้ดยการ
ฝึกทักษะทางภูมิศาสตรใ์ห้กับนักเรียน ดว้ยการใชส้ถิติพืน้ฐานและการคิดเชิงพืน้ที่ ทักษะการ
สงัเกต การใชเ้ทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์การคิดแบบองคร์วม การใชเ้ทคโนโลยี การแปล
ความขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์ที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม เน้นการปฏิบัติจริง ทักษะและกระบวนการทาง
ภมูิศาสตร ์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบในการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์  

2.ดา้นการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู ้ครูสงัคมศึกษามีการใชส้ื่อและแหล่งการเรียนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูท้างภมูิศาสตร ์มีรายละเอียดดงันี ้

ครูสงัคมศกึษามีการออกแบบการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่มีการใชส้ื่อการเรียนรู้
เนน้การเรียนรูผ้่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต เนื่องจากบริบทการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ที่เนน้
เทคโนโลยีและเนน้ถึงความตอ้งการของนักเรียนเป็นส าคัญ จะเป็นการกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดการ
เรียนรู ้และนกัเรียนสามารถที่จะเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบัส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2560)และ อิทธิเดช  น้อยไม้ (2560) ที่กล่าวถึง สื่อพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอ้งเป็นสื่อที่กระตุน้ความสนใจของนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนไดร้บัความรูจ้ากสื่อที่
หลากหลายและสามารถสืบค้นข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ซึ่งในการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตรน์ั้นการมีใช้การจัดการเรียนรูไ้ด้หลากหลายวิธีรวมถึงการเรียนด้วยตนเองเก่ียวกับ
ภูมิศาสตร ์ นอกจากนีค้รูสังคมศึกษามีการเลือกใช ้เกม ป้ายนิเทศเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู ้
เนื่องด้วยสื่อเกมและป้ายนิเทศสามารถที่จะตอบสนองการจัดการเรียนรูไ้ด้ในทุกบริบท และ
เหมาะสมกบันกัเรียนทุกช่วงวยัสอดคลอ้งกบั ปวีณา ทาระ (2560 , 110-121) ที่ไดก้ล่าวว่าสื่อการ
เรียนรูภู้มิศาสตรแ์ละใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรส์  าหรบัครูสงัคมศึกษา 
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ควรใชรู้ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห ์

ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่จดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรพ์บว่าครูสงัคมศึกษามีการใชโ้ปรแกรม Google Earth นอ้ยครัง้ในการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนรู้ (Mean =2.98, SD=.091) เนื่องจากโปรแกรม Google Earth เป็น
โปรแกรมที่ใชใ้นการระบุต าแหน่งที่ตัง้ และใชป้ระกอบการอ่านแผนที่ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งครูสงัคม
ศึกษาจะตอ้งมีทักษะการคิดเชิงพืน้ที่และการอ่านแผนที่เพื่อประกอบการใชโ้ปรแกรม ซึ่งเป็นการ
เสริมสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตร ์จ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาการใช ้โปรแกรม Google Earth 
ให้ช านาญ โดยการฝึกใช้บ่อยครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าโปรแกรม Google Earth มา
ออกแบบการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรใ์นชัน้เรียนต่อไป 

นอกจากนี ้ครูสังคมศึกษามีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่ เป็นเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรท์ี่เป็นขอ้มูลสารสนเทศจะปรากฏในบริบทโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดับชาติ คือ การเลือกใช้ข้อมูลการรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) ระบบการหาต าแหน่ง 
ทั่วโลก (Global Positioning System : GPS) และภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งขอ้มลูดังกล่าวสามารถ
บ่งบอกถึงความพรอ้มของอุปกรณ์และเครื่องมือที่โรงเรียนจัดสรรให้ครูสังคมศึกษาใช้ในการ
จดัการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อที่จะพัฒนานกัเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรร์ะดับชาติเนื่องจากในการ
แข่งขันภูมิศาสตรร์ะดับชาติในค่าย 2 มีการวัดทักษะงานภาคสนามและมัลติมีเดียซึ่งนักเรียนจึง
จ าเป็นต้องมีความรูข้ั้นสูงและทักษะการใช้เครื่องมือภูมิศาสตรท์ี่เป็นระบบสารสนเทศ ดังนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูสงัคมศึกษาจะตอ้งมีการใชส้ื่อที่ทันสมัยและเทียบเท่านานาชาติ เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของม
ผู้ เชี่ ย วชาญ จากการสัมภาษณ์  คื อ  ค รูสั งคมศึกษา ศูนย์  สอวน .โรง เรียนสาธิตแห่ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรฯ์ (2564, สมัภาษณ)์ ที่เนน้การความส าคญักบัสื่อการเรียนรูภ้มูิศาสตร์
มาก โรงเรียนจดัหาโมเดลทางภูมิศาสตรท์ี่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ ฝึกใหน้กัเรียนที่เขา้
แข่งขันไดใ้ชเ้ครื่องมือภูมิศาสตรอ์ย่างช านาญ เพราะการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนั้นเนน้ไปที่
ทกัษะกระบวนการทางภูมิศาสตรม์ากกว่าความรู ้สื่อการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีภูมิศาสตรจ์ะท าให้
นกัเรียนทกัษะกระบวนการตรงนี ้

อนึ่ งการจัดสภาพแหล่งการเรียนรู้เป็นอีกบริบทหนึ่ งที่ค รูสังคมศึกษาให้
ความส าคัญกับแหล่งการเรียนรูท้ี่มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากที่สดุ นอกจากนีค้รูสงัคมศึกษา
ยังให้ความส าคัญในการจัด  ป้ายนิเทศให้ความรูใ้นแหล่งการเรียนรู ้และการจัดอุปกรณ์ให้
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เพียงพอต่อการเรียนรูส้อดคล้องกับอิทธิเดช น้อยไม้ (2560 ,98) ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัด
สภาพแวดลอ้มในแหล่งการเรียนรู ้และวสัดุอปุกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ระเบียบเรียบรอ้ย  การจัดป้ายนิเทศ การจัดมุมความรูต่้าง ๆ เหมาะสม
เพียงพอ และพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัเรียนมีแหล่งเรียนเรียนที่จะใชใ้นการฝึกฝนทกัษะ
ทางภูมิศาสตรซ์ึ่งเป็นองคป์ระกอบของความฉลาดรูท้างภูมิศาสตร ์นอกจากภายในโรงเรียนแลว้
การใชแ้หล่งการเรียนรูค้รูสงัคมศึกษาไดใ้หค้วามส าคญักบัแหล่งการเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนดว้ย
แต่เนน้ไปที่บริบทที่ส  าคัญ โดยใชชุ้มชนหรือภูมิประเทศ ภูมิลกัษณต่์างๆที่เกิดขึน้ใกลโ้รงเรียนเป็น
ส าคญั 

3.ดา้นการวัดและประเมินผล ครูสงัคมศึกษามีวิธีการที่หลากหลายและมีขัน้ตอนที่
ชดัเจนคือ การวดัผลสมัฤทธิ์ตามกระทรวงศกึษาธิการโดยใชก้ารวดัและประเมินดว้ย แบบทดสอบ 
ครูสงัคมศึกษาใชแ้บบตรวจสอบรายการแบบประเมินรายบุคคลและแบบประเมินรายกลุ่มซึ่งเป็น
การประเมินผลที่มีขัน้ตอนที่เสร็จสิน้ภายในคาบเรียนนัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ Lane 
and Bourke (2017, 22-36) ที่กล่าวไว้ว่าส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
การศกึษาเชิงภมูิศาสตรร์ะยะเวลาสัน้ไม่ใช่การประเมินระยะยาวที่มีหลกัฐานต่อเนื่อง    

นอกจากนี ้ครูสังคมศึกษาเลือกใช้แบบทดสอบการประ เมินจากสภาพจริง  
ประกอบด้วยการวัดและประเมินโดยใช้แบบวัด อยู่ในอันดับสุดท้าย แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในการวัดและประเมินผลของครูสังคมศึกษาการวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ  
ครูสงัคมศึกษาเน้นประเด็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม การสอบปากเปล่า การประเมินดว้ย
แฟ้มสะสมผลงาน การเขียนสะท้อนผล ซึ่งสอดคล้องกับวิภาดา พินลา (2561, 177)และ  
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556, 15) ที่ได้เสนอแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนในสาระภูมิศาสตรใ์ห้มีคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย การสังเกต
พฤติกรรมเป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน การสอบปากเปล่าการใช้
ค าถามสามารถท าไดผ้ลรวดเร็วขึน้หากครูผูส้อนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชัน้เรียนให้
สอดคลอ้งกบับรบิทของเนือ้หาและค าถาม การเขียนสะทอ้นการเรียนรู ้

อนึ่งการวัดและประเมินผลความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรย์ังปรากฏในโรงเรียนที่
เป็นศูนยส์อวน.วิชาภูมิศาสตรก์ารแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกโดยมีการวัดและประเมินเป็นล าดับ
ขัน้ และสอดคลอ้งกบัการประเมินในโรงเรียนปกติเนื่องจากโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการพัฒนาตาม
การแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรข์องนกัเรียน          
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4.ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็นหลกั ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี ้

กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร ์จะเป็นรูปแบบกิจกรรม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการฝึกใชแ้ผนที่ กิจกรรมโครงงาน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เสริมทกัษะใหก้บันกัเรียนทั่วไปทกุคน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สง่เสริมใหน้กัเรียนมีความ
ฉลาดรูท้างภูมิศาสตร ์ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้ทุกโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมเป็นประจ า โดยการ
สอดแทรกไวใ้นรายวิชา การออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมเป็นรูปแบบการเรียนรู ้หรือ
จะเป็นกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่โรงเรียนจัดขึน้เป็นประจ าทุกปี เช่นการใช้
แผนที่ สามารถบูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือได ้ซึ่งมีผลวิจยัของ  Memisoglu (2017, 967-979) ที่
กล่าวไว้ว่าความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตรเ์ป็นสิ่งส าคัญส าหรับการบรรลุ การเชื่อมโยงระหว่าง
สาขาวิชาและความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตรท์ี่ ดีขึน้เนื่องจากหลักสูตรสังคมศึกษาเป็นแบบสห
วิทยาการ และครูไดใ้หค้วามส าคญัของวิชาสงัคมศึกษา ไวว้่า เป็นสิ่งส  าคญัในแง่ของการตระหนกั
ถึงความเป็นจรงิระดบัชาติและระดบันานาชาติ  

นอกจากนีค้วามฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรย์ังมีผลมาจากการท ากิจกรรมที่ลงมือ
ปฏิบติั และมีการท าเป็นประจ าบ่อยครัง้ ซึ่งจากเนื่องมาจากผลการวิจัยของ Memisoglu (2017, 
967-979) ที่ไดน้ าเสนอปัญหาที่พบในการรบัรูข้อ้มลูทางภูมิศาสตรข์องนิสิตครูสงัคมศึกษากล่าว
ว่า การรบัรูเ้ชิงพืน้ที่โดยการทศันศกึษามีการเดินทางและการสงัเกตที่บ่อยครัง้ไม่เชื่อมโยงกนั ยงัไม่
มีการตกผลกึความรูร้ว่มกนัจึงท าใหไ้ม่เกิดเป็นขอ้มลูที่ชดัเจน ส่งผลต่อการอธิบายของแนวคิดทาง
ภูมิศาสตรท์ี่ไม่สมบูรณ์ และไม่ได้ลงปฏิบัติจึงไม่มีการฝึกฝนทักษะทางภูมิศาสตร ์จากปัญหา
ดงักล่าว Memisoglu (2017, 967-979) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่าการทัศนศึกษา ควรเพิ่มจ านวนครัง้
ใหม้ากขึน้ และจดัชัน้เรียนภูมิศาสตรท์ี่เนน้ความรูใ้นลกัษณะประยุกต/์ปฏิบติั ครูสงัคมศึกษาระบุ
ว่าควรรวมชั่วโมงเรียนของหลกัสูตรสงัคมศึกษาดว้ย และลดเป้าหมายที่เป็นผลลพัธ์ ต าราควรมี
ประสิทธิภาพ และครูสงัคมศึกษาควรไดร้บัการฝึกอบรมในการใหบ้รกิารเก่ียวกบัความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตร ์ซึ่งสอดคลอ้งกับกิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตรแ์ละกิจกรรม
เตรียมความรูแ้บบเขม้ในส่วนของการจัดหาหนังสือ ต าราที่นอกเหนือจากต าราเรียนในหอ้งเรียน
มาใหก้บันกัเรียนไดศ้กึษาเพิ่มเติมใหน้กัเรียนศกึษาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูท้างภมูิศาสตร ์

ข้อมูลคุณภาพจากการลงพื ้นที่โรงเรียนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร ์มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุม ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสรา้งความฉลาดรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร ์ซึ่งประกอบด้วยชุมนุมภูมิศาสตร ์ชุมนุมสังคมศึกษา ชุมนุมนักส ารวจ ในชุมนุม
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ประกอบไปดว้ยกิจกรรมที่เนน้การลงมือปฏิบติั ทดลองทางภูมิศาสตร ์ถือเป็นกิจกรรมเด่นของทาง
โรงเรียนศนูยส์อวน.วิชาภมูิศาสตร ์ที่ควรไดร้บัการเผยแพร ่ไปปรบัใชใ้นทกุโรงเรียน 

นอกจากนีแ้ละกิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ส าหรบันกัเรียนที่ผ่านการคดัเลือก
จะมีซึ่งภายในยงัมีกิจกรรมการติวเขม้เนือ้หาทางภูมิศาสตรซ์ึ่งลกัษณะเป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้
เพิ่มเติมจากในเวลาเรียนเพื่อเพิ่มเนื ้อหาทางภูมิศาสตรใ์ห้กับนักเรียนและเสริมทักษะการฝึก
ภาคสนาม และฝึกมัลติมีเดีย ที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก 
สอดคลอ้งกับแนวทางส าหรบัการทดสอบในแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติ ( International 
Geography Olympiad Guidelines for the Tests)ซึ่งมีการก าหนดการทดสอบไว้ 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้เขียน (The Written Response Test) การทดสอบขอ้สอบมัลติมีเดีย (Multi 
Media Test) และการฝึกภาคสนาม(Fieldwork Exercise) (iGeo. 2021.ออนไลน์) ซึ่งกิจกรรมที่
กล่าวมานัน้ลว้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรข์องนักเรียนดา้นกิจกรรมการ
จดัการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ครูสงัคมศึกษามีการเลือกใชก้ิจกรรมการจัดท าแผนที่ เป็นกิจกรรมเสริม
การเรียนรูด้า้นการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตร ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมการอ่านแผนที่
และการใชเ้ข็มทิศ 

ซึ่งทุกกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ไม่ว่าเป็นเป็นกิจกรรมติวเสริมความรู ้ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมที่โรงเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตรร์ะดับชาติให้ความส าคัญมากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่สามารถเสริมสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรไ์ด้สอดคล้องกับ Memisoglu (2017, 
967-979) ไดก้ล่าวถึงการเพิ่มความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้และ
มหาวิทยาลยั ว่ามีผลมาจากการทศันศึกษา การจดัชัน้เรียนควรเนน้การฝึกปฏิบติั/การประยุกตใ์ช ้
เนน้ทกัษะการรบัรูเ้ชิงพืน้ที่ใหม้ากขึน้ และเพิ่มชั่วโมงเรียนของภูมิศาสตร ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้  

การจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์องโรงเรียนที่เขา้
แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติทัง้ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน ดา้น
การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู ้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และด้านกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร มุ่งเนน้ไปที่การพฒันาทักษะทางภูมิศาสตร ์เช่น การใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตร ์การคิด
เชิงพื ้นที่  การคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลอย่างเป็นระบบมากกว่าการพัฒนาองค์ความรูท้าง
ภูมิศาสตร ์ประเด็นนีถื้อเป็นประเด็นส าคัญส าหรบัการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรู้
เรื่องภูมิศาสตรส์อดคล้องกับแนวทางส าหรับการทดสอบในการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
นานาชาติ (The International Geography Olympiad (iGeo), 2021, online) ซึ่งอธิบายไว้ว่า
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การทดสอบในการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกนานาชาติด้วยมัลติมีเดียเน้นการทดสอบทักษะ
มากกว่าความรู ้เป็นเพราะหลกัสูตรภูมิศาสตรข์องผูเ้ขา้แข่งขันแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
มาก ดังนัน้การทดสอบทักษะทางภูมิศาสตรซ์ึ่งเป็นแก่นส าคัญของหลกัสูตรภูมิศาสตรจ์ึงมีความ
เหมาะสมมากกว่าการถามค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจรงิทางภมูิศาสตรเ์ท่านัน้ 

ตอนที ่2 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาด
รู้เร่ืองภูมิศาสตร ์

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของ
โมเดลการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรก์บัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์มีประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

โมเดลการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับที่  2 (second order confirmatory factor 
analysis) ของการจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์มี ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65-0.92 โดยองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบสงูที่สดุเท่ากบั 0.92 ซึ่งขอ้มลูเชิงคณุภาพเนน้ว่าการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร
ภมูิศาสตรใ์นลกัษณะนีเ้ป็นกิจกรรมชมุนุม การทศันศกึษาและกิจกรรมเสรมิความรูภ้มูิศาสตรแ์บบ
เขม้โดยเน้นการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก และการใชเ้ครื่องมือ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์ 

การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรภูมิศาสตรถื์อว่ามีความส าคัญในการสรา้งความ
ฉลาดรู้ภูมิศาสตร ์ผลจากงานวิจัยของ Thomas-Brown (2011, 182-187) ได้พัฒนาชุมนุม
ภูมิศาสตรเ์ป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียน (after-school geography club) ในเมืองเซาท์ฟิลด ์มลรฐั
มิชิแกน สหรฐัอเมริกา โดยเนน้กิจกรรมที่เนน้การปฏิบติัจรงิ การใชเ้ครื่องมือและการท าแผนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรูจ้ากพื ้นที่จริงโดยสรา้งบทเรียนให้นักเรียนได้ส  ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิศาสตรก์ับบริบทรอบตัวจากบริเวณรอบบ้าน ระดับประเทศ แล้วขยายไประดับโลกโดยใช้
โปรแกรม google earth และ google map ผลจากการเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งภูมิศาสตรท์ าให้
นกัเรียนจ านวน 28 คน จ านวน 8 สปัดาห ์สรา้งท าแผนที่และจดัการสารสนเทศทางภูมิศาสตรไ์ด้
อย่างช านาญ และสามารถเชื่อมโยงความรูภู้มิศาสตรเ์ขา้กบัชีวิตประจ าวนัของตนเองเองไดซ้ึ่งถือ
เป็นการพฒันาการความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรข์องนกัเรียน 

ค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานล าดับรองลงมา คือ ดา้นการใชส้ื่อและแหล่ง
เรียนรูภ้มูิศาสตร ์มีค่าเท่ากบั 0.78 จากขอ้มลูเชิงคณุภาพจะเห็นไดช้ดัเจนว่าโรงเรียนที่เขา้ร่วมการ
แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกที่ ได้รับเหรียญรางวัลให้ความส าคัญกับการจัดหาสื่อการเรียนรู้
ภูมิศาสตรโ์ดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรท์ี่มีความทนัสมยั ในขณะเดียวกนัโรงเรียนที่
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ตัง้อยู่ในท าเลที่ตัง้ที่เอือ้อ านวยกบัการใชส้ถานที่รอบโรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรูภ้มูิศาสตร ์ก็สามารถ
ออกแบบกิจกรรมใหน้กัเรียนท าแผนที่และส ารวจบรเิวณรอบโรงเรียนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรผ์่านภาพถ่ายทางอากาศและเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร ์ของ Mcauliffe (2013, 248) ซึ่งอธิบายไว้ว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรป์ระกอบกันจะช่วยท าใหน้ักเรียนสามารถพัฒนา
ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรไ์ด้เป็นอย่างดีเพราะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดและการให้
เหตุผลเชิงพื ้นที่  (spatial reasoning skills) การใช้ภาพถ่ายทางอากาศสามารถเชื่อมโยงให้
นกัเรียนเห็นถึงพัฒนาการเชิงประวติัศาสตรข์องการเปลี่ยนแปลงและความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ที่ และ
ถือเป็นแหลง่ขอ้มลูปฐมภมูิ (primary source) ที่ท าใหน้กัเรียนเห็นสภาพของพืน้ที่ที่เป็นจรงิ โดยใช้
การจัดการเรียนรูจ้ากภาพถ่ายในสถานที่ใกลต้วัแลว้ขยายออกไป การใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรจ์ึงถือเป็นกญุแจส าคญั 

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์มี
องค์ประกอบเท่ากับ 0.75 เป็นองค์ประกอบที่มี ค่าน ้าหนักมาตรฐานเป็นล าดับที่  3 แม้ว่า
องค์ประกอบด้านนีจ้ะมีความส าคัญและถือเป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียนรู ้แต่ขอ้มูลเชิง
คุณภาพปรากฏชัดเจนว่าในกรณีของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกที่ได้รบั
เหรียญรางวลันัน้มีการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรใ์นชัน้เรียนที่มีมาตรฐานและมีคณุภาพโดยเนน้ไปที่
การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้การปฏิบติั การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก และการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์เมื่อส ารวจขอ้มูลในเชิงลึกแล้วจะพบว่าแต่ละโรงเรียนนั้นใหค้วามส าคัญกับการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะกิจกรรมเสริมความรูแ้บบเข้ม เนื่องมาจากเน้นการพัฒนา
นกัเรียนเพื่อเขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกเป็นหลกั 

การวดัและประเมินผลขอ้มลูเชิงคณุภาพอธิบายภาพของการวดัและประเมินผล
ในโรงเรียนที่เขา้รว่มแข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกที่ไดร้บัเหรียญรางวลั เนน้ไปที่กระบวนการคดัเลือก
นกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโดยวดัความรูพ้ืน้ฐาน ส่วนการวดัและประเมินผลนกัเรียนโดยทั่วไปเนน้
ทัง้การวดัความรูแ้ละทกัษะกระบวนการในการใชเ้ครื่องมือทางภมูิศาสตรท์ี่เนน้การวดัและประเมิน
พัฒนาการ บางโรงเรียนใชก้ารเขียนสะทอ้นผลงานประกอบท าใหเ้ห็นภาพรวมของการพัฒนา
กระบวนการภูมิศาสตรช์ัดเจนมากยิ่งขึน้ จากข้อมูลเชิงปริมาณพบว่าค่าน ้าหนักมาตรฐาน
องคป์ระกอบมีค่าเท่ากับ 0.63 สอดคลอ้งกับการสังเคราะหง์านวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับระบบการวัด
และประเมินผลการศึกษาภมูิศาสตร ์(geography education) จากทั่วโลกทัง้หมด 700 ของ Lane 
and Bourke (217, 5-12) สรุปได้ว่าการประเมินผลการศึกษาภูมิศาสตร์ส  าหรับนักเรียนมี
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เป้าประสงคส์  าคัญคือการประเมินดา้นความรูแ้ละทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตรข์องนกัเรียน 
โดยประเมินไปตามธรรมชาติของการเรียนรูภู้มิศาสตรคื์อจะตอ้งเนน้การประเมินพัฒนาการการ
เรียนรูข้องนักเรียน รูปแบบการประเมินใชก้ารประเมินที่หลากหลายทัง้การประเมินตนเอง การใช้
แบบสอบตามมาตรฐานการเรียนรู ้(ขอ้สอบมาตรฐาน) และการประเมินผลการฝึกปฏิบติั 

ตอนที ่3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์
แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรจ์ากโรงเรียนที่

เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติเป็นแนวปฏิบติัที่ครูสงัคมศึกษาในการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ดงันี ้ 

การจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนที่เข้า
แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติที่ไดร้บัเหรียญรางวัลมีจุดเน้นที่ให้นักเรียนเรี ยนใชค้วามรู ้
ความสามารถทางภูมิศาสตร ์กระบวนการทางภูมิศาสตร ์เพื่อให้เกิดทักษะทางภูมิศาสตรซ์ึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตรน์ัน้ ผูส้อนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้ง พัฒนาทกัษะของนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกับมมุมองทาง
ภูมิศาสตรโ์ดยสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยการสอดแทรก ทักษะที่ส  าคัญ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560, 5) น าไปสู่การก าหนดแนวทางที่ใหอ้ธิบายความรูภู้มิศาสตรด์ว้ยการ
ใชก้ระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตรจ์นเกิดทักษะทางภูมิศาสตร ์นอกจากนั้นการก าหนดเนือ้หา 
การใชก้ระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตรเ์ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู ้การใชเ้ครื่องมือเทคโนโลยี
ทางภูมิศาสตรแ์ละใหก้ระบวนการประเมินของครูสงัคมศึกษา สามารถเรียงล าดบัถึงความส าคัญ
ของการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรน์ าไปสูข่อ้สรุปที่ว่าครูสงัคมศึกษาตอ้งศกึษาเนือ้หาภมูิศาสตร ์  

วิธีการสอนที่ เน้นให้เกิดทักษะทางภูมิศาสตร ์และฝึกใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
ภมูิศาสตร ์จดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ก  าหนดเรื่องการเรียนรูภู้มิศาสตร ์สรา้งกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกทางภูมิศาสตร ์(active learning)  เลือกวิธีการสอนที่เนน้ใหน้ักเรียนลงมือปฏิบัติ ประกอบ
กับเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร ์พร้อมทั้งสื่อนวัตกรรมทาง
ภูมิศาสตรท์ี่ทันสมัย และจัดกิจกรรมภาคสนามการศึกษาตามแหล่งเรียนรู ้รวมถึงการวัดและ
ประเมินสมรรถนะ/ทกัษะทางภูมิศาสตรซ์ึ่งจะส่งผลถึงการเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
ของนักเรียนพรอ้มทั้งตกผลึกองค์ความรูด้้านภูมิศาสตรไ์ดซ้ึ่งสอดคล้องกับ ทัศน์ทอง เข็มกลัด 
(2561, 112-125) ที่ ได้ระบุว่าครูผู้ใช้หลักสูตรแกนกลางสาระภูมิศาสตร์ควรปฏิบัติ  ตาม
ขอ้เสนอแนะ คือ ตอ้งศึกษาเนือ้หาภูมิศาสตรเ์รื่องสิ่งแวดลอ้ม วิธีการสอนที่เนน้ใหเ้กิดทกัษะทาง
ภูมิศาสตร ์และฝึกใชส้ื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ์จัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ก  าหนดเรื่องการ
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เรียนรูภ้มูิศาสตร ์สรา้งกิจกรรม Active Learning ทางภมูิศาสตร ์ใชว้ิธีการสอนที่เนน้ใหน้กัเรียนลง
มือปฏิบัติ ใช้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้างภูมิศาสตร ์ใช้สื่อนวัตกรรมทาง
ภูมิศาสตรท์ี่ทนัสมยั และจดักิจกรรมภาคสนามแหล่งเรียนรู ้วดัและประเมินสมรรถนะ ทกัษะทาง
ภูมิศาสตร ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์นอกจากนี ้ครูสังคมศึกษาได้กิจกรรมทาง
ภูมิศาสตรข์ัน้ตอนนีค้วรใชก้ิจกรรมเสริมความรูภู้มิศาสตรแ์บบเขม้ที่ไม่ไดเ้นน้ไปที่การเสริมเฉพาะ
ความรู ้แต่จัดการเรียนรูใ้นลักษณะของการแก้ปัญหาตามโจทย์ สถานการณ์ทางภูมิศาสตรท์ี่
ก าหนดให ้ใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยีทางภมูิศาสตรน์ ามาซึ่งการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ ์  

แนวทางการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคัดเลือกจากความรู้พื ้นฐานด้าน
ภูมิศาสตรเ์ป็นจุดส าคัญ เมื่อไดน้กัเรียนตวัแทนแลว้จึงเริ่มน านกัเรียนที่ผ่านการเขา้รอบมาพัฒนา
ทักษะกระบวนการภูมิศาสตรโ์ดยเน้นไปที่การปฏิบัติ และการใชเ้ครื่องมือภูมิศาสตรเ์ป็นส าคัญ
สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ รวมถึงรูปแบบการประเมินที่
คดัเลือกจากทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติัตามธรรมนูญการแข่งขนัโดยมีการระบุถึงการจดัสอบเป็น 3 
วนั ซึ่งมีรายละเอียดคือวนัแรก เป็นการสอบขอ้เขียนในวิชาภมูิศาสตรก์ายภาพและวิชา ภูมิศาสตร์
มนุษย์ วันที่ 2 เป็นการสอบงานภาคสนาม วันที่ 3 เป็นการสอบแบบมัลติมีเดีย ซึ่งจะส่งผลให้
นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางภมูิศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัครูสงัคมศกึษา 
1.1ครูสังคมศึกษาสมารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิธีการจัดการเรียนรู้ 

กลยทุธแ์ละเทคนิคการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรด์งันี ้
1.1.1 การจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรใ์นโรงเรียน

ที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติเนน้การจัดการเรียนรูท้ี่เป็นลกัษณะองคร์วม (Holistic 
Views) คือ พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรไป
พรอ้มกนั โดยใหน้ า้หนกักบัการจดักิจกรรมทัง้สองประเภทเท่า ๆ กนั 

1.1.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์อง
โรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติทัง้ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมใน
ชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู ้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร ์เช่น การใช้เครื่องมือทาง
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ภูมิศาสตร ์การคิดเชิงพืน้ที่ การคิดวิเคราะหแ์ละใหเ้หตผุลอย่างเป็นระบบมากกว่าการพฒันาองค์
ความรูท้างภมูิศาสตร ์

1.1.3 การจดักิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรม์ี
กระบวนการส าคัญ เริ่มตน้จากการเตรียมความพรอ้มในการวิเคราะหห์ลกัสตูร เลือกกิจกรรมการ
เรียนรู ้เลือกเทคนิคการเสริมแรง เตรียมสื่อและอปุกรณภ์ูมิศาสตร ์และการออกแบบวิธีการวดัและ
ประเมินผลที่สอดคลอ้งกบับทเรียน 

1.1.4 การจัดกิจกรรมในชัน้เรียนเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
เนน้กิจกรรมที่ใชก้ารสืบสอบ (Inquiry) เพื่อพฒันาความสามารถทางภมูิศาสตร ์ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ
ระบบธรรมชาติและมนุษยผ์่านปฏิสมัพนัธ ์ การใหเ้หตผุลทางภูมิศาสตรผ์่านการเชื่อมโยงระหว่าง
กนั และการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ รวมทัง้พฒันาทกัษะทางภมูิศาสตรไ์ปพรอ้มๆกนั 

1.1.5 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรูป้ระกอบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความฉลาดรูท้างภูมิศาสตร ์เนน้ไปที่การใชส้ื่อการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อเป็นฝึกฝนกระบวนการและ
ทกัษะทางภูมิศาสตร ์เช่น เทอรโ์มมิเตอร ์ขอ้มลูการบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) ภาพถ่ายทาง
อากาศ  เข็มทิศ ระบบการหาต าแหน่งทั่ วโลก (Global Positioning System : GPS) ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์(Geographic Information System : GIS)  

1.1.6 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์เนน้
แหล่งการเรียนรูท้ี่มีอุปกรณ์ทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนรู ้มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
ภูมิศาสตร์ โรงเรียนที่ เป็นศูนย์สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ มีการจัดห้องทดลองทางภูมิศาสตร ์
(Geography Lab) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรูเ้ฉพาะวิชาภูมิศาสตร ์ใชส้  าหรบัการใชเ้ครื่องมือเฉพาะทาง
ภมูิศาสตร ์และจดัเป็นหอ้งปฏิบติัการเพื่อใชใ้นการทดลองทางภมูิศาสตร ์  

1.1.7 การวดัและประเมินผลความฉลาดรูท้างภูมิศาสตรใ์ชเ้ครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายทั้ง แบบทดสอบ แบบประเมินค่า แบบตรวจรายการ แบบประเมิน
รายกลุ่ม แบบประเมินรายบุคคล โดยเนน้การประเมินจากการปฏิบัติจริง ทั้งการสอบปากเปล่า 
และการใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตร ์นอกจากนั้นยังมีการประเมินตามสภาพจริง ดว้ยแฟ้มสะสม
ผลงานและการเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู ้เพื่อตรวจสอบพัฒนาการในการพัฒนาความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตร ์

1.1.8 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูท้างภูมิศาสตร ์
โรงเรียนศูนย์สอวน.วิชาภูมิศาสตร ์จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท าโครงงาน
ภูมิศาสตร ์และกิจกรรมเตรียมการเตรียมตัวรบัมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมเสริม
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ทกัษะและกระบวนการทางภูมิศาสตรอ่ื์นๆ เช่นการจดัท าแผนที่ การอ่านแผนที่และการใชเ้ข็มทิศ  
การใชว้ิธีภูมิภาค โดยโรงเรียนไดม้ีการจัดตัง้เป็นชุมนุมภูมิศาสตร ์ชุมนุมสงัคมศึกษา และชุมนุม
นกัส ารวจ  

1.1.9 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโรงเรียนศนูยส์อวน.วิชาภูมิศาสตร ์มีการ
จดักิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิก ซึ่ง
กิจกรรมจะจัดในช่วงเวลาเช้าและก่อนเข้านอนในโรงเรียนประจ า และในวันหยุดสุดสัปดาห ์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเวลาปิดภาคเรียน  กิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเข้ม ประกอบด้วย 
กิจกรรมเตรียมความรูใ้นความรูพ้ืน้ฐานโอลิมปิกภูมิศาสตร ์กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทักษะภาษาอังกฤษและค าศัพทเ์ฉพาะทาง
ภูมิศาสตร ์กิจกรรมเตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการจัดสถานการณจ์ าลองการ
สอบ (Simulator Testing) 

2.ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรียน  
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดแนวนโยบายที่เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง

ภูมิศาสตร ์ซึ่งเป็นจุดเน้นในการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ตั้งไว้เป็นเป้าหมายและตัวชี ้วัดของ
โรงเรียน เพื่อน าจุดเนน้ไปสรา้งเป็นนวตักรรมการเรียนรูภู้มิศาสตรข์องโรงเรียน และสามารถน าไป
ประกอบการประเมินคุณภาพโรงเรียนตามตัวชีว้ัดของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน) 

2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจัดการอบรมหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับความฉลาดรูเ้รื่อง
ภูมิศาสตรใ์หก้ับครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการพัฒนา
ทกัษะภูมิศาสตร ์กระบวนการทางภูมิศาสตร ์ไปพรอ้มกนัทัง้ระบบ นอกจากนัน้ยงัเป็นการเตรียม
ความพรอ้มส าหรบัโรงเรียนที่ตอ้งการเขา้ร่วมการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์นโรงเรียน ทั้งการจดัหอ้งปฏิบติัการทางภูมิศาสตร ์การจดั
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร ์ร่วมทัง้การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรภูมิศาสตรโ์ดยเฉพาะ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลจากการส ารวจขอ้มูลเชิงคุณภาพพบว่าโรงเรียนศูนย ์สอวน. 
วิชาภูมิศาสตรท์ี่ได้รบัเหรียญรางวัลเน้นการจัดกิจกรรมเหล่านีเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อ
ภมูิศาสตร ์
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3.ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 เมื่อน าผลการวิจัยไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างในบริบทอ่ืนควรมีการทดสอบความ

ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดัเมื่อบรบิทของกลุม่ตวัอย่างเปลี่ยนไป  
3.2 องคป์ระกอบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์

เป็นส่วนส าคญัที่ครูสงัคมศึกษาที่จะน าไปพฒันาควบคู่กบัการจดัการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์พื่อต่อยอด
และน าไปเป็นแนวทางการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตรส์  าหรบัโรงเรียนทั่วไป  

3.3 องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคัญ
เนื่องจากถือเป็นส่วนที่เพิ่มเติมในการจัดการเรียนรูภู้มิศาสตร ์ควบคู่ไปกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ฉะนัน้การจัดการเรียนรูภู้มิศาสตรค์วรจะมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายไม่จ ากัด 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทและธรรมชาติของนกัเรียนในปัจจบุนัเป็นหลกัและเนน้หนกัไปที่กิจกรรม
ที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัเพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการทางภมูิศาสตร ์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรน ารูปแบบการวิจัยไปใช้เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบในรายวิชาอ่ืนๆเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู ้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทในองคป์ระกอบนั้นๆ และสอดคลอ้งกับ
หลักสูตรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม  

2. ควรน าข้อค้นพบจากงานวิจัยคือโมเดลการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรไ์ปศึกษาวิจัยเพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมกบัสภาพบรบิทของชมุชนและสงัคมต่อไป 

3. ศึกษาและวิจยัการพฒันาความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรใ์นระดบันโยบายเพราะการ
จดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรท์ี่ถูกระบุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน และศึกษาเพิ่มเติมจากนโยบายและแหล่งขอ้มูลในระดับปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้งกับที่
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์เช่น หลกัสตูรสถานศกึษา แผนการจดัการเรียนรูท้ี่บรูณาการเนือ้หาใน
ทอ้งถิ่น  ผลงานของครูช านาญการพิเศษที่ขอวิทยฐานะโดยใชห้ัวขอ้ที่เก่ียวขอ้งกับความฉลาดรู้
เรื่องภมูิศาสตรใ์หไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึที่เป็นที่ประจกัษ์ 

4. การศึกษาองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่อง
ภมูิศาสตร ์ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อสอบถามการรบัรูแ้ละการปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกบั
ความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์องครู แลว้น ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน ซึ่งการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรส์ามารถท าได้อีกวิธีการหนึ่ง คือการ
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วิเคราะหข์อ้มลูจากคะแนนความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรข์องนกัเรียนที่ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบ
(Testing) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูองคป์ระกอบเชิงยืนยนัที่มาจากตวันกัเรียนอย่างแทจ้รงิ 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพืน้ฐานแนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์

1.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชเูดช โลศิริ 

คณะกรรมการรา่งสาระภมูิศาสตร ์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    

     ตวัชีว้ดัสาระการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์(ฉบบั ปรบัปรุงพ.ศ.2560) 

    กรรมการตดัสินการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ  

     อาจารยป์ระจ าภาควิชาภมูิศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.นางอรุณี ชขูาว 

ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขนัที่ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ 

     ระดบัศนูยก์ารแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก 

    ครูช านาญการพิเศษ (ยื่นขอวิทยฐานะดว้ยหวัขอ้ทางภมูิศาสตร)์  

โรงเรียนเบญจมราชทูิศ  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

1.นายชาญณรงค ์บวัแยม้แสง 

    ครูที่ปรกึษาทีมผูเ้ขา้แข่งขนัการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก 

    ครูช านาญการพิเศษ (ยื่นขอวิทยฐานะดว้ยหวัขอ้ทางภมูิศาสตร)์  

โรงเรียนโยธินบรูณะ  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

2.ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์

1.อาจารย ์ดร. ฐากร สิทธิโชค 

 ประธานบริหารหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (สงัคมศกึษา) 

     ประธานภาควิชาสงัคมศาสตร ์ 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2.อาจารยส์ทุธิพร แท่นทอง 

    ประธานหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต (สงัคมศกึษา) 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

3.นางสาวอรวรรณ จลุม่วง 

    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัอินทาราม  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 1 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการตรวจคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ปริญญานิพนธ ์เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร์

ระดบัชัน้มธัยมศกึษา : บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ   

ผูว้ิจยั   นายศรณัย ์ สงนุย้  

คณะกรรมการควบคมุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมัปนาท บรบิรูณ ์(อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั) 

รหสัประจ าตวั 61199130039  

หลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต  

สาขาวิชา วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

แบบสอบถามนี ้เป็นเครื่องมือวิจัยในปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC-G-

363/2563 

 ช่ือผู้เช่ียวชาญ………………………………………………………………………………………...... 

ค ำชีแ้จง: กรุณำท ำเครื่องหมำย ✓ ตำมระดบัรำยกำรทีท่่ำนพจิำรณำ 

ระดบัคุณภำพของแบบสอบถำม  
  4 หมำยถงึ แบบสอบถำมมคีุณภำพดมีำก  3 หมำยถงึ แบบสอบถำมมคีุณภำพด ี
  2 หมำยถงึ แบบสอบถำมมคีุณภำพพอใช ้ 1 หมำยถงึ แบบสอบถำมมคีุณภำพปรบัปรุง  
 
ที ่

 
รายการ 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 

 

ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที ่
1 

คน
ที ่2 

คน
ที3่ 

1 ข้ อ ค า ถ า ม ป ร ะ เ ด็ น
พื ้นฐานครอบคลุมและ
เพียงพอต่อรายละเอียด
ของขอ้มลูประชากร 

4 4 3 3.67 คณุภาพดี  

2 ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง
ข้อความการพิทักษ์สิทธิ
ของกลุ่มตวัอย่างวิจัยตาม
หลกัจรยิธรรมการวิจยั 

4 4 3 3.67 คณุภาพดี  
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ที ่

 
รายการ 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 

 

ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที ่
1 

คน
ที ่2 

คน
ที3่ 

3 ความ เหม าะสมขอ ง
ระดับของภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม 

3 3 3 3.00 คณุภาพดี ป รั บ ร ะ ดั บ
ภาษทางการ 

4 ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม
ตรงประเด็นและสอดคลอ้ง
กบันิยามของตวัแปรที่ใชใ้น
การวิจยั 

4 3 3 3.33 คณุภาพดี  

5 ระดับของการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ที่ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถามมีระดับที่
ชัดเจนสามารถวัดและ
ประเมินไดจ้รงิ 

4 4 4 4.00 คณุภาพดี
มาก 

 

6 จ า น ว น ข้ อ ค า ถ า ม
ครอบคลมุและเพียงพอต่อ
ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั 

3 3 3 3.00 คณุภาพดี ปรบัจ านวนขอ้
ค าถาม 

7 ความสอดคล้องของข้อ
ค า ถ า ม กั บ นิ ย า ม
ความหมายของตวัแปรที่
ใชใ้นการวิจยั 

4 3 4 3.67 คณุภาพดี  

8 ค วาม ส อ ด ค ล้ อ งข อ ง
เนือ้หาสาระภูมิศาสตรก์ับ
ขอ้ค าถามที่ใชใ้นการวิจยั 

4 4 3 3.67 คณุภาพดี  

9 ความสอดคล้องของ
ธรรมชาติวิชาในสาระ
ภมูิศาสตรข์องตวัแปรกบั
ขอ้ค าถามในการวิจยั 

3 3 4 3.33 คณุภาพดี  
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ที ่

 
รายการ 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 

 

ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที ่
1 

คน
ที ่2 

คน
ที3่ 

10 เนื ้อหา ข้อค าถาม และ
ภาษาในดา้นการเตรียม
ความพรอ้มของครู 

3 3 4 3.33 คณุภาพด ี ปรบัภาษา 

11 เนื ้อหา ข้อค าถาม และ
ภาษา ในด้านการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้
ภมูิศาสตรใ์นหอ้งเรียน 

4 4 3 3.67 คณุภาพด ี  

12 เนื ้ อ ห า  ข้อค าถ าม  และ
ภาษา ในดา้นการใชส่ื้อและ
แหล่งการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

3 3 4 3.33 คณุภาพด ี ป รั บ ร ะ ดั บ
ภาษา 

13 เนื ้อหา ข้อค าถาม และ
ภาษา ในดา้นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

4 3 4 3.67 คณุภาพด ี  

14 เนื ้อหา ข้อค าถาม และ
ภาษา ในด้านกิจกรรม
เสรมิหลกัสตูร 

4 4 4 4.00 คุ ณ ภ า พ ดี
มาก   

 

15 เนื ้อหา ข้อค าถาม และ
ภาษาในตอนปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการ
เรียนรูภ้มูิศาสตร ์

4 3 4 3.67 คณุภาพด ี  

16 ข้ อ ค า ถ า ม ส า ม า ร ถ
ประเมินสภาพจรงิในการ
จัดการเรียนรูภู้มิศาสตร์
ในโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
ภู มิ ศ า ส ต ร์โอ ลิ ม ปิ ก
ระดบัชาติ   

3 3 4 3.33 คณุภาพด ี ปรับบริบทให้
สอดคล้องกับ
โรงเรียน 



  162 

 
ที ่

 
รายการ 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 

 

ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที ่
1 

คน
ที ่2 

คน
ที3่ 

17 ขอ้ค าถามครอบคลุมถึง
บ ริ บ ท ก า ร จั ด ก า ร
ภูมิศาสตรข์องโรงเรียนที่
ก า ร เ ข้ า แ ข่ ง ขั น
ภมูิศาสตรโ์อลิมปิก 

4 3 4 3.67 คณุภาพด ี  

18 ขอ้ค าถามครอบคลุมถึง
บ ริ บ ท ก า ร จั ด ก า ร
ภูมิศาสตรข์องโรงเรียนที่
ก า ร เ ข้ า แ ข่ ง ขั น
ภูมิศาสตรโ์อลิมปิกที่มี
ความแตกต่างกันในแต่
ละภมูิภาค 

3 3 3 3.00 คณุภาพด ี ปรบัขอ้ถาม 

19 ก า ร จั ด รู ป แ บ บ ข อ ง
แบบสอบถาม 

4 3 4 3.67 คณุภาพด ี  

20 ภ า พ ร ว ม ข อ ง
แบบสอบถาม 

3 3 3 3.00 คณุภาพด ี ปรบัรูปแบบให้
กระชบั 
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ภาคผนวก ค  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แบบสัมภาษณผ์ู้เช่ียวชาญ 
เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษา: บทเรียน
จากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ…์…………………………………………………………….…….…… 
ประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งกบัภมูิศาสตร.์................ปี 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ.................................................................................................. 
ต าแหน่งทางวิชาการหรือวิทยฐานะ............................................................................... 
ตอนที ่2 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตรร์ะดับช้ัน
มัธยมศึกษา: บทเรียนจากโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ 
2.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของการการแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ 

-หากทางโรงเรียนตอ้งการสมคัรเขา้โครงการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกจะตอ้งท าอย่างไรบา้ง 
-ทางศนูยภ์มูิศาสตรโ์อลิมปิกมีการคดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่มโครงการอย่างไร 
-โปรแกรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึน้ในค่ายภมูิศาสตรโ์อลิมปิกมีอะไรบา้งเนน้การพฒันาการเรยีนรู ้

ภมูิศาสตรอ์ย่างไร 
-คณะกรรมการภมูิศาสตรโ์อลิมปิกมีการตดัสินผลการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อเป็นตวัแทนของ

ประเทศในการแข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกอย่างไร 
2.2 แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

-ครูสงัคมศกึษาสามารถจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรไ์ด้
อย่างไร 

-ครูสงัคมศกึษาควรจะมีวิธีการในการเตรียมความพรอ้มของตนเองในการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งการรูภ้มูิศาสตรอ์ย่างไร 

-สื่อและแหลง่การเรียนรูป้ระเภทใดที่ครูสงัคมศกึษาควรจะน ามาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์

-ครูสงัคมศกึษาควรจะจดัการวดัและประเมินผลความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรอ์ย่างไร 
-ทางกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษามีการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรู ้

เรื่องภมูิศาสตรแ์ละการเตรียมความพรอ้มนกัเรียนเพื่อเขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกอย่างไร 
3.เพิ่มเติมอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร:์ บทเรียนจากโรงเรียนที่

เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ   

ค าชีแ้จงส าหรบัผูต้อบแบบสอบถาม 
1.แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้

เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตร:์ บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภูมิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดบัชาติ  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษา 

2.แบบสอบถามมีทัง้หมด 7 หนา้ แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี ้
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษา ในดา้นต่าง ๆ  
   ตอนที่ 2.1 ดา้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 
   ตอนที่ 2.2 ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้
   ตอนที่ 2.3 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
   ตอนที่ 2.4 ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 
   ตอนที่ 2.5 ปัญหาและอปุสรรค 
  ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 
3. แบบสอบถามนีเ้ป็นเครื่องมือวิจยัจากโครงรา่งวิทยานิพนธท์ี่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง 
SWUEC-G-363/2563 ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่านแต่
ประการใดทั้งยังไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูล ขอ้มูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ความรู ้
ความเขา้ใจและวิธีปฏิบติัตนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษา 

  ผูจ้ดัท าขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูที่ใหค้วามรว่มมือ 
        นายศรณัย ์สงนุย้  
                ผูว้ิจยั 
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ตอนที ่1 สภาพท่ัวไป 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามสถานภาพ 

 โรงเรียน.....................................................................                                                                                                                             
  เพศ  ชาย  หญิง  ไม่ประสงคร์ะบ ุ   
 วฒุิการศึกษา  ปรญิญาตรี ระบสุาขา                                                       . 
    ปรญิญาโท ระบสุาขา                                                       . 
    อ่ืนๆ ระบสุาขา                                                       . 
 ท่านรบัผิดชอบจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาใด(ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

  วิชาสงัคมศึกษาสาระการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 วิชาสงัคมศึกษาซึ่งมีเนือ้หาสาระการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้. 
 วิชาสงัคมศึกษาสาระอื่นๆ.  

1.  ระดบัชัน้ที่สอน ระดบัมธัยมศกึษาปีที่                      (ตอบไดม้ากกว่า 1 ระดบัชัน้) 
 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูสังคมศึกษา ในด้านต่าง ๆ 

 ให้ท่านอ่านข้อความในช่องรายการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่อง
ภูมิศาสตรร์ะดับชัน้มัธยมศึกษา : บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขันภูมิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ   
แลว้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน  
ตอนที ่2.1 ด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

 ด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน หมายถึง การจดัสถานการณ์ที่ท าใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู ้รวมถึงกระบวนการด าเนินงาน
ของครูสงัคมศึกษาโดยการออกแบบบทเรียน การเตรียมพรอ้มดา้นเนือ้หา การจดัการเรียนรู ้และ
การวัดประเมินผล การเตรียมความพรอ้มในการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาใหเ้หมาะสมกบับริบทของหอ้งเรียน 
 

 

 

 

 

 



  167 

2.1.1 ระดับการเตรียมความพร้อมของครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์

ล าดบั
ที่ 

การเตรียมความพร้อมของครูสังคม
ศกึษา 

ในการจดัการเรียนรูภ้มูิศาสตร ์

ระดบัการเตรียมความพรอ้ม 
4 3 2 1 

1.  วิเคราะหห์ลกัสตูร วิธีการจดัการเรียนรูแ้ละเทคนิค 
การจดัการเรียนรู ้

    

2.  เลือกกิจกรรมจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ 
ของนกัเรียน 

    

3.  เลือกเทคนิคการเสรมิแรงใหเ้ขา้กบักิจกรรม      
4.  จดัเตรียมสื่อและเลือกใชส้ื่ออย่างเหมาะสม     
5.  เลือกวิธีการวดัและการประเมินผลของผูเ้รียนดว้ย 

วิธีหลากหลาย 

    

2.1.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์

ล าดบั
ที่ 

องคป์ระกอบของความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ ระดับการจัดสภาพแวดล้อมใน
หอ้งเรียน 
4 3 2 1 

ความรู ้ความสามารถทางภมูิศาสตร ์
1.  ความ เข้าใจระบบธรรมชาติและ

มนษุย ์ผ่านปฏิสมัพนัธ ์
    

2.  การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่ านการเชื่ อมโยง
ระหว่างกนั 

    

3.  การตดัสินใจอย่างเป็นระบบตามนยั     
กระบวนการทางภมูิศาสตร ์

4.  การตัง้ค าถามเชิงภมูิศาสตร ์     
5.  การรวบรวมขอ้มลู     
6.  การจดัการขอ้มลู     
7.  การวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู     



  168 

ล าดบั
ที่ 

องคป์ระกอบของความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ ระดับการจัดสภาพแวดล้อมใน
หอ้งเรียน 
4 3 2 1 

8.  การสรุปเพื่อตอบค าถาม     
ทกัษะทางภมูิศาสตร ์

9.  การสงัเกต     
10.  การแปลความขอ้มลูทางภมูิศาสตร ์     
11.  การใชเ้ทคนิคและเครื่องมือทางภมูิศาสตร ์     
12.  การคิดเชิงพืน้ที่     
13.  การคิดแบบองคร์วม     
14.  การใชเ้ทคโนโลยี     
15.  การใชส้ถิติพืน้ฐาน     

 

ตอนที ่2.2 ด้านการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ด้านการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ใชเ้ป็นสื่อกลางให้ครูสงัคม
ศึกษา สามารถถ่ายทอด ความรู ้เจตคติและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาใหเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียน
และหอ้งเรียน 
2.2.1 ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์

ล าดบั
ที่ 

สื่อการเรียนรู ้ ระดบัการใช ้
      

4 
 

   3 
 

    2 
     

1 
สื่อความรูท้างภมูิศาสตร ์

1.  รูปภาพ     
2.  ปา้ยนิเทศ     
3.  เกม     
4.  บทเรียนส าเรจ็รูป     
5.  แผนที่     



  169 

ล าดบั
ที่ 

สื่อการเรียนรู ้ ระดบัการใช ้
      

4 
 

   3 
 

    2 
     

1 
6.  ลกูโลก     
7.  ชดุการสอนส าเรจ็รูป     
8.  ภาพถ่ายทางดาวเทียม     
9.  E – learning     
10.  E – book      
11.  การเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต     
12.   google earth     
13.  โมเดล/แบบจ าลอง     

สื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูทางภมูิศาสตร ์
14.  เทอรโ์มมิเตอร ์     
15.  ขอ้มลูการรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing)     
16.  ภาพถ่ายทางอากาศ     
17.  เข็มทิศ     
18.  ระบบการหาต าแหน่งทั่วโลก (Global Positioning 

System : GPS) 
    

19.  ระบบสารสน เท ศภู มิ ศ าสต ร์ (  Geographic 
Information System : GIS) 

    

 

2.2.2 การจัดสภาพแวดล้อมของแหล่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์

ล าดบั
ที่ 

การจดัสภาพแวดลอ้มแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ ระดบัการจดัสภาพแวดลอ้ม 
4 3 2 1 

การจดัสภาพแวดลอ้มในแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์
1.  การจดัโต๊ะเรียน หรือที่นั่งส  าหรบันกัเรียน 

เหมาะสมต่อการเรียนรู ้
    

2.  แหลง่การเรียนรูม้ีสื่ออปุกรณท์ี่ทนัสมยั     
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ล าดบั
ที่ 

การจดัสภาพแวดลอ้มแหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์ ระดบัการจดัสภาพแวดลอ้ม 
4 3 2 1 

3.  การจดัปา้ยนิเทศใหค้วามรูใ้นแหลง่การเรียนรู ้     
4.  การจดัอปุกรณใ์หเ้พียงพอต่อการเรียนรู ้     

 

ตอนที ่2.3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การตัดสินผลการเรียนของ
นกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกับภูมิศาสตรต์ามเกณฑท์ี่ครูสงัคมศึกษาก าหนดใหส้อดคลอ้งและครอบคลุม
ความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตรท์ี่ก าหนดในหลกัสตูรสถานศึกษา เพื่อการเสริมสรา้งความฉลาดรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตรแ์ละการตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนใหเ้หมาะสมกบับริบทของนกัเรียนและหอ้งเรียน 
2.3 ระดับการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เร่ือง
ภูมิศาสตร ์

ล าดบั
ที่ 

ลกัษณะการวดัและประเมินผล ระดบัการปฏิบติั 
      

4 
 

   3 
 

    2 
     

1 
การวดัและประเมินจากเครื่องมือ 

1.  แบบทดสอบ     
2.  แบบประเมินค่า     
3.  แบบตรวจสอบรายการ     
4.  แบบประเมินรายกลุม่     
5.  แบบประเมินรายบคุคล     

การวดัและประเมินจากการปฏิบติั 
6.  การสอบปากเปลา่     
7.  การประเมินสมรรถนะภูมิศาสตรโ์ดยการปฏิบัติ

จรงิ 
    

การประเมินจากสภาพจรงิ 
8.  การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน     
9.  การเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู ้     
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ตอนที ่2.4 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ
เสริมความรูแ้ละประสบการณท์กัษะการเรียนรูท้ี่สรา้งเสรมิการรูภ้มูิศาสตรข์องนกัเรียนที่เหมาะสม
กบับรบิทของนกัเรียนและหอ้งเรียนที่ไม่ไดส้งักดัอยู่ในรายวิชาพืน้ฐานในโรงเรียน 
2.4.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านประสบการณก์ารจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์ 

ล าดบั
ที่ 

ประเภทกิจกรรม ระดบัการจดักิจกรรม 
4 3 2 1 

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     
2. กิจกรรมการจดัท าแผนที่     
3. กิจกรรมการใชโ้ครงงานภมูิศาสตร ์     
4. กิจกรรมการใชว้ิธีภมูิภาค     
5. กิจกรรมการค านวณเวลากบัเสน้ลองจิจดู     
6. กิจกรรมการอ่านแผนที่และการใชเ้ข็มทิศ     
7. กิจกรรมการเตรียมตวัรบัมือภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ 
    

 
2.4.2  กิจกรรมเตรียมความรู้แบบเข้ม (ติวสอบโอลิมปิก) 

ล าดั บ
ที่ 

ประเภทกิจกรรม ระดบัการจดักิจกรรม 
4 3 2 1 

1. กิจกรรมเตรียมขอ้มลูพืน้ฐานโอลิมปิกภมูิศาสตร  ์     
2. กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นความฉลาดรู้

เรื่องภมูิศาสตร ์

    

3. กิจกรรมเตรียมความพรอ้มทกัษะภาษาองักฤษ
และค าศพัทเ์ฉพาะทางภมูิศาสตร ์

    

4. กิจกรรมเตรียมการสอบดว้ยกระบวนการกลุม่     
5. กิจกรรมการจดัสถานการณจ์ าลองการสอบ 

(Simulator Testing) 
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2.4.2.1  หากโรงเรียนของท่านมีการจดักิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ (ติวสอบโอลิมปิก)

โปรดตอบค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

  - ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ (ติวสอบโอลิมปิก) 
 1. ก่อนเขา้เรียน     2.หลงัเลิกเรียน  
 3.ปิดภาคเรียน      4.วนัหยุดสดุสปัดาห ์

  - บคุลากรในการจดักิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ (ติวสอบโอลิมปิก) 

 1. ครูผูส้อนภมูิศาสตรใ์นโรงเรียน   2.ครูผูส้อนภมูิศาสตรต่์าง

โรงเรียน  

 3.อาจารยม์หาวิทยาลยั     4.นกัวิชาการอิสระ 

  - วิธีการคดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่มการจดักิจกรรมเตรียมความรูแ้บบเขม้ (ติวสอบ

โอลิมปิก) 

 1. สมคัรใจ      2.สอบแข่งขนั  

  3.ผลการเรียนวิชาสงัคมศึกษา   

 

ตอนที ่2.5 ปัญหาและอุปสรรค  

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

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

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

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

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

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

.................................................................................................................................................................. 
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แบบสังเกต 
เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์: 

บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาติ 
ค าชีแ้จงแบบสังเกต 
 1.แบบสงัเกตนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปรญิญานิพนธ ์เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความฉลาดรูเ้รื่องภมูิศาสตร:์ บทเรียนจากโรงเรียนที่เขา้แข่งขนัภมูิศาสตรโ์อลิมปิก
ระดบัชาติ  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการรูเ้รื่อง
ภมูิศาสตร ์
 2.แบบสงัเกตนีเ้ป็นเครื่องมือวิจยัจากปรญิญานิพนธท์ี่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง 
SWUEC-G-363/2563 ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของท่านแต่
ประการใดทัง้ยงัไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มลู ขอ้มลูทัง้หมดจะเป็นประโยชนต่์อการศึกษา ความรู ้
ความเขา้ใจและวิธีปฏิบติัตนเพื่อเป็นแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการรูเ้รื่องภมูิศาสตร์
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
  
 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูที่ใหค้วามรว่มมือ 
 
 
        นายศรณัย ์สงนุย้  
                 ผูว้ิจยั 
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1. ชื่อผูใ้หส้งัเกต........................................................................................................... 
   สถานที่สงัเกต.......................................................................................................... 
   วนัที่สงัเกต.............................................. เวลา.............. น. ถึง ................ น. 
2. เพศ.................................... 
3. ต าแหน่งปัจจบุนั..................................................................................................... 
4. ระดบัชัน้ที่ปฏิบติัการสอน....................................................................................... 
5. วิชาที่สอน.............................................................................................................. 
6. ประสบการณส์อน.................................................................................................... 
7. แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการรูเ้รื่องภมูิศาสตรใ์นบรบิทต่างๆ ดงันี ้ 
7.1 ดา้นการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

ประเด็นที่สงัเกต บนัทกึของผูส้งัเกต 
 ก.การสรา้งองคค์วามรู ้
 
 ข.ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้
 
 ค.การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
 
 ง.ความสามารถทางภมูิศาสตร ์
 
 จ.กระบวนการทางภมูิศาสตร ์
 
 ฉ.ทกัษะทางภมูิศาสตร ์
 
 ช.อ่ืนๆ
.............................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
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7.2 ดา้นการใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรู ้
ประเด็นที่สงัเกต บนัทกึของผูส้งัเกต 
 ก.สื่อความรูท้างภมูิศาสตร ์
 
 ข.สื่อเก็บรวบรวมทางภมูิศาสตร ์
 
 ค.แหลง่การเรียนรูภ้มูิศาสตร ์
 
 ง.อื่นๆ
.............................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 

 

7.3 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
ประเด็นที่สงัเกต บนัทกึของผูส้งัเกต 
 ก.ผูก้ารวดัและประเมิน 
 
 ข.รูปแบบการวดัและประเมิน 
 
 ค.อ่ืนๆ
.............................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
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7.4 ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  
ประเด็นที่สงัเกต บนัทกึของผูส้งัเกต 
 ก.กิจกรรมทศันศกึษา 
 
 ข.กิจกรรมค่ายภมูิศาสตร ์
 
 ค.กิจกรรมชมรม 
 
 ง.กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร (ติวสอบ) 
 
 จ.อ่ืนๆ
.............................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  177 

8.ท่านคิดว่าการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนรูปแบบใดที่เสรมิสรา้งการรูเ้รื่องภมูิศาสตรม์ากที่สดุ  
เพราะเหตใุด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9.ปัญหาและอปุสรรคที่สง่ผลต่อการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนคืออะไร และท่านมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10.ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
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ภาคผนวก ง 

หนงัสือรบัรองจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

- ภาพการสงัเกตโรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายศรณัย ์สงนุย้ 
วัน เดือน ปี เกิด 30 กนัยายน 2536 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2559       การศกึษาบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  

           สาขา สงัคมศกึษา  
           มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
พ.ศ. 2563       การศกึษามหาบณัฑิต   
           วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้  
           กลุม่วิชาสงัคมศกึษา  
           มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 17/17 ต.ตลาด อ.เมืองสรุาษฏรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	คำถามในการวิจัย
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม
	1.เอกสารที่เกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์
	1.1 ความหมายของภูมิศาสตร์
	1.2 เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์
	1.3 ความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geography-Literacy)

	2.เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์
	2.1 ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
	2.1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมของครู
	2.1.2 รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้

	2.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
	2.3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	2.4 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

	3.เอกสารที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
	3.1 การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
	3.2 การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

	4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	4.1 งานวิจัยในประเทศ
	4.2 งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย
	1.การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มเป้าหมาย
	2.ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
	5.การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย
	1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
	1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	3.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	3.2 การวัดและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	3.3 การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	3.4 การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์


	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ผลของการวิจัย
	ตอนที่ 1 สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	ตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์

	อภิปรายผล
	ตอนที่ 1 สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	ตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์
	ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องภูมิศาสตร์

	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

