การพัฒนาชุดการฝึ กทักษะ เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผล
ต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

นางธีรดา คองคุ้ม
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ ล้ง – เช็ง พรประภา)
สั งกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็ นกฎหมายที่ถูกตราขึ้น โดยมุ่งที่จะปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเจริ ญก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก การศึกษาเป็ น
หัวใจสาคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู ้ความสามารถ มีคุณลักษณะและมีศกั ยภาพที่ประเทศชาติพึง
ประสงค์ ความสาคัญของการพัฒนาคนคือ การได้ผา่ นกระบวนการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและเป็ น
ขั้นตอนโดยการมุ่งที่จะให้การศึกษามีบทบาทในเชิงรุ กมากขึ้นเพื่อให้การศึกษาเป็ นพลังสร้างสรรค์พฒั นาคนไทย
และสังคมได้ซ่ ึงสอดคล้องกับ มาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สมเดช สี แสง, 2549)

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ที่สถานศึกษา ต้องใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอน และเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่
ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนตลอด 12 ปี การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใน 5 สาระหลัก ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระ
ที่ 5 ภูมิศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู้ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชาจึงมีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ
โดยนาวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ มาหลอมรวมเข้าด้วยกน ได้แก่
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริ ยธรรม ประชากรศึกษา สิ่ งแวดล้อมศึกษา
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา ในการอยูร่ ่ วมกนในสังคมที$มีความเชื่อมสัมพันธ์กนั
และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริ บท สภาพ แวดล้อม
การจัดการเรี ยนรู้ นอกจากจะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ในเรื่ อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบสภาพแวดล้อม
ทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมแล้ว ยังมีทกั ษะและกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้
ประกอบในการตัดสิ นใจได้อย่างรอบคอบในการดาเนินชีวติ และการมีส่วนร่ วมในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี ตลอดจนการนาความรู้ทางจริ ยธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ทาให้นกั เรี ยนสามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่าง มีความสุ ข ซึ่ ง
ได้กาหนดสาระการเรี ยนรู้ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม เป็ นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ ตนนับ ซึ่ งมีมาตรฐาน ส
1.1 รู้ และเข้าใจ ประวัติความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมันและปฏิบตั ิตามหลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา

หรื อศาสนาที่ตนนับถือ และตัวชี้วดั ได้กาหนดให้ผเู้ รี ยนรู้และเข้าใจประวัติความสาคัญ ศาสนา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน นับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบตั ิในการ
พัฒนาตนเอง มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน และปฏิบตั ิตามหลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ 2553 ข หน้า 4)
การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรี ยน ส่วนใหญ่จดั ผูเ้ รี ยนเป็ นห้อง
ๆ แต่ละห้องมีผเู ้ รี ยนจานวนมาก โดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินยั
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็ นมนุษย์ ความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู ้จกั
คิดวิเคราะห์ การทางานเป็ นกลุ่ม เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น เสี ยสละรักประเทศชาติ เห็นคุณค่าอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และเป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ได้ยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ เพราะผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ในด้านสติปัญญา ความถนัด คุณธรรมจริ ยธรรม ความสามารถและประสบการณ์ จึงทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และ
ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนแตกต่างกัน ถ้าครู สอนเร็ วผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนจะตามไม่ทนั ครู สอนซ้ าอธิ บายมาก ๆ
ผูเ้ รี ยนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและถ้าเป็ นผูเ้ รี ยนที่ยงั เล็ก ๆ การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมจึงเป็ นไปได้ยาก
ครู ผสู ้ อนต้องหาวิธีการสอนหลายๆอย่างเพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจและมีเจคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาแล
วัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้วธิ ีหนึ่งที่จะช่วยในการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพและยังปลูกฝัง
ระเบียบวินยั คุณธรรมจริ ยธรรมให้ดีข้ นึ ได้แก่การนาเอาวิธีการสอนมาให้ใช้เหมาะสมกับลักษณะวิชา กล่าวคือครู
จะต้องหาวิธีการสอนที่ได้ผลมาใช้กบั นักเรี ยน ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่าง มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบนั ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวฒั น์ มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงทาให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
ลักษณะทางกายภาพและสภาพสิ่ งแวดล้อมที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเรา เป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคมปัจจุบนั ได้อย่างมีความสุข ผสมพร ประจันตะเสน (2550 หน้า 2) กล่าวว่า ปั ญหาที่พบในการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ องภูมิศาสตร์ นักเรี ยนมีความสับสนเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ทางด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่นของประเทศไทย ทาให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่สนใจเรี ยน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนไม่ดี
ชุดฝึ กทักษะ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ่งที่เหมาะสมในการนามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
เพราะชุดฝึ กทักษะเปรี ยบเสมือนครู ผสู ้ อน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า ทากิจกรรมการเรี ยน การประเมินผล
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น โดยกาหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการตลอดจนอุปกรณ์การ
สอนที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นส่วนย่อย ๆ เรี ยกว่าชุด โดยลาดับเนื้อหาจาก
ง่ายไปหายาก แต่ละชุดมีคาถาม คาตอบเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง
เห็นสมควรแก้ปัญหาโดยการสร้างชุดฝึ กทักษะจะส่งผลให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การศึกษาพัฒนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อศึกษาการพัฒนาชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) ที่มีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะ
ภูมิศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)

ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิ
ไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) สามารถนาไปพั ฒ นาการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ เรี ยนจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กทักษะ
เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
3. ได้ศึ กษาความพึง พอใจของนักเรี ยนที่ เ รี ยนด้วยชุ ดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศ าสตร์ ที่ ส่ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูร้ ายงานได้กาหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง พร
ประภา) กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ปี การศึกษา 2559 จานวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง
พรประภา) ปี การศึกษา 2559 จานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Samping)
2. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ –
เช็ง พรประภา) ชุดฝึ กทักษะจานวน 5 ชุด ดังนี้

ชุดฝึ กทักษะชุดที่ 1 ชุด เรี ยนรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์
ชุดฝึ กทักษะชุดที่ 2 ชุด รู ้จกั เครื่ องมือชื่อแผนที่
ชุดฝึ กทักษะชุดที่ 3 ชุด เที่ยวทัว่ ไทยไปกับแผนที่
ชุดฝึ กทักษะชุดที่ 4 ชุด รู ้จกั ดีประเทศไทย
ชุดฝึ กทักษะชุดที่ 5 ชุด รู ้รักษาทรัพยากร
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 5
โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
3.2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นด้ว ยชุ ด ฝึ กทัก ษะ เรื่ อ ง ทัก ษะ
ภูมิศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุม่
สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลม
ฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) จานวน 5 ชุด ใช้เวลาในการทดลองชุดละ 2 ชัว่ โมง รวมเวลา 10 ชัว่ โมง
(ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน) โดยทาการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ระหว่าง
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชุ ด ฝึ กทัก ษะเรื่ อ ง ทัก ษะภู มิศ าสตร์ หมายถึ ง ชุ ด ฝึ กทักษะ เรื่ อ ง ทักษะภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 คาชี้แจงประกอบการใช้ชุดฝึ กทักษะเรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์
1.2 คาแนะนาการใช้ชุดฝึ กทักษะเรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์
1.3 กิจกรรมการฝึ กทักษะ
1.4 เฉลยชุดฝึ กทักษะเรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์
2. ทักษะภูมศิ าสตร์ หมายถึง สาระการเรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดฝึ กทักษะ หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ออกแบบโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยน และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน คือ
เก่ง ปานกลางและอ่อน คละกัน
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ดา้ นการเรี ยน ที่ได้จากชุดฝึ กทักษะ
เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่วดั ได้จากการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ดา้ นการเรี ยน ที่เรี ยนด้วย
ชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง พร
ประภา)
6. ประสิ ทธิภาพของชุ ดฝึ ก หมายถึ ง ผลของการใช้ชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)) มีประสิ ทธิ ภาพที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทาชุดฝึ กทักษะแต่ละชุด ได้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยร้อย
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80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากการใช้ชุดฝึ ก
ทักษะ ได้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 80
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนะของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง
ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กทักษะ เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5
โรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ได้คน้ พบแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ผูส้ อนสังคมศึ กษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 และระดับชั้นอื่น ๆ
3. ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง ทักษะ
ภูมิศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน ในระดับชั้นอื่น ๆ
4. เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึ กทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นได้

