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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บุคคลเป็นทรัพยากรที ่สําคัญที ่สุดของประเทศ การจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที ่ช่วย
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ให้บุคคลได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  ตลอดช่วงชีวิตวางรากฐานพัฒนาการ
ของชีวิตเริ ่มตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที ่จะดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ
ได้อย่างย่ังยืน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนั้น จะต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 1)    

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความ
เป็นเลิศทางด้านการศึกษา  โดยได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ด้าน ได้แก่  การปฏิรูปโรงเรียน
และสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน  และการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในยุคโลกาภิวัฒน์  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคน ใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้มีความมั่นคง สามารถที่จะพัฒนาตนเอง   ครอบครัว  และ
สังคมให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีความสุขและสมดุล      

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา นักเรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานแล้วนักเรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และ รักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความ
เป ็นพลเม ืองไทยและพลโลก  ยึดมั ่น ในวิถ ีช ีว ิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หน้า 3 - 4) 

การเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนของสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ ที ่มุ ่งหวังให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาระหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
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การ เร ีย น รู ้ท ุก ขั ้น ต อน  ม ีก ารทํ าก ิจ ก รรม ด ้วยก ารล งม ือ ป ฏ ิบ ัต ิจ ร ิง  เห ม าะสมก ับ ระด ับ ชั ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 75) ครูถือเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการถ่ายทอดความรู้ จัดประสบการณ์เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ โดยต้อง
พยายามจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญมากที่สุด  ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต้องใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอน มุ่งประเมินผลเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ (สํานักงานการ
ปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 12-32) รวมทั้งปลูกฝังสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ได้มี
ความรู้  คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างสมดุล จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ  ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น 
สร้างนิสัยให้เกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
, 2542, หน้า 3)  ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสม จึงจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มี
ส่วนร่วมในการเรียน ทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน เกิดทักษะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่มีจํากัด
เชื่อมโยงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมทําสิ ่งที ่ซับซ้อนให้ง่ายขึ ้น (กิดานันท์ มลิทอง, 2543 หน้า 89-93) 
ดังนั ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย เพื ่อให้สอดคล้องกับเนื ้อหาวิชา 
ความสามารถของผู้เรียน วิธีการสอนแบบหนึ่งหรือวิธีหนึ ่งอาจเหมาะสมกับวิชาหนึ่งแต่อาจจะไม่
เหมาะสมในการสอนอีกวิชาหน่ึงก็ได้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ม ีหลากหลายรูปแบบที ่ จะส่งเสริมให้น ักเรียนเกิด
กระบวนการ  เร ียนรู ้โดย เฉพาะอย ่างยิ ่งการจ ัดการเร ียนการสอนที ่ เน ้นผู ้เร ียน เป ็นสําค ัญ  ซึ ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 24 ระบุไว้
ว่า การจัดกระบวนการ เรียนรู้สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของ ผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญ
สถานการณ์ตลอดจนการประยุกต์ ความรู ้มาใช้เพื ่อป้องกันและแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548) แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ทั้งคุณภาพการสอนของผู้สอนและผลการทดสอบระดับชาติทุกช่วงช้ัน ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ยังตํ่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนยังเน้นการท่องจําใน
ตําราหรือหนังสือ ขาดการใช้สื่อที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

E-Learning คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
จัดระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนรู ้ด ้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื ่องมือช่วย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเป็นบทเรียนออนไลน์โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้บทเรียน 
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงบทเรียน ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้าสู่เครือข่ายได้ซึ ่ง ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกต่างกัน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551)  ทั้งน้ี
ปัทมา นพรัตน์ (online, 2557) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการศึกษา
เรียนรู้ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้
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ด้วยตัวเอง ผู ้เรียน จะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ ่ง
ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ  เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื ่น ๆ  จะถูกส่งไปยัง ผู ้เรียนผ่าน Web 
Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการ เรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื ่องมือการติดต่อสื ่อสารที่
ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็น การเรียนสําหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ี 
(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ดังน้ันระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ถือว่าเป็นความทันสมัยและนวัตกรรมอย่างหน่ึงในกระบวนการศึกษาไทย (กาญจนา, 2548) ซึ่งเช่ือว่าเป็นการ
เรียนรู้ที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะก่อให้เกิดการ เรียนรู้ที่ลึกซึ่งกว่าการเรียนโดยได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว ช่วยให้เกิดความสนใจ ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการแสวงหาความรู้และเป็นการ
สนองความแตกต่างในด้านความสามารถ ของบุคคลได้เป็นอย่างดี (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 16) อีกทั้งยัง
ช่วยปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และแก้ปัญหาการเพิ่มนักเรียนที่มีจํานวนมากเกินกว่าความรับผิดชอบ
ของผู้สอนที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย 

จากแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับตํ่า ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้มีมากภายใต้เวลาอันจํากัด ผู้สอนจึงใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการอธิบายองค์ความรู้เป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนไม่บทบาทในการแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ บรรยากาศการในการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหาและความสําคัญที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ ้น จึงได้สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน กระตุ้น
ความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตอบสนอบความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถใช้
ทบทวนบทเรียนได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลก
ของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรูปแบบปกติ  
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรูปแบบปกติ  
 2. ความพึงพอใจของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
       1. ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 
จํานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 4 และ 5 รวมทั้งสิ้น 68 คน 
  - กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 
  - กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของ
เรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้มาจากการทําแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
 2. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา หลักสูตรโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  
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 3. วิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถ
ตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ 
 4. ความพึงพอใจของผู้เรียน หมายถึง ความพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) ที่ เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ข้อคําถามที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตร
โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) ที่เรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา โดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
 6. E - Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรืออินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เน้ือหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียน
ผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมช้ันเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย 
 6. Moodle หมายถึง ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนใน
ห้องเรียน หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สําหรับ
สถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพ่ือเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรูปแบบปกติ 
 2. เป็นแนวทางในการใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนน้องของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 3. ใช้เป็นแนวทางในการทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ดังต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2. โปรแกรม Moodle 
     2.1 ความหมายของโปรแกรม Moodle 
     2.2 ลักษณะของโปรแกรม Moodle 

      2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนโปรแกรม Moodle 
3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
    3.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
    3.2 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
    3.3 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 
    3.4 บทบาทของผู้เรียน 
    3.5 การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

1. หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2554) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประกอบไปด้วยรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กําหนดให้ผู้เรียนเรียน จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย 4 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ แรงและการเคลื่อนที่ สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า แรงและพลังงาน และโลกของเรา  
โดยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกของเรา มีเน้ือหาเกี่ยวกับ แบบจําลองโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบ
เคมี กระบวนการพุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมของตะกอน และผลกระทบที่ทําให้ผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
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2. โปรแกรม Moodle 
2.1 ความหมายของโปรแกรม Moodle 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 2557, หน้า 1-2) กล่าวว่า มู
เ ด้ิ ล  (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คื อ  โป ร แ ก รม ที่
ประมวลผลในเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) ทําหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินน่ิง ทําให้ผู้ดูแล ระบบ
สามารถเปิดบริการแก่ครูและนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ  
 1. ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการ เน้ือหา (CMS = Course Management System) บริการให้
ครูสามารถจัดการเน้ือหา เตรียมเอกสาร สื่อ มัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 2. ระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ (LMS = Learning Management System) บริการ
ให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลําดับ ตามช่วงเวลา ตามเง่ือนไขที่ครูได้ จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ  
 ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทําหน้าที่เป็นเพียงระบบซีเอ็มเอส (ไม่มีระบบแอลเอ็มเอสในตัว) สามารถสร้าง 
วัตถุเรียนรู้จากนอกมูเด้ิล แล้วนําเข้าไปใช้งานในมูเด้ิล เช่น สกอร์ม (SCORM = Sharable Content Object 
Reference Model) ที่สามารถนําไปติดต้ังเป็นส่วนหน่ึงในมูเด้ิล หรือโปรแกรมเลินสแควร์ (Learnsquare) ได้  
 ผู้พัฒนามูเด้ิล คือ Martin Dougiamas โปรแกรมมีลักษณะเป็นโอเพนท์ซอร์ท (Open Source) 
ภายใต้ข้อตกลงของจีพีแอล (General Public License) สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีจาก moodle.org 
โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) นําไปติดต้ังในเคร่ืองบริการ (Server) ที่บริการเว็บเซอร์ฟเวอร์ (Web Server) 
รองรับภาษาพีเอชพี (PHP Language) และมายเอสคิวแอล(MySQL) 
 ความหมายของอีเลินน่ิง หรือ อีเลิร์นน่ิง (e-Learning) ถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของ แต่
ละคน แต่มีส่วนที่เหมือนกัน คือ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนา และ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีตลอดเวลา 
 #1 อีเลิร์นน่ิง คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 #2 อีเลิร์นน่ิง คือ การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิด 
ประสิทธิผล คําที่มีความหมายใกล้เคียงกับอีเลิร์นน่ิง เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted 
Instruction) หรือ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (WBI = Web-based Instruction) หรือ การเรียนรู้โดยใช้เว็บ 
เป็นฐาน (Web-based Learning)  
 เลิร์นนิ่งออฟเจ็ค (Learning Object) คือ แฟ้มดิจิทอลเพ่ือใช้นําเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จนบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ของสื่อ มักอยู่ในรูปของสื่อผสมที่มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ  
 ความสามารถของมูเด้ิล  
 1. เป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับ (13,544 sites from 158 countries 2549-07-19) ตัวน้ี
ฟรี : ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในไทย ยังไม่มีข้อตกลงเป็นเอกฉันท์ว่าจะใช้อีเลินน่ิงตัวใด แต่มีแนวโน้ม 
เปลี่ยนไปใช้มูเด้ิลเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ  
 2. รองรับทั้ ง ซี เอ็มเอส  (CMS = Course Management System) และ แอลเอ็มเอส (LMS = 
Learning Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เน้ือหาของครูพร้อมบริการให้
นักเรียนเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของ นักเรียน และตัดเกรด  
 3. เป็นแหลง่เผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น 
ใจกว้าง ไม่หวงวิชา มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่าย  
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 4. มีระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน เพ่ือนร่วมช้ัน และครูเช่น chat หรือ web board เป็นต้น 
นักเรียนฝากคําถาม ครูทิ้งการบ้านไว้ ครูนัดสนทนาแบบออนไลน์ ครูนัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่าน 
ก่อนเข้าเรียน ก็ได้  
 5. มีระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลาย ให้ส่งงาน 
ให้ทําแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้  
 6. สํารองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ ทําให้ครูหรือนักเรียนนําไปกู้คืนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ 
อย่างของผมทําวิชาระบบปฏิบัติการ แล้วเก็บเป็น .zip เปิดให้ Download ใครจะนําไปทดสอบกู้คืนในเครื่อง
ตนเองก็ได้  
 7. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และใจกว้าง ส่งเสริมเรื่องน้ีเพราะ ครูได้ทําหน้าที่ นักเรียนได้เรียนรู้ และ 
สถาบันยกระดับการให้บริการ ครูเตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นักเรียนเข้ามาเรียนก่ีรอบก็ได้ จบไปเข้าแล้ว
กลับมาทบทวนก็ได้ 

 
2.2 ลักษณะของโปรแกรม Moodle 
 ขนิษฐา รุจิโรจน์ (2546, หน้า 9-13) กล่าวว่า ลักษณะของโปรแกรมมูเดิล (Moodle) ประกอบด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะส่วนของโปรแกรม และลักษณะของโปรแกรมในส่วนของผู้ใช้ ดังน้ี 
 1. ลักษณะทั่ วไป  มู เดิล  (Moodle) เป็นโปรแกรมกากรทํางานแบบเคร่ืองแม่ข่าย/ลูกข่าย 
(server/client) โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ แสดงผลส่วนเมนูได้หลายภาษา ผู้สอนสามารถสร้างแหล่งความรู้หรือ
เน้ือหาวิชาได้ตามฟังก์ชันต่างๆที่ระบบกําหนดไว้ โดยมีรหัสผ่านเข้าระบบ เพ่ือจัดการกับเน้ือหา เช่น การ
จัดการเว็บไซต์ การจัดการผู้ใช้ การจัดการกลุ่มผู้เรีน เป็นต้น ในส่วนของผู้เรียนจะมีรหัสผ่านเข้าระบบเพ่ือดู
รายวิชา เช่น ประกาศ ตารางงาน เน้ือหาวิชา ในส่วนของการประเมินผล ผู้เรียนสามารถเข้ามาทดสอบ วัด
ความรู้ และดูผลการทดสอบได้ 
 2. ลักษณะเฉพาะส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็น  
 2.1 การจัดการรายวิชา (course management) ที่สามารถรองรับการอัพโหลด และดาวน์โหลด ได้
โดยไม่จํากัดรูปแบบของไฟล์ 
 2.2 ระบบการสื่อสาร (communication system) ที่ประกอบไปด้วยห้องสนทนาเพ่ือให้ผู้เรียนติดต่อ
ระหว่างผู้เรียนหรือติดต่อระหว่างผู้สอนได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีกระดานแสดงความคิดเห็น (discussion 
forum) ที่รับและส่งงานระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือทํางานกลุ่มภายในวิชาเรียน
ได้ 
 2.3 การวัดและประเมินผล (assessments) สามารถเปรียบเทียบ ทดสอบ และวัดผลพัฒนาการของ
ผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถสร้างคําถามได้หลากหลายทั้งแบบปรนัยที่เลือกคําตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวหรือเลือก
คําตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า 1 ข้อ แบบถูกผิด และอัตนัยที่ให้นักเรียนเขียนบรรยาย โดยโปรแกรมสามารถระบุ
วันเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปทําแบบทดสอบได้  
 2.4 ระบบการควบคุม (control) ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมเพ่ือควบคุมและจัดการกับรายวิชาที่เปิด
สอน และผู้ดูแลระบบ สามารถควบคุมทั้งระบบของโปรแกรมส่ือการเรียนการสอนทางไกลและสามารถ
ตรวจสอบการใช้งานระบบของผู้ใช้แต่ละคนได้  
 2.5 การจัดการเว็บไซต์ (site management) ซอฟต์แวร์สามารถให้ผู้ดูแลระบบกําหนดการติดต้ัง
เว็บไซต์ ปรับปรุง หรือเพ่ิมความสามารถให้ระบบแสดงผลได้หลายภาษาได้ 
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 3. คุณลักษณะของโปรแกรมในส่วนของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 
 3.1 ผู้เรียน สามารถดูข้อมูลผู้สอนในรายวิชา ดาวน์โหลดงาน แสดงความคิดเห็น หรือต้ังกระทู้
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในรายวิชาน้ันผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นและห้อง
สนทนาได้ 
 3.2 ผู้สอน สามารถควบคุมจัดการภายในรายวิชาน้ันๆได้ เช่น สามารถออกแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ตรวจสอบคะแนนของผู้เรียนที่ลงเรียน ตรวจสอบสถิติการใช้งานของผู้เรียน ตลอดจนสามารถกําหนดสิทธิใน
การทํางานภายในวิชา นัดหมายและมอบหมายงานได้ตลอดเวลา  
 3.3 ผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันการจัดการใช้งานของผู้ใช้โดยการเพิ่ม ลบแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ และสามารถ
จัดการกับรายวิชาทุกรายวิชาที่อยู่บนระบบได้ 
 ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2544, หน้า 3-8) กล่าวว่าองค์ประกอบภายในโปรแกรมประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
ระบบจัดการหลักสูตร ระบบสร้างบทเรียน ระบบทดสอบและประเมินผล ระบบส่งเสริมการเรียน และระบบ
การจัดการข้อมูล ดังน้ี 
 1. ระบบจัดการหลักสูตร (course management) กลุ่มผู้ใช้งานทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าสู่ระบบที่ไหนเวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้หรือจํานวน
บทเรียน 
 2. ระบบสร้างบทเรียน (content management) ระบบประกอบด้วย เครื่องมือในการสร้างเนื้อหาที่
ใช้ได้ดีกับข้อความหรือตัวหนังสือหรือบทเรียนในรูปแบบสื่อสายธาร (streaming media) 
 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (test and evaluation system) ระบบมีคลังข้อสอบ ที่
สามารถสุ่มข้อสอบ จับเวลาในการทําข้อสอบ และตรวจข้อสอบพร้อมเฉลยได้ 
 4. ระบบส่งเสริมการเรียน (course tool) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ เช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา  
 5. ระบบจัดการข้อมูล (data management system) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
ตามท่ีผู้ดูแลระบบกําหนดให้ 
 
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนโปรแกรม Moodle 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 2557, หน้า 3-4) กล่าวว่า 
กิจกรรมของโปรแกรม Moodle แบ่งออกเป็น 
 2.3.1 กิจกรรม (Activities)  
  1. สกอร์ม (Scorm) คือ แหล่งข้อมูลที่รวมเน้ือหา หรือแฟ้มข้อมูลจากภายนอก ถูกยอมรับ
เป็น มาตรฐานหน่ึงของ Learning Object  
  2. สารานุกรม (wiki) คือ ระบบจัดการนิยามศัพท์หรือให้ความหมายที่ยืดหยุ่น เป็นระบบเปิด
ที่เข้าจัดการแต่ละความหมายร่วมกันได้  
  3. กระดานเสวนา หรือเว็บบอร์ด (Webboard) คือ แหล่งที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยการแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ  
  4. การบ้าน (Assignment) คือ การมอบหมายให้ทํางานแล้วกลับมาส่ง ด้วยการอัพโหลด 
พิมพ์ คําตอบ หรือส่งนอกเว็บไซต์ก็ได้  
  5. บทเรียนสําเร็จรูป (Lesson) คือ เน้ือหาบทเรียนที่ออกแบบเส้นทางการศึกษาที่แต่ละ
เน้ือหามีคําถามประเมินความเข้าใจก่อนไปเน้ือหาต่อไป  
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  6. ห้องปฏิบัติการ (Workshop) คือ การกําหนดกิจกรรมอย่างเป็นระบบสามารถให้คะแนนที
ละองค์ประกอบ หรือทีละระดับได้  
  7. ห้องสนทนา (Chat) คือ การสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
แบบออนไลน์ในเวลาจริงผ่านแป้นพิมพ์  
  8. อภิธานศัพท์ (Glossary) คือ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างพจนานุกรมออนไลน์โดยให้
ความหมายแก่ศัพท์ทีละคํา  
  9. แบบทดสอบ (Quiz) คือ ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เพ่ือประเมินก่อนเรียน หรือหลังเรียน  
  10. แบบสอบถาม (Survey) คือ การสอบถามท่ีใช้รูปแบบคําถามที่แตกต่างกัน อาจนําผลมา
ใช้ ปรับปรุงการสอนได้  
  11. โพลล์ (Choice) คือ การสอบถามความคิดเห็น เพ่ือระดมความคิดเห็นอย่างเร็วใน
ประเด็นใดประเด็นหน่ึง  
 2.3.2. กิจกรรมของครู (Teacher Activities)  
  1. สมัครสมาชิกด้วยตนเอง และรอผู้ดูแล อนุมัติให้เป็นครู หรือผู้สร้างคอร์ส  
  2. ครูสร้างคอร์ส และกําหนดลักษณะของคอร์สด้วยตนเอง  
  3. เพ่ิมเอกสาร บทเรียน และลําดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม  
  4. ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต  
  5. สามารถสํารองข้อมูลในวิชาเก็บเป็นแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวได้  
  6. สามารถกู้คืนข้อมูลที่เคยสํารองไว้หรือนําไปใช้ในเครื่องอ่ืน  
  7. สามารถดาวน์โหลดคะแนนนักเรียนที่ถูกบันทึกจากการทํากิจกรรม ไปประมวลผลใน 
Excel  
  8. กําหนดกลุ่มนักเรียน เพ่ือสะดวกในการจัดการนักเรียนจํานวนมาก  
  9. ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ถ้าพบว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือเข้าเรียนผิดรายวิชา  
  10. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ในการอ่านบทเรียน หรือคะแนนใน
การสอบ  
  11. เพ่ิมรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงด้วยปฏิทิน  
  12. สร้างเน้ือหาใน SCORM หรือสร้างข้อสอบแบบ GIFT แล้วนําเข้าได้สู่ระบบ  
 2.3.3 กิจกรรมของนักเรียน (Student Activities)  
  1. สมัครสมาชิกด้วยตัวนักเรียนเองได้  
  2. รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเอง (บางระบบ สามารถ
สมัคร และ เข้าเรียนได้ทันที)  
  3. เรียนรู้จากเอกสาร หรือบทเรียน ที่ครูกําหนดให้เข้าไปศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  
  4. ฝากคําถาม หรือข้อคิดเห็น หรือสนทนาระหว่างครูและนักเรียน  
  5. ทํากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทําแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน  
  6. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้  
  7. เรียนรู้ข้อมูลของครู เพ่ือนนักเรียนในช้ัน หรือในกลุ่ม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยได้ 
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3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
3.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
 ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 90) กล่าวว่า แนวคิด Constructivism เก่ียวข้องกับธรรมชาติของ
ความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้นจาก Jean 
Piaget ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย Vygotsky ได้ขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน สําหรับด้านสังคมวิทยา 
Emile Durkheim และคณะ เช่ือว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (cognitive 
psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget 
 ประเด็นสําคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้ เรียนเป็นผู้สร้าง 
(Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการ
ทางปัญญา (cognitive apparatus) ของตน 
 ประเด็นสําคัญประการที่สองของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ โครงสร้างทาง
ปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วย
ตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ทําให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 

3.2 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
     1. การสอนตามแนว Constructivism เน้นความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ความสําคัญของความรู้เดิม 
     2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียน
จะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วนําไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพ่ือตรวจความรู้ที่ได้มา และเพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์
ต่อไป 
     3. การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งน้ันคืออะไร มีความสําคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษา
ค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง 

3.3 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต สํารวจเพ่ือให้เห็นปัญญา 
 2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่นแนะนํา ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     3. ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
     4. ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ การปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อ่ืน 

3.4 บทบาทของผู้เรียน 
 ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อมๆ
กันด้วยตัวของเขาเอง(ทําไปและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน) บทบาทท่ีคาดหวังจากผู้เรียน คือ 
 1. มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังด้วยความสมัครใจ 
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 2. เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีมีอยู่ด้วยตนเอง 
 3. ตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล 
 4. มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
 5. วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานท่ีตนเองทําอยู่และที่ได้รับมอบหมาย 
 7. นําสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้น้ัน 

3.5 การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง                         
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทําในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิด การทําและการ
เรียนรู้ต่อไป 
 4. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย ความถนัด 
ความสามารถ และประสบการณ์ 
 5. สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร 
 6. ครูต้องทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 7. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
 8. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและ เพ่ือน การ
สังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 สุเนตร สืบค้า (2553, สรุปผลการวิจัย) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่าน
เว็บด้วย โปรแกรมมูเด้ิล (Moodle e-Learning) ผลการวิจัยพบว่า แบบสอบถามช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.00 อายุเฉลี่ย 21.22 ± 0.92 ปีศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตร ช้ันปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 80.40 นักศึกษาส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้คิดเป็นร้อยละ 95.70 ทําให้สามารถท่องเว็ป
ได้อย่างสะดวกสะบายทั้งจากที่พัก คิดเป็นร้อยละ 65.20 และจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 95.70 โดยมี
ระยะเวลาในการท่อง เว็ป 1 – 3 ชัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 41.30 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในทุกข้อคําถามในระดับมาก ยกเว้นการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียมากขึน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียนกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน ผ่าน Moodle พบว่า เพศของผู้เรียน และความสะดวกสบายในการท่องเว็บจากมหาวิทยาลัย ไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle แต่ช้ันปีของผู้เรียนมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน่ Moodle ในด้านการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ การทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การทําให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึน และการส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารได้ ตลอดเวลา โดยการมีหรือไม่มี
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
ในขณะที่การเข้าถึงเว็บจากที่พักของผู้เรียน และระยะเวลาในการท่องเว็บต่อวันของผู้เรียน มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ในด้านการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
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การเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ การทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ 
 ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และชัยวัฒน์ วารี (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
สร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพรอ้มในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาช้นปีที่2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการ
สร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 01 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 วลิดา พระโนราช (2555, สรุปผลการวิจัย) ได้ศึกษาการสร้างแบบเรียนออนไลน์วิชา ระบบฐานข้อมูล
(3204-2005) ด้วยโปรแกรมมูเด้ิล (Moodle E-Learning) ของนักศึกษาระดับปวส. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ทุกข้อในระดับมาก และดีมาก เน่ืองมาจากความยากของ
กระบวนวิชา จึงควรจัดทําบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขข้ออย่างละเอียด รอบครอบ และมีความ
ยืดหยุ่นเพ่ิมึ้น นอกจากี้ยังต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ในช้ันเรียนด้วย 2) ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ ดีต่อการให้บทเรียนออนไลน์เพราะเป็นระบบที่ทําให้สามารถส่ือสารกับผู้สอนได้
ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แต่
หากมีการปรับปรุงด้านระบบ / การจัดการให้ดีย่ิงขึ้นก็จะทําให้บทเรียนออนไลน์สมบูรณ์ย่ิงขี้น 
 ฐิติยา เนตรวงษ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยความเป็น พลเมืองดิจิทัลอยู่ในระดับมาก 
พัฒนาการร้อยละ15.85 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นโดยมีพัฒนาการร้อยละ 23.37 3) 
ความสัมพนธ์ุของความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวกในระดับค่อนข้างสูงโดยมีค่าเท่ากับ 0.799 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 สุรชาติ อาจทรัพย์, ศิรประภา ขันคํา และ อภิภู สิทธิภูมิมงคล (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (กรณีศึกษาวิชา วกกฬ 217 การนําเสนอสารสนเทศทางการกีฬา 
ปีการศึกษา 2556) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 75.6 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อย
ละ 96.2 ส่วนใหญ่มี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึง Internet ได้ผลคะแนนเฉลี่ยจําแนกตาม
องค์ประกอบพบว่าการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมด้านองค์ประกอบวางภาพ 
ด้านการใช้ตัวอักษร และเทคนิคการใช้โปรแกรมฯ ดีกว่าการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับ
มาก อย่างไรก็ตามควรปรับปรุงเรื่องความเข้าใจในบทเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านโปรแกรม Moodle การ
ให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ดังน้ันวิธีการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกสําหรับนักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอน
ตามปกติ 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผู้วิจัยนําเสนอข้ันตอน
การดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. แบบแผนการวิจัย 
 4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 5. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 
2562 จํานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 4 และ 5 รวมทั้งสิ้น 68 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เน่ืองจากเป็นกลุ่มนักเรียนที่ผู้วิจัยได้รับผิดชอบในการจัดการสอน 

สุ่มเลือกนักเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เลือก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Moodle จํานวน 34 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จํานวน 34 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle 
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle 
 

แบบแผนการวิจัย 
 

 การวิจัยน้ีมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม (The Randomized Posttest-Only Control Group Design) โดยไม่มีการวัดหรือสังเกตใดๆ 
ก่อนการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ถูกระทําใดๆ เพียงแต่ต้องมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ให้ส่งผลใดๆ 
ต่อตัวแปรตาม หลังจากเสร็จการทดลองแล้วจึงทําการวัดหรือสังเกต เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เพ่ือสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่งมีแบบ
แผนการทดลองดังน้ี 
 

 กลุ่ม ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหลังเรยีน 
(R) E X T2 
(R) C - T2 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
X    หมายถึง  การจัดกระทํา (Treatment) ได้ใช้แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle 
E   หมายถึง  กลุ่มทดลอง ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ และได้ใช้แหล่ง 

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle 
C   หมายถึง  กลุ่มควบคุม ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ และได้ใช้แหล่ง 

ความรู้ต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ และวารสารที่เก่ียวข้อง 
T2   หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
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ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Moodle มีลําดับขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ในการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
  1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกของเรา โดย
ประกอบด้วย 
   1.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1.2 ตัวช้ีวัด 
   1.1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.1.4 สาระสําคัญ 
   1.1.5 สาระการเรียนรู้ 
   1.1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.1.7 สื่อการเรียนรู้ 
   1.1.8 แหล่งการเรียนรู้ 
   1.1.9 การวัดและการประเมิน 
   1.1.10 บันทึกหลังสอน 
   1.1.11 ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 นําสาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดเสนอผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ
โรงเรียน เพ่ือขอคําช้ีแนะสาระที่กําหนดในแผนและขอข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ในการ 
  1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําเสนอแนะของผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการโรงเรียน และ
นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลักสูตรโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) ประจําปีการศึกษา 2562  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2561 และ ตําราเอกสารเกี่ยวกับ
บรรยากาศ 
  2.2 ศึกษารูปแบบการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle จากหนังสือ เอกสารต่าง ๆ และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  2.3 วิเคราะห์เน้ือหาและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 
  2.4 กําหนดจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการเน้น 
  2.5 กําหนดโครงสร้างและเน้ือหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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  2.6 ดําเนินการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลําดับจุดประสงค์การเรียน ลําดับเน้ือหา และโครงสร้างที่กําหนดไว้ที่
พร้อมนําไปใช้ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เก่ียวข้องกับ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง โลกของเรา 
  3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือตําราและเอกสารที่
เก่ียวข้อง 
  3.3 วิเคราะห์เน้ือหาตามจุดประสงค์จากแผนการเรียนรู้ 
  3.4 สร้างแบบทดสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงค์ 
  3.5 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณาเพ่ือนํามาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  ให้คะแนน   +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน    -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่วัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นําค่าคะแนนของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อคําถามมารวมกันเพ่ือหาค่าความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความ
สอดคล้องสูงกว่า 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ถ้าตํ่ากว่าน้ันต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00  จํานวน 20 ข้อ 

 3.6 นําแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้วนําเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาอีกคร้ัง 

 3.7 นําแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จํานวน 20 คน นํามาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (r) 0.2 ขึ้นไป และหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint)  

 3.8 นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
4.  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Moodle หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
  4.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามและกําหนดโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการทราบ 
  4.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวน 10 ข้อ  โดยกําหนดค่าระดับของข้อคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 
   พึงพอใจ มากที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ  5 
   พึงพอใจ มาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 4 
   พึงพอใจ ปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ  3 
   พึงพอใจ น้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ  2 
   พึงพอใจ น้อยที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ  1  
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 ในการแปลความหมายของแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ใช้คะแนนเฉล่ียที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบเกณฑ์ จากน้ันนํามาหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยให้ค่าเฉลี่ย 
ดังน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  4.3 นําไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ให้ครอบคลุมเน้ือหา 
ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสม 

 4.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 
1. จัดปฐมนิเทศเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ช้ีแจงรายละเอียดและข้อตกลงในการเรียน

การสอนกับนักเรียน 
2. สุ่มเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มจากประชากรนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) ประจําปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างตามกาลเวลา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย 

- กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ และใช้แหล่งค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle 

- กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ และได้ใช้แหล่งค้นคว้าความรู้
ต่างๆ เช่น หนังสือ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3. การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มทดลอง ผู้สอนใช้เวลาในช้ันเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ

บรรยาย การถาม-ตอบ การอภิปราย แล้วให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามหัวข้อที่กําหนดโดยใช้
โปรแกรม Moodle โดยกําหนดให้นักเรียนใช้เวลาในการเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 4. การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มควบคุม ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้การบรรยาย การถาม-
ตอบ การอภิปราย แล้วให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามหัวข้อที่กําหนดจากแหล่งความรู้ต่างๆ เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

5. ขั้นวัดผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
- กลุ่มทดลองที่ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังศึกษาเน้ือหาของ

บทเรียนแล้ว ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
จากน้ันบันทึกคะแนนผลการสอบไว้  

 - กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบปกติ หลังจบการสอนเนื้อหาในช้ันเรียนแล้ว ให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ จากน้ันบันทึกคะแนน
ผลการสอบไว้ 
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6. การศึกษาระดับความพึงพอใจของการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle ภายหลังจากกลุ่ม
ทดลองศึกษาเน้ือหาของบทเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว ผู้เรียนทําแบบประเมินระดับความพึงพอใจ
ของการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่าจํานวน 20 ข้อ  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชา

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น 
2. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย

การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแล้ว นําไปทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียน ผู้เรียนที่เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle กับกับผู้เรียนที่เรียนใน
รูปแบบปกติ 

3.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการวัดทั้ง 2 รูปแบบ มาตรวจให้คะแนน แล้วนําไป
จัดทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

4. ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Moodle แล้วตรวจให้คะแนน นําผลไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปน้ี 

 4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกลุ่มโดยใช้ t-test Independent 
    4.2 หาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้ 

(Connectivism) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) 
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X 
N

x

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใช้สูตรสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (สุวิมล ติรกานันท์, 2549) 
     

= 
 
โดยที่  

X   หมายถึง ค่ามชัฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย 
 N  หมายถึง จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
Σx หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
 
2. การวัดการกระจายด้วยสถิติค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

SD = 
1

)( 2




n

XX  

โดยที่ 
SD  หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Σx  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 
n  หมายถึง จํานวนข้อมูล 
 
 
3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

t =  

โดยที่ 
df  =    n n 2 
  เมื่อ   x  ,  x    แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 
 S      แทนความแปรปรวนร่วม   (Pooled variance) 

                     S   =   

 
n1 , n2  แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 

          df        แทนช้ันแห่งความเป็นอิสระ   (degree of freedom) 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 
ประจําปีการศึกษา 2562 จํานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 4 และ 5 รวมทั้งสิ้น 68 คน ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําเสนอผลการวิจัยและแปลความหมายตามลําดับ ดังน้ี 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของ
กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของ
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
บรรยากาศ 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle กับกลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ 

ตอนที่  4 ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตอนท่ี 1 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุ่มควบคุม

ที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

กําหนดสมมุติฐานดังน้ี 
H0 : μ1 = μ2    
H1 : μ1 ≠ μ2 

เมื่อ  μ1  หมายถึง      คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของการจัดการ 
      เรียนรู้แบบปกติ 

μ2  หมายถึง      คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของการจัดการ 
      เรียนรู้แบบปกติ 

ตารางที่ 1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุ่ม
ควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 

การทดสอบ N X S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 34 7.00 2.425 

7.642 .000 หลังเรียน 34 10.15 2.476 
หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
X  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  SD หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
   t หมายถึง  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
  Sig  หมายถึง  ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนได้โดยใช้โปรแกรม spss 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ ก่อนเรียนเท่ากับ 7.00 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.43 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
10.15 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.48 ได้ผลคะแนน t-test เท่ากับ 7.642 และค่า Sig (2-tail) 
เท่ากับ .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานท่ีว่า H0 : μ1=μ2 กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติสามารถ
ทําให้กลุ่มควบคุมเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

ตอนท่ี 2 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุ่มทดลอง

ที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

กําหนดสมมุติฐานดังน้ี 
H0 : μ1 = μ2    
H1 : μ1 ≠ μ2 

เมื่อ  μ1  หมายถึง      คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ของกลุม่ทดลองที ่
      ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 

μ2  หมายถึง      คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่  
      ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 

ตารางที่ 2   ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุ่ม 
ทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การทดสอบ N X S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 34 7.71 2.355 

15.440 .000 หลังเรียน 34 12.91 2.767 
หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
X  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  SD หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
   t หมายถึง  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
  Sig  หมายถึง  ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนได้โดยใช้โปรแกรม spss 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ก่อนเรียนเท่ากับ 7.71 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.36 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 12.91 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.77 ได้ผลคะแนน t-test 
เท่ากับ 15.440 และค่า Sig (2-tail) เท่ากับ .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่ว่า H0 : μ1=μ2 กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สามารถ
ทําให้กลุ่มทดลองเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้  
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ตอนท่ี 3 
ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle กับกลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ ใน
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

กําหนดสมมุติฐานดังน้ี 
H0 : μ1 = μ2    
H1 : μ1 ≠ μ2 

เมื่อ  μ1  หมายถึง      คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ของกลุม่ทดลองที ่
      ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 

μ2  หมายถึง      คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่  
      ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 

ตารางที่ 3   ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอน 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle กับกลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปกติ ในวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  

การทดสอบ N X S.D. t Sig 
กลุ่มควบคุม 34 10.15 2.767 

4.341 .000 กลุ่มทดลอง 34 12.91 2.476 
หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
X  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  SD หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
   t หมายถึง  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  Sig  หมายถึง  ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนได้โดยใช้โปรแกรม spss 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติ เท่ากับ 10.15 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.78 และคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle เท่ากับ 12.91 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.48 ได้ผลคะแนน t-test เท่ากับ 4.341 และค่า Sig (2-tail) เท่ากับ .000 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานที่ว่า H0 : μ1 = μ2 กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม moodle สามารถทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกติได้ 
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ตอนท่ี 4 
ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้ผลการวิเคราะห์ 
ดังน้ี 
ตารางที่ 4   ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
( X = 4.45) เมื่อพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ย 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ( X =4.71) 
ความเหมาะกับเวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน ( X = 4.59) และภาษาที่ใช้เหมาะสม และเข้าใจง่าย ( X = 4.56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.47 0.56 มาก 
2. มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 4.71 0.46 มากที่สุด 
3. ลําดับเน้ือหาได้อย่างเหมาะสม  4.29 0.58 มาก 
4. มีความเหมาะกับเวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน 4.59 0.50 มากที่สุด 
5. มีความเข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้ง่ายมากขึ้น 4.41 0.56 มาก 
6. มีความสนุกสนาน และความกระตือรือร้นในการเรียน 4.21 0.64 มาก 
7. มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.47 0.56 มาก 
8. ภาษาที่ใช้เหมาะสม และเข้าใจง่าย 4.56  0.50 มากที่สุด 
9. รูปภาพสวยงาม และเหมาะสมกับเน้ือหา 4.47 0.51 มาก 
10. รูปแบบ ขนาด และสีตัวของตัวอักษรที่ใช้ 4.35 0.49 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.54 มาก 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้นําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. สมมติฐานการวิจัย 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลก
ของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรูปแบบปกติ  
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรูปแบบปกติ  
 2. ความพึงพอใจของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 
จํานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 4 และ 5 รวมทั้งสิ้น 68 คน 
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  - กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 
  - กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้แก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปกติ สามารถทําให้กลุ่มควบคุมเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมในการเรียนรู้
แบบปกติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามตอบ และการทํากิจกรรมตามใบงาน สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้  

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา สามารถทําให้กลุ่มทดลองเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ทําให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น สามารถศึกษาเนื้อหาและทบทวน
ความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ 

3. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สามารถทําให้กลุ่มตัวอย่าง
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติได้ เน่ืองจากวิธีการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยสื่อการสอนทั้งภาพและเสียง และใบงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งนักเรียนสามารถนําไป
ฝึกฝนได้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียนได้ ทําให้การเรียนรู้ไม่ถูกจํากัดแต่ในห้องเรียน  

4. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

- นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในข้อ มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และมีความ
เหมาะกับเวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอนตามลําดับ 
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- นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากในข้อภาษาที่ใช้เหมาะสม และเข้าใจง่าย รูปภาพ
สวยงาม และเหมาะสมกับเน้ือหา มีความเข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้ง่ายมากขึ้น มีความเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน มีความสนุกสนาน และความกระตือรือร้นในการเรียน ลําดับเน้ือหาได้อย่างเหมาะสม ลําดับ
เน้ือหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และรูปแบบ ขนาด และสีตัวของตัวอักษรที่ใช้
ตามลําดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ผู้สอนควรศึกษาเนื้อหา 

และการจัดการายวิชา รวมถึงการใช้งานโปรแกรม moodle ให้เข้าใจ เพ่ือให้สามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ ใน
บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้สอนควรมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ไปใช้ในบทเรียนอ่ืนๆ หรือพัฒนาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือ 
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ภาคผนวก ก 
 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ภาคผนวก ข 

 
รายช่ือนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ภาคผนวก ค 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบปกติ  
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                            เรื่อง องค์ประกอบของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สร้างแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของพื้นผิวโลกได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของพื้นผิวโลกได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
  ๑.๑ ธรณีภาค (Lithosphere) 
  ๑.๒ อุทกภาค (Hydrosphere) 
  ๑.๓ บรรยากาศ (Atmosphere) 
  ๑.๔ ชีวภาค (Biosphere) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 องค์ประกอบของพื้นผิวโลก 
 โลกประกอบไปด้วยธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere)  
และชีวภาค (Biosphere)  ซึ่งทั้ง ๔ ภาคน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  และต่างพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  
ภาคเหล่าน้ีมีวิวัฒนาการเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบัน  สรรพชีวิตช่วยปรับสภาพบรรยากาศให้เหมาะสมกับความ
อยู่รอดอย่างช้า ๆ จนสามารถวิวัฒนาการขึ้นอยู่บนบกได้  ชีวภาคสามารถเปลี่ยนสภาพบรรยากาศได้อย่าง
น้อย ๒ ทางคอื กระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ธรณีภาค (Lithosphere) 
 ธรณีภาค หรือ Lithosphere หมายถึง พ้ืนผิวโลกซึ่งห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็ง โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Planet) โครงสร้างภายในของโลกมีสถานะทั้งเป็นของแข็งและ
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ของเหลว  หินหนืดที่บรรจุอยู่ภายในเคลื่อนหมุนวนด้วยการพาความร้อน ที่ทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวดัน
กัน ก่อให้เกิดภูเขา ที่ราบ และหุบเหว การรีไซเคิลของเปลือกโลกทําให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ ธาตุ และ วัฏ
จักรหิน การผุพังของหินเปลือกโลกเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน และอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดดิน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่อไป 
 อุทกภาค (Hydrosphere) 
 โลกเป็นดาวเคราะห์ซึ่งพ้ืนผิวส่วนใหญ่ห่อหุ้มด้วยนํ้า โลกของเราแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอ่ืนใน
ระบบสุริยะ เน่ืองจากบนพ้ืนผิวโลกมีนํ้าอยู่ครบท้ังสามสถานะ การเปล่ียนสถานะของนํ้าในธรรมชาติ หรือ   
วัฏจักรนํ้า ทําให้เกิดการถ่ายเทพลังงานไปท่ัวทั้งโลก  นํ้าเป็นตัวทําละลายที่ดี จึงทําให้เกิดการพัดพาแร่ธาตุต่าง 
ๆ ลงสู่มหาสมุทร และเกิดโมเลกุลซึ่งมีโครงสร้างสลับซับซ้อนซึ่งเป็นจุดกําเนิดของชีวิต สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนมี
องค์ประกอบหลักเป็นนํ้า นอกจากนํ้าจะเป็นทั้งองค์ประกอบและถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแล้ว นํ้ายังเกราะ
ป้องกันรังสีคลื่นสั้นซึ่งเป็นอันตรายอีกด้วย นํ้ามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสสารอ่ืน ๆ คือ เมื่อเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็งแล้วกลับมีความหนาแน่นลดลง นํ้าแข็งบนพ้ืนผิวมหาสมุทรจึงเป็นผ้าห่มปกคลุมป้องกัน
ความหนาวเย็นจากอากาศเบ้ืองบน ทําให้สิ่งมีชีวิตแถบขั้วโลกดํารงชีวิตอยู่ได้ 
 บรรยากาศ (Atmosphere) 
 โลกห่อหุ้มด้วยช้ันบรรยากาศบาง ๆ อากาศมีสถานะเป็นแก๊สจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัย
ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช้ันบรรยากาศ มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกได้แก่ 
พลังงานจากดวงอาทิตย์ วงโคจรโลก ปัจจัยภายในได้แก่ การหมุนรอบตัวเองของโลก แผ่นดินและพ้ืนนํ้า 
รวมทั้งสิ่งมีชีวิต ในทํานองกลับกันบรรยากาศก็ส่งอิทธิพลและผลกระทบต่อปัจจัยเหล่าน้ีด้วย 
 ชีวภาค (Biosphere) 
 โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ห้อหุ้มด้วยสิ่งมีชีวิต พ้ืนดินปกคลุมด้วยพืชพรรณ พ้ืนผิวมหาสมุทรปก
คลุมด้วยแพลงตอน การที่โลกอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตเน่ืองจากโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในระดับที่
เหมาะสม ภาวะเรือนกระจกทําให้โลกอบอุ่นจนสามารถมีนํ้าได้ทั้งสามสถานะ นํ้าและบรรยากาศทําให้เกิดการ
ถ่ายเทพลังงาน ธรณีแปรสัณฐานทําให้พ้ืนดินอุดมด้วยธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิตก่อตัวขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และก็จะมี
อิทธิพลในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจดักระทําลื่อความหมายข้อมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูร่วมกันทําข้อตกลงก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.๒) นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๓) นักเรียนเล่นกิจกรรมจับคู่รูปภาพให้ตรงกับแหล่งที่อยู่อาศัย (ครูมีรูปภาพสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ของโลกแลวะครูมีแผ่นกระดานแยกหมวดหมู่ของแหล่งที่อยู่อาศัยให้นักเรียนนํารูปภาพ
สิ่งมีชีวิตมาติดให้ตรงกับแหล่งที่อยู่อาศัย) 
  ๑.๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คําถามต่อไปน้ี  
   - นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตถึงมีแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน 
  (แนวคําตอบ : เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างการหาอาหาร             
จึงเป็นผลให้สิ่งมีชิตจึงต้องอาศัยในแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันเพ่ือการดํารงชีวิต) 
   - นักเรียนคิดว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อาศัยอยู่ส่วนใดของโลก 
  (แนวคําตอบ : ช้ันเปลือกโลก) 
  ๑.๕) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยงไป       
สู่การเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่ม
หยิบจิ๊กซอร์ที่อยู่ในกล่อง หลังจากน้ันให้นักเรียนหากลุ่มของตนเองโดยการต่อจิ๊กซอร์ให้ได้เป็นภาพเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

 ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง ทําความรู้จักองค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก โดยให้นักเรียน
เขียนสรุปองค์ประกอบของพื้นผิวโลกซึ่งประกอบด้วย อุทกภาค ธรณีภาค บรรยากาศและชีวภาคให้นักเรียน
เขียนสรุปลงในกระดาษปรู๊ฟและตกแต่งให้สวยงาม 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกม “ชิงคําตอบมาให้ได้” กติกาในเกมทุกกลุ่มจะมี
รูปแบบการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มอ่ืนเข้าใจถึงคําตอบของคําถาม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมุ่งมั่นในการหาคําตอบโดย
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย และไม่รบกวนเพ่ือนกลุ่มอ่ืน 
  ๓.๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คําถามต่อไปน้ี 
   - โลกของเราประกอบด้วยด้วย ๔ ภาคได้แก่อะไรบ้าง 
  (แนวคําตอบ : ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค) 
   - โลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคใดมากที่สุด 
   (แนวคําตอบ : อุทกภาค) 
   - ลักษณะสําคัญของธรณีภาคมีลักษณะอย่างไร 
  (แนวคําตอบ : พ้ืนผิวโลกซึ่งห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็ง โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โครงสร้างภายในของโลกมีสถานะทั้งเป็นของแข็งและของเหลว  หินหนืดที่บรรจุอยู่ภายใน
เคลื่อนหมุนวนด้วยการพาความร้อน ที่ทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวดันกัน ก่อให้เกิดภูเขา ที่ราบ และหุบเหว) 
 



38 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ชุดอุปกรณ์เกม “ชิงคําตอบมาให้ได้” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
๑. องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
    ๑.๑ ธรณีภาค (Lithosphere) 
    ๑.๒ อุทกภาค (Hydrosphere) 
    ๑.๓ บรรยากาศ (Atmosphere) 
    ๑.๔ ชีวภาค (Biosphere) 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สร้าง
แบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๑. มีวินัย 
    ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
    ๑. ความสามารถในการคิด   
    ๒. ความสามารถในการสือ่สาร 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                                    เรื่อง โครงสร้างโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรา้งแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถสร้างแบบจําลองโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากแบบจําลองได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบเคมี 
  ๑.๑ เปลือกโลก (Crust) 
  ๑.๒ เน้ือโลก (Mantle) 
  ๑.๓ แก่นโลก (Core) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบเคมี 
 นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี ออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/ 
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 ๑.๑ เปลือกโลก (Crust)  เป็นผิวโลกช้ันนอก มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิกาไดออกไซด์และ
อะลูมิเนียมออกไซด์ ประกอบด้วยเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร 
  - เปลือกโลกทวีป (Continental crust)  ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น 
ซิลิกอน อะลูมิเนียม และออกซิเจน มีความหนาเฉล่ีย ๓๕ กิโลเมตร  ความหนาแน่น ๒.๗ กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  - เปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic crust)  ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์ มีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็น มีเหล็ก แมกนีเซียม ซิลิกอน และออกซิเจน ความหนาเฉล่ีย ๕ กิโลเมตร มากกว่าเปลือกทวีป  
 ดังน้ันเมื่อเปลือกโลกทั้งสองชนกัน เปลือกโลกทวีปจะถูกยกตัวขึ้น ส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรจะจมลง 
และหลอมละลายเป็นแมกมาอีกคร้ัง 
 ๑.๒ เน้ือโลก (Mantle)  คือส่วนซึ่งอยู่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงระดับความลึก ๒,๙๐๐ กิโลเมตร   
มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิคอนออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และเหล็กออกไซด์ แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน ได้แก่   
  - เน้ือโลกตอนบนสุด (Uppermost sphere)  มีสถานะเป็นของแข็ง เป็นฐานรองรับเปลือก
โลกทวีป และเปลือกโลกมหาสมุทร อยู่ใต้แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิชิก เรียกโดยรวมว่า ธรณีภาค (Lithosphere) 
มีความหนาโดยรวมประมาณ ๓๐-๑๐๐ กิโลเมตร  
  - เน้ือโลกตอนบน (Upper mantle) หรือบางคร้ังเรียกว่า ฐานธรณีภาค (Asthenosphere) 
อยู่ที่ระดับลึก ๑๐๐-๗๐๐ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นของแข็งเน้ืออ่อน  อุณหภูมิที่สูงมากทําให้แร่บางส่วนหลอม
ละลายเป็นหินหนืด (Magma) เคลื่อนที่หมุนวนด้วยการพาความร้อน (Convection)  
  - เน้ือโลกตอนล่าง (Lower mantle) มีสถานะเป็นของแข็งที่ระดับลึก ๗๐๐- ๒ ,๙๐๐ 
กิโลเมตร มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็ก แมกนีเซียม และซิลิเกท  
 ๑.๓ แก่นโลก (Core)  คือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็ก แบ่งออกเป็น ๒ ช้ัน  
  - แก่นโลกช้ันนอก (Outer core) เป็นเหล็กในสถานะของเหลว เคลื่อนที่หมุนวนด้วย       
การพาความร้อน (Convection) ที่ระดับลึก ๒,๙๐๐-๕,๑๕๐ กิโลเมตร เหล็กร้อนเบ้ืองล่างบริเวณที่ติดกับ
แก่นโลกช้ันในลอยตัวสูงขึ้น เมื่อปะทะกับแมนเทิลตอนล่างที่อุณหภูมิตํ่ากว่าจึงจมตัวลง การเคล่ือนที่หมุนวน
เช่นน้ีเหน่ียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก   
  - แก่นโลกช้ันใน (Inner core) ที่ระดับลึก ๕,๑๕๐ กิโลเมตร จนถึงใจกลางโลกที่ระดับลึก  
๖,๓๗๐ กิโลเมตร ความดันมหาศาลกดทับทําให้เหล็กมีสถานะเป็นของแข็ง 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



42 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นภาพจาก power point แล้วให้นักเรียนทายว่าภาพน้ันเป็น
ภาพอะไร โดยจะมีรูปภาพซ้อนอยู่ใน power point ดังน้ี โลก, เงาะ 
  ๑.๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คําถามต่อไปน้ี  
   - นักเรียนคิดว่าโลกและผลเงาะมีลักษณะหรือองค์ประกอบที่คล้ายกันหรือไม่ 
  (แนวคําตอบ : โลกของเรามีลักษณะคล้ายกับผลเงาะเน่ืองจากมีองค์ประกอบที่คล้ายกันโดย
ที่โลกจะมี เปลือกโลก เน้ือโลก แก่นโลก เป็นองค์ประกอบส่วนผลเงาะจะมี เปลือก เน้ือ และเมล็ดเป็น
องค์ประกอบ) 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยงไป          
สู่การเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) แบ่งนักเรียนกลุ่ม ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน โดยการจับฉลากช้ินส่วนองค์ประกอบ       
ของโลกโดยองค์ประกอบแต่ละช้ินจะมีสีที่แตกต่างกัน นักเรียนที่ได้สีของช้ินส่วนองค์ประกอบของโลกเดียวกัน
ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การสร้างแบบจําลองโครงสร้างโลก โดยมีวัสดุ/อุปกรณ์
ดังต่อไปน้ี 
   - โฟมวงกลม ๑ ลูก 
   - กรรไกร/คัตเตอร์ 
   - กระดาษสีต่าง ๆ 

  - ดินนํ้ามัน 
   - กาว 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนเล่นกิจกรรมบอร์ดเกม เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา (กิจกรรมบอร์ดเกม          
เรื่อง โครงสร้างโลกของเราเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคําตอบของความหมายขององค์ประกอบของ
โลก โดยครูผู้สอนจะมีแผ่นกระดานท่ีมีหัวข้อและรูปภาพองค์ประกอบของโลกและคําตอบแยกออกจากกัน              
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําคําตอบมาติดให้ตรงกับหัวข้อขององค์ประกอบในแผนที่ให้ถูกต้อง) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. บอร์ดเกม เรื่อง โครงสร้างโลก 
 ๓. ช้ินงานแบบจําลองโครงสร้างโลก 
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แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
๑ . ก ารแ บ่ ง โค ร งส ร้ า ง โล ก ต าม
องค์ประกอบเคมี 
    ๑.๑ เปลือกโลก (Crust) 
    ๑.๒ เน้ือโลก (Mantle) 
    ๑.๓ แก่นโลก (Core) 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
- มาตรฐาน  ว  ๓ .๒  ม .๒ /๔  สร้าง
แบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
    ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
    ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
    ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ๑. ทักษะการสังเกต 
    ๒. จัดกระทําและสื่อความหมาย
ข้อมูล 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                                   เรื่อง รอบรู้เรื่องโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรา้งแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเขตขั้วโลกได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเวลาของโลกได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสูญเสียนํ้าหนักของโลกได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. เขตขั้วโลก 
 ๒. เวลาของโลก 
 ๓. การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. เขตขั้วโลก 
 ดินแดนขั้วโลก คือเขตที่อยู่เหนือและใต้สุดของโลกที่อยู่รอบ ๆ บริเวณขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้ว
โลกใต้ โดยมีขั้วโลกเป็นจุดศูนย์กลาง มีนํ้าแข็ง ปกคลุม ได้แก่บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกและทวีปแอนตาร์
กติกา สําหรับขั้วโลกใต้เป็นดินแดนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ตามท่ีได้กําหนดนโยบายกันว่าห้ามให้แต่ละประเทศเข้า
ไปจับจองพ้ืนที่ แต่ยังคงมีนักวิจัยเข้ามาวิจัยในพ้ืนที่น้ีอยู่บ้าง ปัจจุบัน เกิดการละลายตัวของนํ้าแข็งขั้วโลก
บางส่วนซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  
 ๒. เวลาของโลก 
 พ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมีช่วงเวลาเช้า สาย บ่าย เย็นและกลางคืนไม่ตรงกันเกิดจากสาเหตุ 
  ๒.๑  โลกมีสัณฐานทรงกลม  พ้ืนผิวโลกจึงได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน  
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  ๒.๒  โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์  โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก (มองจากขั้วโลกมีลักษณะทวนเข็มนาฬิกา) ทําให้พ้ืนที่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเห็นดวงอาทิตย์
ก่อน (หรือสว่างก่อน) 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายภาพที่อยู่ด้านหลังตัวเลข โดยภาพที่เปิดจากแผ่นป้าย 
เป็นภาพที่เกี่ยวกับเน้ือหาเขตขั้วโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 
  ๑.๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คําถามต่อไปน้ี  
   - รูปภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนักเรียนคิดว่าเน้ือหาเก่ียวกับเขต
ขั้วโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียนํ้าหนักของโลก มีความสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างไร 
  (แนวคําตอบ : สิ่งมีชีวิตจําเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาของโลกเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน) 
  ๑ .๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยง       
ไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่มหยิบ
กระดาษสี คนละ ๑ แผ่นใครที่ได้กระดาษสีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง โปสเตอร์รอบรู้เรื่องโลก โดยให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้
ในรูปแบบที่ตนเองสนใจลงบนกระดาษโปสเตอร์ 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
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 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓ .๑ ) นักเรียนแต่ละคนร่วมกันเขียนสรุปองค์ความรู้ตามความเข้ าใจของตนเอง               
เมื่อครูต้ังประเด็นคําถามดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนจงสรุปเน้ือหาเขตขั้วโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เกม “เปิดแผ่นป้ายทายคํา” 
 ๓. โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
    ๑. เขตขั้วโลก 
    ๒. เวลาของโลก 
    ๓. การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
- มาตรฐาน  ว  ๓ .๒  ม .๒ /๔  สร้าง
แบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
    ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
    ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
    ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ๑. ทักษะการสังเกต 
    ๒. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 

ภาคผนวก 
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..............................................................................................................................................................................
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       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                       เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๕ อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
 ๓. การเคลื่อนที่ของหินหนืด 
 ๔. ผลที่เกิดจากการเคลื่อนทีข่องแผ่นเปลือกโลก 
 ๕. การเกิดแผน่ดินไหว 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของเปลอืก 
 แม้ว่าเปลือกโลกจะเป็นหินแข็ง แต่มีการผุพังสลายตัวอยู่
ตลอดเวลาโดยการกระทํ าของภูมิอากาศ  นํ้ าฝน  อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงขึ้นลง ตลอดจนการชอนไชของรากต้นไม้ ซึ่งทําให้หินผุ
พังอยู่กับที่ ในขณะธารน้ําใต้ดิน นํ้าทะเล และลม สามารถกัดเซาะ
หินจนกร่อน และพาช้ินส่วนแตกหลุดออกมาให้กระจัดกระจาย        
แล้วไปสะสมตัวใหม่ในที่อ่ืน สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผิวโลกเปลี่ยนแปลง 

              ท่ีมา : https://sites.google.com/ 
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 แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
 ๑ . การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ แบบรวดเร็วฉับพลัน  (abrupt movements) มักเก่ียวข้องกับ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง จนทําให้เปลือกโลกจมตัวลงเป็นบริเวณกว้าง หรือเอียงไปข้างใดข้างหน่ึงหรือ
เคลื่อนที่ออกจากกันในแนวราบทําให้เกิดลุ่มนํ้าขัง (swamps) หรือทะเลสาบ เช่น ที่ราบลุ่มในภาคเหนือ        
ของประเทศไทย หรือที่ราบลุ่มตอนกลางที่เรียกว่าที่ราบลุ่มเจ้าพระยาของไทย 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ (slow movements) แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่
อย่างช้า ๆ เช่น แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ ๕ เซนติเมตร/ปี เฉลี่ยทั้งโลก ๕-๘เซนติเมตร/ปี 
ซึ่งอาจจะแยกเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ได้ดังน้ี 
  ๒.๑ เปลือกโลกพ้ืนทวีปชนกัน เมื่อเปลือกโลก ๒ แผ่นเคลื่อนเอาส่วนที่เป็นทวีปมาชนกัน 
แผ่นดินของทวีปจะถูกดันงอนและโก่งขึ้นกลายเป็นเทือกเขาสูง 
  ๒.๒ เปลือกโลกใต้มหาสมุทรชนกัน เมื่อเปลือกโลก ๒ แผ่น เคลื่อนเอาส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทร
มาชนกับแผ่นที่มีนํ้าหนักมากกว่าจะมุดลงไปข้างล่าง แล้วหลอมละลายเป็นหินหนืดซึ่งจะปะทุกลับขึ้นมา         
ทําให้เกิดหมู่เกาะภูเขาไฟไปตามแนวมุดตัวของเปลือกโลก 
  ๒.๓ เปลือกโลกใต้มหาสมุทรแยกตัว เมื่อเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
หินหนืดด้านล่างจะแทรกดันขึ้นมาตามแนวรอยแยกแล้วเย็นตัวแข็งก่อให้เกิดเทือกเข้าใต้นํ้ากลางมหาสมุทร
ขยายตัวออกไปดันเปลือกโลกด้านอ่ืน ๆ ให้เคลื่อนที่ห่างออกไป 
  ๒.๔ เปลือกโลกใต้มหาสมุทรชนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีป เมื่อเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อน
มาชนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเปลือกโลกใต้มหาสมุทรซึ่งมีนํ้าหนักมากกว่าจะมุดลงไปข้างใต้แล้วหลอมละลาย
เป็นหินหนืดซึ่งจะปะทุกลับขึ้นมา ทําให้เกิดเทือกภูเขาไฟบนชายฝั่งของทวีป 
๒.๕ เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปแยกตัว เมื่อเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อนทีแ่ยกออกจากกันจะเกิดหุบเขาทรุด
และเมื่อรอยแยกน้ีเปิดออกสู่มหาสมุทร นํ้าจะไหลเข้าสู่หบุเขาทรุดตัวทําให้กลายเป็นทะเล 
  ๒.๕ เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อนตัวไถลในแนวขนาน เมื่อเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคล่ือน
ไถลตัวสวนทางกันในแนวขนานจะทําให้เกิดรอยเลื่อน เกิดแผ่นดินไหว 
 ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
 ภูเขาไฟ (Volcano) เกิดจากหินหนืดในช้ันแมนเทิลซึ่งอยู่ใต้ผิวโลก มีความร้อนและความดันสูงมาก 
พยายามดันขึ้นมาตามรอยแตกและแทรกตัวขึ้นมาสู่ผิวโลก โดยจะมีแร่ปะทุหรือระเบิดเกิดขึ้นทําให้หินหนืด
ไหลออกมาสู่ผิวโลก ที่เรียกว่าลาวา (Lava) ไหลมาจากที่สูงลงสู่ที่ ตํ่า สิ่งที่ พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ
นอกจากลาวาแล้วยังมีเถ้าถ่าน ฝุ่นละออง เศษหิน ไอนํ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณที่เกิดภูเขาไฟ แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกจะเป็น
บริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากกว่าบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปภายในแผ่นทวีป  
 ๓. การเคลื่อนที่ของหินหนืด  
 หินหนืดหรือหินหลอมเหลวในช้ันแมนเทิลได้รับความร้อนจากแก่นโลก เกิดการเคลื่อนที่ไหลวนอย่าง
ช้า ๆ และส่งผลดันแผ่นเปลือกโลกให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้า ๆ ตามหินหนืดไปด้วยแรงดันของหินหนืด ทําให้หิน
หนืดในช้ันแมนเทิลที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงสามารถแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่อยู่
ใต้มหาสมุทร หินหนืดในช้ันแมนเทิล จึงทําหน้าที่เป็นตัวดันและพยุงให้แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ 
และขยายตัวแยกออกจากกัน ทําให้เกิดแนวหินใหม่  
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 ๔. ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  
 แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ด้วยอัตราเร็วที่ตํ่ามาก แต่มีแรงดันอย่างมหาศาล       
ทําให้ขอบอีกด้านหน่ึงของแผ่นเปลือกโลกเคล่ือนที่เข้าไปชนกับขอบแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง เช่น           
แผ่นออสเตรเลีย เคลื่อนที่เข้าชนแผ่นยูเรเซีย การชนกันของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองนี้ ทําให้บางบริเวณเกิด      
การเปลี่ยนแปลง คือแผ่นออสเตรเลียมุดตัวเข้าสู่ใต้แผ่นยูเรเซีย และมุดหายไปในส่วนแมนเทิลของโลก          
ที่มีความร้อนสูงจึงทําให้เกิดการหลอมตัวของหินเปลือกโลก นอกจากน้ันการชนของแผ่นออสเตรเลีย และแผ่น 
ยูเรเซียน้ียังส่งผลให้เปลือกโลกบางส่วนถูกดันตัวขึ้นกลายเป็นภูเขาสูง เช่น บริเวณเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
 ๕. การเกิดแผ่นดินไหว  
 ความร้อนจากแก่นโลกนอกจากจะทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้แล้วยังทําให้เปลือกโลกส่วนล่าง
ขยายตัวได้มากกว่าผิวบน  ทั้ งน้ี เพราะที่ ผิวโลกมี อุณหภูมิ ตํ่ากว่าแก่นโลกมาก และบริเวณผิวโลก                    
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา อิทธิพลน้ีจะส่งผลกระทบต่อรอยแตกในช้ันหิน และรอยต่อ
ระหว่างแผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
 ผลกระทบการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทําให้เปลือกโลกทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้อาคาร
บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เกิดการพังทลาย แผ่นดินถล่ม เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในทะเล มนุษย์ ไม่สามารถยับย้ัง        
การเกิดแผ่นดินไหวได้ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหว เรียกว่า เครื่องวัดความไหวสะเทือน
หรือไซโมกราฟ (Seismograph) ซึ่งจะบันทึกการสั่นไหวของแผน่ดิน การวัดแผ่นดินไหว ปัจจุบันใช้มาตราริกเตอร์ 
คือ กําหนดขนาด (magnitude) ของแผ่นดินไหวโดยใช้หลักการจากผลบันทึกของเครื่องวัดความเคล่ือนไหว
สะเทือนมาตรานี้มีค่าต้ังแต่ ๐-๙ ริกเตอร์ แต่ถ้าเป็นมาตราเมอร์คัลลิปรับปรุงแล้วจะวัดความรุ่นแรงของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้มาตรา ๑๒ ระดับ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจดักระทําและสือ่ความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนดูวีดีโอภูเขาไฟระเบิด และนักเรียนตอบคําถามเมื่อครูต้ังประเด็นคําถาม
ดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนคิดว่าเหตุใดโลกจึงมีภูเขาไฟและเพราะเหตุผลใดภูเขาไฟจึงระเบิด 
   - นักเรียนคิดว่านอกจากภูเขาไฟระเบิดแล้วยังมีการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก
อะไรอีกบ้าง 
  ๑.๒) ครูให้นักเรียนดูภาพสถานท่ีที่มีพ้ืนที่แตกต่างกัน และนักเรียนตอบคําถามเมื่อครูต้ัง
ประเด็นคําถามต่อไปน้ี 
   - นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดสานที่ต่าง ๆ จึงมีความแตกต่างกัน 
   - เพราะเหตุใดพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงแตกต่างกัน 
  ๑ .๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยง            
ไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่มลูก
อมคนละ 1 เม็ดนักเรียนที่ได้สีเปลือกของลูกอมสีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การเปล่ียนแปลงของโลก โดยให้นักเรียนเขียนสรุป      
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกลงในกระดาษปรู๊ฟและตกแต่งให้สวยงาม 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คําถามต่อไปน้ี 
   - การเคลื่อนที่ของหินหนืดมีลักษณะอย่างไร 
   - ยกตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
   - การเกิดแผ่นดินไหวมีลักษณะการเกิดอย่างไร 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. วีดีโอ “ภูเขาไฟระเบิด” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
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การวัดและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน

สาระสําคัญ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
  ๓. การเคลื่อนที่ของหินหนืด 
  ๔. ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก 
  ๕. การเกิดแผ่นดินไหว 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว ๓ .๒ ม.๒/๕ อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมทั้งยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ๑. มีวินัย 
  ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
   ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
   ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
   ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                               เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๕ อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทําให้เปลือกโลกเกิดการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอนได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. การผุพังอยู่กับที่ 
 ๒. การกร่อน 
 ๓. การพัดพาและทับถม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. การผุพังอยู่กับที่ 
 การผุพังอยู่กับที่ (Weathering) หมายถึง การที่หินผุพังทําลายลงด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ จากลมฟ้า
อากาศกับนํ้าฝน รวมทั้งการกระทําของต้นไม้กับแบคทีเรียตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ มีการเพ่ิม-ลด
อุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น สาเหตุของการผุพังอยู่กับที่ ได้แก่ ความร้อน ความเย็น นํ้า นํ้าแข็ง แก๊สออกซิเจน
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศ 
 ประเภทของการผุพังอยู่กับที่ การผุพังอยู่กับที่แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ 
 ๑. การผุพังเชิงกล (Mechanical Weathering) คือ กระบวนการอยู่กับที่ที่ทําให้หินหือสสารอ่ืน ๆ
แตกออกเป็นช้ินๆได้ ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการผุพังอยู่กับที่เชิงกล 
 ๒. การผุพังอยู่กับที่เชิงเคมี (Chemical Weathering) คือ กระบวนการท่ีทําให้หินแตกสลายออกเป็น
ช้ินเล็ก ๆ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
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 ปัจจัยทําให้เกิดการผุพังอยู่กับที่ มีดังน้ี 
 ๑. การผุพังทางกายภาพ เป็นกระบวนการท่ีทําให้แร่และหินแตกตัวมีขนาดเล็กลง เช่น การผุพัง
เน่ืองมาจากการหายไปของความดันที่เคยกดทับ ทําให้หินแตกเป็นกาบมน (พบมากกับหินแกรนิต) - การผุพัง
เน่ืองจากนํ้ามีการแข็งตัว เกิดในสภาพภูมิอากาศหนาว นํ้าเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ปริมาตรจะขยายตัว ๙% 
 ๒. การผุพังทางเคมี เป็นกระบวนการผุพังที่ทําให้แร่และหิน เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี หรือละลาย
จากวัสดุต้นกําเนิด บริเวณสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ดี ผลที่ เกิดขึ้น               
จากกระบวนการดังกล่าว จะได้ตะกอน (แร่ใหม่) และสารละลาย 
 ๓. การผุพังทางชีวะ กระบวนการผุพังทางชีวะ เป็นกระบวนการผุพังที่ เป็นผลมาจากกิจกรรม          
ของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนย้ายวัตถุต้นกําเนิด ออกจากบริเวณเดิม และการย่อยสลายวัตถุต้นกําเนิด กระบวนการผุพัง
ทางชีวะสามารถจําแนก เป็น ๒ กลุ่มตามขนาดของสิ่งมีชีวิต 
 ๒. การกร่อน 
 การกร่อนเป็นกระบวนการที่ทําให้สารที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกหลุดออกหรือสลายตัวไป    
จากผิวโลก เช่น กระแสนํ้ากัดเซาะเปลือกโลกให้พังทลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย พัดพาให้เคลื่อนไปตามแนวทาง
นํ้าไหล เมื่อฝนตกนํ้าไหลบ่าลงสู่ที่ตํ่าตามแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดการกัดเซาะผิวหน้าดิน แล้วพัดพาไปทับถม
ภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ตํ่ากว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดกร่อนมีดังน้ี 
 ๒.๑ การกร่อนของเปลือกโลกเน่ืองจากกระแสนํ้า การกัดเซาะของกระแสนํ้าเกิดบริเวณริมฝั่งแม่นํ้า 
ลําคลอง ลําธาร เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ซึ่งมีผลทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การกัดกร่อน 
การพัดพา และการทับถมของตะกอน เน่ืองจากกระแสนํ้าสรุปได้ดังน้ี 
 ๒.๒ การกร่อนของเปลือกโลกเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมี เกิดจากนํ้าฝนละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ทําให้เกิดฝนกรดไปกัดกร่อนเปลือกโลกให้ผุพัง 
 ๒.๓ การกัดกร่อนเปลือกโลกเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ทําให้เกิดการกัดกร่อนของ
เปลือกโลกได้ เน่ืองจากอุณหภูมิของอากาศทําให้เปลือกโลกเกิดการขยายตัวและหดตัว ถ้าการขยายตัวของหิน
ช้ันในกับหินช้ันนอกไม่เท่ากันอาจทําให้หินเกิดการแตกร้าวได้ และในบางครั้งนํ้าในโพรงก้อนหินกลายเป็น
นํ้าแข็ง อาจทําให้เกิดการขยายตัวดันให้ก้อนหินแตกเป็นช้ินเล็ก ๆ ได้ 
 ๒.๔ การกัดกร่อนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ในธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของโลกจะพยายามดึงดูดสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ตกลงสู่พ้ืนผิวโลก และดึงดูดวัตถุให้เกิดการเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ตํ่ากว่า เรียกว่า “ธารนํ้าแข็ง” 
ขณะเคล่ือนที่ก้อนนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีมวลมากจะกระแทกและขัดสีกับก้อนหินในลําธาร ทําให้เปลือก
โลกเกิดการกัดกร่อนได้ 
 ๒.๕ การกัดกร่อนเน่ืองจากกระแสลม เช่น บริเวณที่ราบสูง ทะเลทราย ภูเขาสูงซึ่งได้รับอิทธิพล       
จากกระแสลมเป็นประจํา กระแสลมจะทําให้เปลือกโลกเกิดการกัดกร่อนได้เช่นกัน 
 ๓. การพัดพาและทับถม 
 ตะกอนที่เกิดจากการสึกกร่อนผุพัง ด้วยอิทธิพลของกระแสนํ้า ปฏิกิริยาเคมี ความร้อน และกระแสลม
จะถูกพัดพาไปด้วยความแรงของกระแสน้ําหรือกระแสลม เมื่อความแรงลดลงจะเกิดการทับถมของตะกอนท่ี
พัดพามา การเกิดการทับถมของตะกอน ตะกอนจะทับถมกันเป็นช้ัน ๆ ตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะถูกพัดพาไปตก
ที่ใกล้ ส่วนตะกอนท่ีมีขนาดเล็กจะถูกพัดพาไปตกที่ไกล การทับถมของตะกอนมีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของภูมิประเทศและกระแสนํ้าที่พัดผ่าน ดังน้ี 
 ๓.๑ การทับถมของตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสนํ้าไหลจากภูเขาตกลงสู่ที่ราบตํ่ากว่า มีร่องนํ้า ขนาด
ใหญ่กว่าร่องนํ้าเดิมมาก ทําให้เกิดการทับถมของตะกอนรูปพัด 
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 ๓.๒ การทับถมของตะกอนรูปดินดอนสามเหลี่ยม เกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีบริเวณปากแม่นํ้า 
เป็นรูปสามเหลี่ยม เน่ืองจากกระแสนํ้าบริเวณปากแม่นํ้าเคลื่อนที่ช้าลง จึงเกิดการทับถมของตะกอนอยู่
ตลอดเวลา 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายภาพที่อยู่ด้านหลังตัวเลข โดยภาพที่เปิดจากแผ่นป้าย 
เป็นภาพที่เกี่ยวกับ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพาและการทับถม 
  ๑.๒) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เมื่อครูต้ังประเด็นคําถามดังต่อไปน้ี 
   - รูปภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เล่นเกมเปิดแผ่นป้ายเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกเน่ืองจากสาเหตุใด (แนวคําตอบ : การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพาและการทับถม) 
  ๑ .๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยง          
ไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่มหยิบ
ไม้ไอศกรีม คนละ ๑ ไม้ใครที่ได้สีไม้ไอศกรีมสีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรที่ ๑ mind map โดยนักเรียนจะต้องสรุปความรู้ออกมาในรูปแบบ 
mind map ลงบนกระดาษรอยปอนด์ 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นบอร์ดเกม “ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งมีวิธีการเล่น
ดังน้ี นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคําตอบของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยครูผู้สอนจะมีแผ่นกระดาน          
ที่มีหัวข้อและคําตอบแยกออกจากกัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําคําตอบมาติดให้ตรงกับหัวข้อให้ถูกต้อง 

 ๓.๒) ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โลกของเรา 
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สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. บอร์ดเกม “ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
 ๓. เกม “เปิดแผ่นป้ายทายภาพ” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
  ๑. การผุพังอยู่กับที่ 
  ๒. การกร่อน 
  ๓. การพัดพาและทับถม 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว ๓ .๒ ม.๒/๕ อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมทั้งยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ๑. มีวินัย 
  ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
   ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
   ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 - กิจกรรม Mind map  
- แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
   ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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ภาคผนวก ง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                            เรื่อง องค์ประกอบของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สร้างแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของพื้นผิวโลกได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของพื้นผิวโลกได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
  ๑.๑ ธรณีภาค (Lithosphere) 
  ๑.๒ อุทกภาค (Hydrosphere) 
  ๑.๓ บรรยากาศ (Atmosphere) 
  ๑.๔ ชีวภาค (Biosphere) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 องค์ประกอบของพื้นผิวโลก 
 โลกประกอบไปด้วยธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere)  
และชีวภาค (Biosphere)  ซึ่งทั้ง ๔ ภาคน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  และต่างพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  
ภาคเหล่าน้ีมีวิวัฒนาการเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบัน  สรรพชีวิตช่วยปรับสภาพบรรยากาศให้เหมาะสมกับความ
อยู่รอดอย่างช้า ๆ จนสามารถวิวัฒนาการขึ้นอยู่บนบกได้  ชีวภาคสามารถเปลี่ยนสภาพบรรยากาศได้อย่าง
น้อย ๒ ทางคอื กระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ธรณีภาค (Lithosphere) 
 ธรณีภาค หรือ Lithosphere หมายถึง พ้ืนผิวโลกซึ่งห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็ง โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Planet) โครงสร้างภายในของโลกมีสถานะทั้งเป็นของแข็งและ
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ของเหลว  หินหนืดที่บรรจุอยู่ภายในเคลื่อนหมุนวนด้วยการพาความร้อน ที่ทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวดัน
กัน ก่อให้เกิดภูเขา ที่ราบ และหุบเหว การรีไซเคิลของเปลือกโลกทําให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ ธาตุ และ วัฏ
จักรหิน การผุพังของหินเปลือกโลกเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน และอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดดิน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่อไป 
 อุทกภาค (Hydrosphere) 
 โลกเป็นดาวเคราะห์ซึ่งพ้ืนผิวส่วนใหญ่ห่อหุ้มด้วยนํ้า โลกของเราแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอ่ืนใน
ระบบสุริยะ เน่ืองจากบนพ้ืนผิวโลกมีนํ้าอยู่ครบท้ังสามสถานะ การเปล่ียนสถานะของนํ้าในธรรมชาติ หรือ   
วัฏจักรนํ้า ทําให้เกิดการถ่ายเทพลังงานไปท่ัวทั้งโลก  นํ้าเป็นตัวทําละลายที่ดี จึงทําให้เกิดการพัดพาแร่ธาตุต่าง 
ๆ ลงสู่มหาสมุทร และเกิดโมเลกุลซึ่งมีโครงสร้างสลับซับซ้อนซึ่งเป็นจุดกําเนิดของชีวิต สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนมี
องค์ประกอบหลักเป็นนํ้า นอกจากนํ้าจะเป็นทั้งองค์ประกอบและถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแล้ว นํ้ายังเกราะ
ป้องกันรังสีคลื่นสั้นซึ่งเป็นอันตรายอีกด้วย นํ้ามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสสารอ่ืน ๆ คือ เมื่อเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็งแล้วกลับมีความหนาแน่นลดลง นํ้าแข็งบนพ้ืนผิวมหาสมุทรจึงเป็นผ้าห่มปกคลุมป้องกัน
ความหนาวเย็นจากอากาศเบ้ืองบน ทําให้สิ่งมีชีวิตแถบขั้วโลกดํารงชีวิตอยู่ได้ 
 บรรยากาศ (Atmosphere) 
 โลกห่อหุ้มด้วยช้ันบรรยากาศบาง ๆ อากาศมีสถานะเป็นแก๊สจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัย
ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช้ันบรรยากาศ มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกได้แก่ 
พลังงานจากดวงอาทิตย์ วงโคจรโลก ปัจจัยภายในได้แก่ การหมุนรอบตัวเองของโลก แผ่นดินและพ้ืนนํ้า 
รวมทั้งสิ่งมีชีวิต ในทํานองกลับกันบรรยากาศก็ส่งอิทธิพลและผลกระทบต่อปัจจัยเหล่าน้ีด้วย 
 ชีวภาค (Biosphere) 
 โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ห้อหุ้มด้วยสิ่งมีชีวิต พ้ืนดินปกคลุมด้วยพืชพรรณ พ้ืนผิวมหาสมุทรปก
คลุมด้วยแพลงตอน การที่โลกอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตเน่ืองจากโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในระดับที่
เหมาะสม ภาวะเรือนกระจกทําให้โลกอบอุ่นจนสามารถมีนํ้าได้ทั้งสามสถานะ นํ้าและบรรยากาศทําให้เกิดการ
ถ่ายเทพลังงาน ธรณีแปรสัณฐานทําให้พ้ืนดินอุดมด้วยธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิตก่อตัวขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และก็จะมี
อิทธิพลในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจดักระทําลื่อความหมายข้อมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูร่วมกันทําข้อตกลงก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.๒) นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๓) นักเรียนเล่นกิจกรรมจับคู่รูปภาพให้ตรงกับแหล่งที่อยู่อาศัย (ครูมีรูปภาพสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ของโลกแลวะครูมีแผ่นกระดานแยกหมวดหมู่ของแหล่งที่อยู่อาศัยให้นักเรียนนํารูปภาพ
สิ่งมีชีวิตมาติดให้ตรงกับแหล่งที่อยู่อาศัย) 
  ๑.๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คําถามต่อไปน้ี  
   - นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตถึงมีแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน 
  (แนวคําตอบ : เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างการหาอาหาร             
จึงเป็นผลให้สิ่งมีชิตจึงต้องอาศัยในแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันเพ่ือการดํารงชีวิต) 
   - นักเรียนคิดว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อาศัยอยู่ส่วนใดของโลก 
  (แนวคําตอบ : ช้ันเปลือกโลก) 
  ๑.๕) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยงไป       
สู่การเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่ม
หยิบจิ๊กซอร์ที่อยู่ในกล่อง หลังจากน้ันให้นักเรียนหากลุ่มของตนเองโดยการต่อจิ๊กซอร์ให้ได้เป็นภาพเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

 ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง ทําความรู้จักองค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก โดยให้นักเรียน
เขียนสรุปองค์ประกอบของพื้นผิวโลกซึ่งประกอบด้วย อุทกภาค ธรณีภาค บรรยากาศและชีวภาคให้นักเรียน
เขียนสรุปลงในกระดาษปรู๊ฟและตกแต่งให้สวยงาม 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกม “ชิงคําตอบมาให้ได้” กติกาในเกมทุกกลุ่มจะมี
รูปแบบการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มอ่ืนเข้าใจถึงคําตอบของคําถาม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมุ่งมั่นในการหาคําตอบโดย
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย และไม่รบกวนเพ่ือนกลุ่มอ่ืน 
  ๓.๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คําถามต่อไปน้ี 
   - โลกของเราประกอบด้วยด้วย ๔ ภาคได้แก่อะไรบ้าง 
  (แนวคําตอบ : ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค) 
   - โลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคใดมากที่สุด 
   (แนวคําตอบ : อุทกภาค) 
   - ลักษณะสําคัญของธรณีภาคมีลักษณะอย่างไร 
  (แนวคําตอบ : พ้ืนผิวโลกซึ่งห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็ง โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โครงสร้างภายในของโลกมีสถานะทั้งเป็นของแข็งและของเหลว  หินหนืดที่บรรจุอยู่ภายใน
เคลื่อนหมุนวนด้วยการพาความร้อน ที่ทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวดันกัน ก่อให้เกิดภูเขา ที่ราบ และหุบเหว) 
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สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ชุดอุปกรณ์เกม “ชิงคําตอบมาให้ได้” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 ๕. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Moodle 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
๑. องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
    ๑.๑ ธรณีภาค (Lithosphere) 
    ๑.๒ อุทกภาค (Hydrosphere) 
    ๑.๓ บรรยากาศ (Atmosphere) 
    ๑.๔ ชีวภาค (Biosphere) 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สร้าง
แบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๑. มีวินัย 
    ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
    ๑. ความสามารถในการคิด   
    ๒. ความสามารถในการสือ่สาร 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง 
องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง องค์ประกอบของพ้ืนผิวโลก 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                                    เรื่อง โครงสร้างโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรา้งแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถสร้างแบบจําลองโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากแบบจําลองได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบเคมี 
  ๑.๑ เปลือกโลก (Crust) 
  ๑.๒ เน้ือโลก (Mantle) 
  ๑.๓ แก่นโลก (Core) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบเคมี 
 นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี ออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/ 
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 ๑.๑ เปลือกโลก (Crust)  เป็นผิวโลกช้ันนอก มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิกาไดออกไซด์และ
อะลูมิเนียมออกไซด์ ประกอบด้วยเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร 
  - เปลือกโลกทวีป (Continental crust)  ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น 
ซิลิกอน อะลูมิเนียม และออกซิเจน มีความหนาเฉล่ีย ๓๕ กิโลเมตร  ความหนาแน่น ๒.๗ กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  - เปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic crust)  ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์ มีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็น มีเหล็ก แมกนีเซียม ซิลิกอน และออกซิเจน ความหนาเฉล่ีย ๕ กิโลเมตร มากกว่าเปลือกทวีป  
 ดังน้ันเมื่อเปลือกโลกทั้งสองชนกัน เปลือกโลกทวีปจะถูกยกตัวขึ้น ส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรจะจมลง 
และหลอมละลายเป็นแมกมาอีกคร้ัง 
 ๑.๒ เน้ือโลก (Mantle)  คือส่วนซึ่งอยู่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงระดับความลึก ๒,๙๐๐ กิโลเมตร   
มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิคอนออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และเหล็กออกไซด์ แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน ได้แก่   
  - เน้ือโลกตอนบนสุด (Uppermost sphere)  มีสถานะเป็นของแข็ง เป็นฐานรองรับเปลือก
โลกทวีป และเปลือกโลกมหาสมุทร อยู่ใต้แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิชิก เรียกโดยรวมว่า ธรณีภาค (Lithosphere) 
มีความหนาโดยรวมประมาณ ๓๐-๑๐๐ กิโลเมตร  
  - เน้ือโลกตอนบน (Upper mantle) หรือบางคร้ังเรียกว่า ฐานธรณีภาค (Asthenosphere) 
อยู่ที่ระดับลึก ๑๐๐-๗๐๐ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นของแข็งเน้ืออ่อน  อุณหภูมิที่สูงมากทําให้แร่บางส่วนหลอม
ละลายเป็นหินหนืด (Magma) เคลื่อนที่หมุนวนด้วยการพาความร้อน (Convection)  
  - เน้ือโลกตอนล่าง (Lower mantle) มีสถานะเป็นของแข็งที่ระดับลึก ๗๐๐- ๒ ,๙๐๐ 
กิโลเมตร มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็ก แมกนีเซียม และซิลิเกท  
 ๑.๓ แก่นโลก (Core)  คือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็ก แบ่งออกเป็น ๒ ช้ัน  
  - แก่นโลกช้ันนอก (Outer core) เป็นเหล็กในสถานะของเหลว เคลื่อนที่หมุนวนด้วย       
การพาความร้อน (Convection) ที่ระดับลึก ๒,๙๐๐-๕,๑๕๐ กิโลเมตร เหล็กร้อนเบ้ืองล่างบริเวณที่ติดกับ
แก่นโลกช้ันในลอยตัวสูงขึ้น เมื่อปะทะกับแมนเทิลตอนล่างที่อุณหภูมิตํ่ากว่าจึงจมตัวลง การเคล่ือนที่หมุนวน
เช่นน้ีเหน่ียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก   
  - แก่นโลกช้ันใน (Inner core) ที่ระดับลึก ๕,๑๕๐ กิโลเมตร จนถึงใจกลางโลกที่ระดับลึก  
๖,๓๗๐ กิโลเมตร ความดันมหาศาลกดทับทําให้เหล็กมีสถานะเป็นของแข็ง 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นภาพจาก power point แล้วให้นักเรียนทายว่าภาพน้ันเป็น
ภาพอะไร โดยจะมีรูปภาพซ้อนอยู่ใน power point ดังน้ี โลก, เงาะ 
  ๑.๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คําถามต่อไปน้ี  
   - นักเรียนคิดว่าโลกและผลเงาะมีลักษณะหรือองค์ประกอบที่คล้ายกันหรือไม่ 
  (แนวคําตอบ : โลกของเรามีลักษณะคล้ายกับผลเงาะเน่ืองจากมีองค์ประกอบที่คล้ายกันโดย
ที่โลกจะมี เปลือกโลก เน้ือโลก แก่นโลก เป็นองค์ประกอบส่วนผลเงาะจะมี เปลือก เน้ือ และเมล็ดเป็น
องค์ประกอบ) 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยงไป          
สู่การเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) แบ่งนักเรียนกลุ่ม ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน โดยการจับฉลากช้ินส่วนองค์ประกอบ       
ของโลกโดยองค์ประกอบแต่ละช้ินจะมีสีที่แตกต่างกัน นักเรียนที่ได้สีของช้ินส่วนองค์ประกอบของโลกเดียวกัน
ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การสร้างแบบจําลองโครงสร้างโลก โดยมีวัสดุ/อุปกรณ์
ดังต่อไปน้ี 
   - โฟมวงกลม ๑ ลูก 
   - กรรไกร/คัตเตอร์ 
   - กระดาษสีต่าง ๆ 

  - ดินนํ้ามัน 
   - กาว 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนเล่นกิจกรรมบอร์ดเกม เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา (กิจกรรมบอร์ดเกม          
เรื่อง โครงสร้างโลกของเราเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคําตอบของความหมายขององค์ประกอบของ
โลก โดยครูผู้สอนจะมีแผ่นกระดานท่ีมีหัวข้อและรูปภาพองค์ประกอบของโลกและคําตอบแยกออกจากกัน              
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําคําตอบมาติดให้ตรงกับหัวข้อขององค์ประกอบในแผนที่ให้ถูกต้อง) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. บอร์ดเกม เรื่อง โครงสร้างโลก 
 ๓. ช้ินงานแบบจําลองโครงสร้างโลก 
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แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 ๕. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Moodle 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
๑ . ก ารแ บ่ ง โค ร งส ร้ า ง โล ก ต าม
องค์ประกอบเคมี 
    ๑.๑ เปลือกโลก (Crust) 
    ๑.๒ เน้ือโลก (Mantle) 
    ๑.๓ แก่นโลก (Core) 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
- มาตรฐาน  ว  ๓ .๒  ม .๒ /๔  สร้าง
แบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
    ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
    ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
    ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ๑. ทักษะการสังเกต 
    ๒. จัดกระทําและสื่อความหมาย
ข้อมูล 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสร้างโลก 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
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          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                                   เรื่อง รอบรู้เรื่องโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรา้งแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเขตขั้วโลกได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเวลาของโลกได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสูญเสียนํ้าหนักของโลกได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. เขตขั้วโลก 
 ๒. เวลาของโลก 
 ๓. การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. เขตขั้วโลก 
 ดินแดนขั้วโลก คือเขตที่อยู่เหนือและใต้สุดของโลกที่อยู่รอบ ๆ บริเวณขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้ว
โลกใต้ โดยมีขั้วโลกเป็นจุดศูนย์กลาง มีนํ้าแข็ง ปกคลุม ได้แก่บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกและทวีปแอนตาร์
กติกา สําหรับขั้วโลกใต้เป็นดินแดนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ตามท่ีได้กําหนดนโยบายกันว่าห้ามให้แต่ละประเทศเข้า
ไปจับจองพ้ืนที่ แต่ยังคงมีนักวิจัยเข้ามาวิจัยในพ้ืนที่น้ีอยู่บ้าง ปัจจุบัน เกิดการละลายตัวของนํ้าแข็งขั้วโลก
บางส่วนซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  
 ๒. เวลาของโลก 
 พ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมีช่วงเวลาเช้า สาย บ่าย เย็นและกลางคืนไม่ตรงกันเกิดจากสาเหตุ 
  ๒.๑  โลกมีสัณฐานทรงกลม  พ้ืนผิวโลกจึงได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน  
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  ๒.๒  โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์  โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก (มองจากขั้วโลกมีลักษณะทวนเข็มนาฬิกา) ทําให้พ้ืนที่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเห็นดวงอาทิตย์
ก่อน (หรือสว่างก่อน) 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายภาพที่อยู่ด้านหลังตัวเลข โดยภาพที่เปิดจากแผ่นป้าย 
เป็นภาพที่เกี่ยวกับเน้ือหาเขตขั้วโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 
  ๑.๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คําถามต่อไปน้ี  
   - รูปภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนักเรียนคิดว่าเน้ือหาเก่ียวกับเขต
ขั้วโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียนํ้าหนักของโลก มีความสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างไร 
  (แนวคําตอบ : สิ่งมีชีวิตจําเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาของโลกเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน) 
  ๑ .๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยง       
ไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่มหยิบ
กระดาษสี คนละ ๑ แผ่นใครที่ได้กระดาษสีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง โปสเตอร์รอบรู้เรื่องโลก โดยให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้
ในรูปแบบที่ตนเองสนใจลงบนกระดาษโปสเตอร์ 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 
 
 



73 
 

 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓ .๑ ) นักเรียนแต่ละคนร่วมกันเขียนสรุปองค์ความรู้ตามความเข้ าใจของตนเอง               
เมื่อครูต้ังประเด็นคําถามดังต่อไปน้ี - นักเรียนจงสรุปเน้ือหาเขตขั้วโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 
    
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เกม “เปิดแผ่นป้ายทายคํา” 
 ๓. โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 ๕. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Moodle 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
    ๑. เขตขั้วโลก 
    ๒. เวลาของโลก 
    ๓. การสูญเสียนํ้าหนักของโลก 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
- มาตรฐาน  ว  ๓ .๒  ม .๒ /๔  สร้าง
แบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
    ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
    ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
    ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 
 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ๑. ทักษะการสังเกต 
    ๒. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

- โปสเตอร์ “รอบรู้เรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร์  
“รอบรู้เรื่องโลก” 

ภาคผนวก 
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          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                                       เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๕ อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
 ๓. การเคลื่อนที่ของหินหนืด 
 ๔. ผลที่เกิดจากการเคลื่อนทีข่องแผ่นเปลือกโลก 
 ๕. การเกิดแผน่ดินไหว 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของเปลอืก 
 แม้ว่าเปลือกโลกจะเป็นหินแข็ง แต่มีการผุพังสลายตัวอยู่
ตลอดเวลาโดยการกระทํ าของภูมิอากาศ  นํ้ าฝน  อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงขึ้นลง ตลอดจนการชอนไชของรากต้นไม้ ซึ่งทําให้หินผุ
พังอยู่กับที่ ในขณะธารน้ําใต้ดิน นํ้าทะเล และลม สามารถกัดเซาะ
หินจนกร่อน และพาช้ินส่วนแตกหลุดออกมาให้กระจัดกระจาย        
แล้วไปสะสมตัวใหม่ในที่อ่ืน สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผิวโลกเปลี่ยนแปลง 

              ท่ีมา : https://sites.google.com/ 
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 แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
 ๑ . การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ แบบรวดเร็วฉับพลัน  (abrupt movements) มักเก่ียวข้องกับ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง จนทําให้เปลือกโลกจมตัวลงเป็นบริเวณกว้าง หรือเอียงไปข้างใดข้างหน่ึงหรือ
เคลื่อนที่ออกจากกันในแนวราบทําให้เกิดลุ่มนํ้าขัง (swamps) หรือทะเลสาบ เช่น ที่ราบลุ่มในภาคเหนือ        
ของประเทศไทย หรือที่ราบลุ่มตอนกลางที่เรียกว่าที่ราบลุ่มเจ้าพระยาของไทย 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ (slow movements) แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่
อย่างช้า ๆ เช่น แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ ๕ เซนติเมตร/ปี เฉลี่ยทั้งโลก ๕-๘เซนติเมตร/ปี 
ซึ่งอาจจะแยกเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ได้ดังน้ี 
  ๒.๑ เปลือกโลกพ้ืนทวีปชนกัน เมื่อเปลือกโลก ๒ แผ่นเคลื่อนเอาส่วนที่เป็นทวีปมาชนกัน 
แผ่นดินของทวีปจะถูกดันงอนและโก่งขึ้นกลายเป็นเทือกเขาสูง 
  ๒.๒ เปลือกโลกใต้มหาสมุทรชนกัน เมื่อเปลือกโลก ๒ แผ่น เคลื่อนเอาส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทร
มาชนกับแผ่นที่มีนํ้าหนักมากกว่าจะมุดลงไปข้างล่าง แล้วหลอมละลายเป็นหินหนืดซึ่งจะปะทุกลับขึ้นมา         
ทําให้เกิดหมู่เกาะภูเขาไฟไปตามแนวมุดตัวของเปลือกโลก 
  ๒.๓ เปลือกโลกใต้มหาสมุทรแยกตัว เมื่อเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
หินหนืดด้านล่างจะแทรกดันขึ้นมาตามแนวรอยแยกแล้วเย็นตัวแข็งก่อให้เกิดเทือกเข้าใต้นํ้ากลางมหาสมุทร
ขยายตัวออกไปดันเปลือกโลกด้านอ่ืน ๆ ให้เคลื่อนที่ห่างออกไป 
  ๒.๔ เปลือกโลกใต้มหาสมุทรชนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีป เมื่อเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อน
มาชนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเปลือกโลกใต้มหาสมุทรซึ่งมีนํ้าหนักมากกว่าจะมุดลงไปข้างใต้แล้วหลอมละลาย
เป็นหินหนืดซึ่งจะปะทุกลับขึ้นมา ทําให้เกิดเทือกภูเขาไฟบนชายฝั่งของทวีป 
๒.๕ เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปแยกตัว เมื่อเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อนทีแ่ยกออกจากกันจะเกิดหุบเขาทรุด
และเมื่อรอยแยกน้ีเปิดออกสู่มหาสมุทร นํ้าจะไหลเข้าสู่หบุเขาทรุดตัวทําให้กลายเป็นทะเล 
  ๒.๕ เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อนตัวไถลในแนวขนาน เมื่อเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคล่ือน
ไถลตัวสวนทางกันในแนวขนานจะทําให้เกิดรอยเลื่อน เกิดแผ่นดินไหว 
 ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
 ภูเขาไฟ (Volcano) เกิดจากหินหนืดในช้ันแมนเทิลซึ่งอยู่ใต้ผิวโลก มีความร้อนและความดันสูงมาก 
พยายามดันขึ้นมาตามรอยแตกและแทรกตัวขึ้นมาสู่ผิวโลก โดยจะมีแร่ปะทุหรือระเบิดเกิดขึ้นทําให้หินหนืด
ไหลออกมาสู่ผิวโลก ที่เรียกว่าลาวา (Lava) ไหลมาจากที่สูงลงสู่ที่ ตํ่า สิ่งที่ พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ
นอกจากลาวาแล้วยังมีเถ้าถ่าน ฝุ่นละออง เศษหิน ไอนํ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณที่เกิดภูเขาไฟ แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกจะเป็น
บริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากกว่าบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปภายในแผ่นทวีป  
 ๓. การเคลื่อนที่ของหินหนืด  
 หินหนืดหรือหินหลอมเหลวในช้ันแมนเทิลได้รับความร้อนจากแก่นโลก เกิดการเคลื่อนที่ไหลวนอย่าง
ช้า ๆ และส่งผลดันแผ่นเปลือกโลกให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้า ๆ ตามหินหนืดไปด้วยแรงดันของหินหนืด ทําให้หิน
หนืดในช้ันแมนเทิลที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงสามารถแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่อยู่
ใต้มหาสมุทร หินหนืดในช้ันแมนเทิล จึงทําหน้าที่เป็นตัวดันและพยุงให้แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ 
และขยายตัวแยกออกจากกัน ทําให้เกิดแนวหินใหม่  
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 ๔. ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  
 แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ด้วยอัตราเร็วที่ตํ่ามาก แต่มีแรงดันอย่างมหาศาล       
ทําให้ขอบอีกด้านหน่ึงของแผ่นเปลือกโลกเคล่ือนที่เข้าไปชนกับขอบแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง เช่น           
แผ่นออสเตรเลีย เคลื่อนที่เข้าชนแผ่นยูเรเซีย การชนกันของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองนี้ ทําให้บางบริเวณเกิด      
การเปลี่ยนแปลง คือแผ่นออสเตรเลียมุดตัวเข้าสู่ใต้แผ่นยูเรเซีย และมุดหายไปในส่วนแมนเทิลของโลก          
ที่มีความร้อนสูงจึงทําให้เกิดการหลอมตัวของหินเปลือกโลก นอกจากน้ันการชนของแผ่นออสเตรเลีย และแผ่น 
ยูเรเซียน้ียังส่งผลให้เปลือกโลกบางส่วนถูกดันตัวขึ้นกลายเป็นภูเขาสูง เช่น บริเวณเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
 ๕. การเกิดแผ่นดินไหว  
 ความร้อนจากแก่นโลกนอกจากจะทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้แล้วยังทําให้เปลือกโลกส่วนล่าง
ขยายตัวได้มากกว่าผิวบน  ทั้ งน้ี เพราะที่ ผิวโลกมี อุณหภูมิ ตํ่ากว่าแก่นโลกมาก และบริเวณผิวโลก                     
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา อิทธิพลน้ีจะส่งผลกระทบต่อรอยแตกในช้ันหิน และรอยต่อ
ระหว่างแผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
 ผลกระทบการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทําให้เปลือกโลกทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้อาคาร
บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เกิดการพังทลาย แผ่นดินถล่ม เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในทะเล มนุษย์ ไม่สามารถยับย้ัง        
การเกิดแผ่นดินไหวได้ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหว เรียกว่า เครื่องวัดความไหวสะเทือน
หรือไซโมกราฟ (Seismograph) ซึ่งจะบันทึกการสั่นไหวของแผน่ดิน การวัดแผ่นดินไหว ปัจจุบันใช้มาตราริกเตอร์ 
คือ กําหนดขนาด (magnitude) ของแผ่นดินไหวโดยใช้หลักการจากผลบันทึกของเครื่องวัดความเคล่ือนไหว
สะเทือนมาตรานี้มีค่าต้ังแต่ ๐-๙ ริกเตอร์ แต่ถ้าเป็นมาตราเมอร์คัลลิปรับปรุงแล้วจะวัดความรุ่นแรงของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้มาตรา ๑๒ ระดับ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจดักระทําและสือ่ความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนดูวีดีโอภูเขาไฟระเบิด และนักเรียนตอบคําถามเมื่อครูต้ังประเด็นคําถาม
ดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนคิดว่าเหตุใดโลกจึงมีภูเขาไฟและเพราะเหตุผลใดภูเขาไฟจึงระเบิด 
   - นักเรียนคิดว่านอกจากภูเขาไฟระเบิดแล้วยังมีการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก
อะไรอีกบ้าง 
  ๑.๒) ครูให้นักเรียนดูภาพสถานท่ีที่มีพ้ืนที่แตกต่างกัน และนักเรียนตอบคําถามเมื่อครูต้ัง
ประเด็นคําถามต่อไปน้ี 
   - นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดสานที่ต่าง ๆ จึงมีความแตกต่างกัน 
   - เพราะเหตุใดพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงแตกต่างกัน 
  ๑ .๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยง            
ไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่มลูก
อมคนละ 1 เม็ดนักเรียนที่ได้สีเปลือกของลูกอมสีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การเปล่ียนแปลงของโลก โดยให้นักเรียนเขียนสรุป      
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกลงในกระดาษปรู๊ฟและตกแต่งให้สวยงาม 
     ๒.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คําถามต่อไปน้ี 
   - การเคลื่อนที่ของหินหนืดมีลักษณะอย่างไร 
   - ยกตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
   - การเกิดแผ่นดินไหวมีลักษณะการเกิดอย่างไร 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. วีดีโอ “ภูเขาไฟระเบิด” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 ๕. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Moodle 
 



79 
 

การวัดและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน

สาระสําคัญ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
  ๓. การเคลื่อนที่ของหินหนืด 
  ๔. ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก 
  ๕. การเกิดแผ่นดินไหว 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว ๓ .๒ ม.๒/๕ อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมทั้งยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ๑. มีวินัย 
  ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
   ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
   ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
   ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมที ่๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โลกของเรา                               เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๕ อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทําให้เปลือกโลกเกิดการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอนได้ 
 
สาระสาํคญั 
 ๑. การผุพังอยู่กับที่ 
 ๒. การกร่อน 
 ๓. การพัดพาและทับถม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้
 ๑. การผุพังอยู่กับที่ 
 การผุพังอยู่กับที่ (Weathering) หมายถึง การที่หินผุพังทําลายลงด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ จากลมฟ้า
อากาศกับนํ้าฝน รวมทั้งการกระทําของต้นไม้กับแบคทีเรียตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ มีการเพ่ิม-ลด
อุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น สาเหตุของการผุพังอยู่กับที่ ได้แก่ ความร้อน ความเย็น นํ้า นํ้าแข็ง แก๊สออกซิเจน
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศ 
 ประเภทของการผุพังอยู่กับที่ การผุพังอยู่กับที่แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ 
 ๑. การผุพังเชิงกล (Mechanical Weathering) คือ กระบวนการอยู่กับที่ที่ทําให้หินหือสสารอ่ืน ๆ
แตกออกเป็นช้ินๆได้ ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการผุพังอยู่กับที่เชิงกล 
 ๒. การผุพังอยู่กับที่เชิงเคมี (Chemical Weathering) คือ กระบวนการท่ีทําให้หินแตกสลายออกเป็น
ช้ินเล็ก ๆ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
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 ปัจจัยทําให้เกิดการผุพังอยู่กับที่ มีดังน้ี 
 ๑. การผุพังทางกายภาพ เป็นกระบวนการท่ีทําให้แร่และหินแตกตัวมีขนาดเล็กลง เช่น การผุพัง
เน่ืองมาจากการหายไปของความดันที่เคยกดทับ ทําให้หินแตกเป็นกาบมน (พบมากกับหินแกรนิต) - การผุพัง
เน่ืองจากนํ้ามีการแข็งตัว เกิดในสภาพภูมิอากาศหนาว นํ้าเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ปริมาตรจะขยายตัว ๙% 
 ๒. การผุพังทางเคมี เป็นกระบวนการผุพังที่ทําให้แร่และหิน เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี หรือละลาย
จากวัสดุต้นกําเนิด บริเวณสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ดี ผลที่ เกิดขึ้น               
จากกระบวนการดังกล่าว จะได้ตะกอน (แร่ใหม่) และสารละลาย 
 ๓. การผุพังทางชีวะ กระบวนการผุพังทางชีวะ เป็นกระบวนการผุพังที่ เป็นผลมาจากกิจกรรม          
ของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนย้ายวัตถุต้นกําเนิด ออกจากบริเวณเดิม และการย่อยสลายวัตถุต้นกําเนิด กระบวนการผุพัง
ทางชีวะสามารถจําแนก เป็น ๒ กลุ่มตามขนาดของสิ่งมีชีวิต 
 ๒. การกร่อน 
 การกร่อนเป็นกระบวนการที่ทําให้สารที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกหลุดออกหรือสลายตัวไป    
จากผิวโลก เช่น กระแสนํ้ากัดเซาะเปลือกโลกให้พังทลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย พัดพาให้เคลื่อนไปตามแนวทาง
นํ้าไหล เมื่อฝนตกนํ้าไหลบ่าลงสู่ที่ตํ่าตามแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดการกัดเซาะผิวหน้าดิน แล้วพัดพาไปทับถม
ภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ตํ่ากว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดกร่อนมีดังน้ี 
 ๒.๑ การกร่อนของเปลือกโลกเน่ืองจากกระแสนํ้า การกัดเซาะของกระแสนํ้าเกิดบริเวณริมฝั่งแม่นํ้า 
ลําคลอง ลําธาร เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ซึ่งมีผลทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การกัดกร่อน 
การพัดพา และการทับถมของตะกอน เน่ืองจากกระแสนํ้าสรุปได้ดังน้ี 
 ๒.๒ การกร่อนของเปลือกโลกเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมี เกิดจากนํ้าฝนละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ทําให้เกิดฝนกรดไปกัดกร่อนเปลือกโลกให้ผุพัง 
 ๒.๓ การกัดกร่อนเปลือกโลกเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ทําให้เกิดการกัดกร่อนของ
เปลือกโลกได้ เน่ืองจากอุณหภูมิของอากาศทําให้เปลือกโลกเกิดการขยายตัวและหดตัว ถ้าการขยายตัวของหิน
ช้ันในกับหินช้ันนอกไม่เท่ากันอาจทําให้หินเกิดการแตกร้าวได้ และในบางครั้งนํ้าในโพรงก้อนหินกลายเป็น
นํ้าแข็ง อาจทําให้เกิดการขยายตัวดันให้ก้อนหินแตกเป็นช้ินเล็ก ๆ ได้ 
 ๒.๔ การกัดกร่อนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ในธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของโลกจะพยายามดึงดูดสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ตกลงสู่พ้ืนผิวโลก และดึงดูดวัตถุให้เกิดการเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ตํ่ากว่า เรียกว่า “ธารนํ้าแข็ง” 
ขณะเคล่ือนที่ก้อนนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีมวลมากจะกระแทกและขัดสีกับก้อนหินในลําธาร ทําให้เปลือก
โลกเกิดการกัดกร่อนได้ 
 ๒.๕ การกัดกร่อนเน่ืองจากกระแสลม เช่น บริเวณที่ราบสูง ทะเลทราย ภูเขาสูงซึ่งได้รับอิทธิพล       
จากกระแสลมเป็นประจํา กระแสลมจะทําให้เปลือกโลกเกิดการกัดกร่อนได้เช่นกัน 
 ๓. การพัดพาและทับถม 
 ตะกอนที่เกิดจากการสึกกร่อนผุพัง ด้วยอิทธิพลของกระแสนํ้า ปฏิกิริยาเคมี ความร้อน และกระแสลม
จะถูกพัดพาไปด้วยความแรงของกระแสน้ําหรือกระแสลม เมื่อความแรงลดลงจะเกิดการทับถมของตะกอนท่ี
พัดพามา การเกิดการทับถมของตะกอน ตะกอนจะทับถมกันเป็นช้ัน ๆ ตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะถูกพัดพาไปตก
ที่ใกล้ ส่วนตะกอนท่ีมีขนาดเล็กจะถูกพัดพาไปตกที่ไกล การทับถมของตะกอนมีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของภูมิประเทศและกระแสนํ้าที่พัดผ่าน ดังน้ี 
 ๓.๑ การทับถมของตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสนํ้าไหลจากภูเขาตกลงสู่ที่ราบตํ่ากว่า มีร่องนํ้า ขนาด
ใหญ่กว่าร่องนํ้าเดิมมาก ทําให้เกิดการทับถมของตะกอนรูปพัด 
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 ๓.๒ การทับถมของตะกอนรูปดินดอนสามเหลี่ยม เกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีบริเวณปากแม่นํ้า 
เป็นรูปสามเหลี่ยม เน่ืองจากกระแสนํ้าบริเวณปากแม่นํ้าเคลื่อนที่ช้าลง จึงเกิดการทับถมของตะกอนอยู่
ตลอดเวลา 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

สมรรถนะสาํคญั 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายภาพที่อยู่ด้านหลังตัวเลข โดยภาพที่เปิดจากแผ่นป้าย 
เป็นภาพที่เกี่ยวกับ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพาและการทับถม 
  ๑.๒) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เมื่อครูต้ังประเด็นคําถามดังต่อไปน้ี 
   - รูปภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เล่นเกมเปิดแผ่นป้ายเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกเน่ืองจากสาเหตุใด (แนวคําตอบ : การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพาและการทับถม) 
  ๑ .๓) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเช่ือมโยง          
ไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยให้นักเรียนเดินออกมาสุ่มหยิบ
ไม้ไอศกรีม คนละ ๑ ไม้ใครที่ได้สีไม้ไอศกรีมสีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรู้โดยการใช้สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (inforgraphic) ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรที่ ๑ mind map โดยนักเรียนจะต้องสรุปความรู้ออกมาในรูปแบบ 
mind map ลงบนกระดาษรอยปอนด์ 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นบอร์ดเกม “ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งมีวิธีการเล่น
ดังน้ี นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคําตอบของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยครูผู้สอนจะมีแผ่นกระดาน          
ที่มีหัวข้อและคําตอบแยกออกจากกัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําคําตอบมาติดให้ตรงกับหัวข้อให้ถูกต้อง 

 ๓.๒) ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โลกของเรา 
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 ๓ .๓ ) ครูให้ นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจต่อแหล่งการเรียนรู้ เพ่ิม เติมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Moodle  
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. บอร์ดเกม “ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
 ๓. เกม “เปิดแผ่นป้ายทายภาพ” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๒. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๒ เล่ม ๒ สํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอร์เน็ต 
 ๕. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Moodle 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
สาระสําคัญ 
  ๑. การผุพังอยู่กับที่ 
  ๒. การกร่อน 
  ๓. การพัดพาและทับถม 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว ๓ .๒ ม.๒/๕ อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมทั้งยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ทําให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ๑. มีวินัย 
  ๒. มุ่งมั่นในการทํางาน 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสาํคญั   
   ๑. ความสามารถในการสือ่สาร 
   ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 - กิจกรรม Mind map  
- แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
   ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ์  แก้วคงคา) 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนมากที่สุด โดยในแต่ละ 
  ช่องที่แสดงความพึงพอใจมีค่าระดับ  ดังต่อไปน้ี 

5 = พึงพอใจมากที่สุด   4 = พึงพอใจมาก 
3 = พึงพอใจปานกลาง   2 = พึงพอใจน้อย 

  1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

หัวข้อประเมิน ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
2. มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน      
3. ลําดับเน้ือหาได้อย่างเหมาะสม       
4. มีความเหมาะกับเวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน      
5. มีความเข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้ง่ายมากขึ้น      
6. มีความสนุกสนาน และความกระตือรือร้นในการเรียน      
7. มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      
8. ภาษาที่ใช้เหมาะสม และเข้าใจง่าย      
9. รูปภาพสวยงาม และเหมาะสมกับเน้ือหา      
10. รูปแบบ ขนาด และสีตัวของตัวอักษรที่ใช้      
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
 

คะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
แบบปกติ และคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

การจัดการเรียนการสอน 
แบบปกติ  

การจัดการเรียนการสอน 
แบบ Moodle 

ลําดับ คะแนนก่อน คะแนนหลงั ลําดับ คะแนนก่อน คะแนนหลงั 
1 6 10 1 7 13 
2 9 14 2 10 16 
3 5 12 3 7 11 
4 10 12 4 8 12 
5 3 9 5 7 12 
6 6 9 6 6 11 
7 11 8 7 4 10 
8 10 12 8 7 12 
9 8 10 9 8 11 
10 8 9 10 12 16 
11 7 10 11 8 10 
12 7 10 12 9 10 
13 8 10 13 5 9 
14 4 8 14 8 15 
15 5 9 15 5 9 
16 4 11 16 7 13 
17 3 8 17 5 11 
18 9 13 18 6 10 
19 8 11 19 5 13 
20 8 9 20 9 16 
21 5 7 21 11 18 
22 13 15 22 9 14 
23 3 8 23 9 17 
24 5 7 24 10 18 
25 6 10 25 8 12 
26 6 8 26 8 10 
27 5 9 27 7 16 
28 7 9 28 9 11 
29 7 10 29 4 10 
30 7 14 30 6 13 
31 9 5 31 5 12 
32 11 17 32 10 16 
33 7 12 33 8 14 
34 8 10 34 15 18 
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ภาคผนวก ซ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
แบบปกติ และกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



91 
 

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา 
 
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Pretest 7.00 34 2.425 .416

Posttest 10.15 34 2.476 .425

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 34 .520 .002

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pret

est - 

Post

test 

-3.147 2.401 .412 -3.985 -2.309 -7.642 33 .000
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การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Pretest 7.71 34 2.355 .404

Posttest 12.91 34 2.767 .475

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 34 .717 .000

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mea

n 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest - 

Posttest 

-

5.20

6 

1.966 .337 -5.892 -4.520 -15.440 33 .000
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การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา เม่ือเทียบกับการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Score Group1 34 12.91 2.767 .475

Group2 34 10.15 2.476 .425

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Score Equal variances 

assumed 

1.600 .210 4.341 66 .000 2.765 .637 1.493 4.036

Equal variances not 

assumed 
  4.341 65.198 .000 2.765 .637 1.493 4.036
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ภาคผนวก ฌ 
 

ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Moodle  
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกของเรา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ลําดับนักเรยีน หัวข้อการประเมิน 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10

1 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 
2 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 
3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 
5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 
6 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
7 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 
8 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 
9 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 
10 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 
11 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
12 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
13 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
14 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 
15 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
17 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
18 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 
19 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
20 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
21 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
22 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 
23 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
25 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
26 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
27 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
28 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
29 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
30 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
31 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
32 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 
33 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
34 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
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ภาคผนวก ญ 
 

หนังสือการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
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