
มโนทัศน์ว่าด้วยการสอนภูมิศาสตร์แนวใหม่ เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A Concept of New Geography Instruction for Geo-Literacy of  
Students in Basic Education

ณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข1, วารีรัตน์ แก้วอุไร2, อังคณา อ่อนธานี2,จักรกฤษณ์ จันทะคุณ2

Nattawat Anantasuk1, Wareerat Kaewurai2,  
Angkana Onthanee2, Jakkrit Jantakoon2*

บทคัดย่อ 
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) เป็นความมุ่งหมายของการศึกษาที่มุ่งให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

เพือ่ความเขา้ใจ รูเ้ทา่ทนั และปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงในการดำาเนนิวถิชีวีติในสภาพแวดลอ้มปจัจบุนั 
ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่
สามารถนำามาใช้กับการสอนภูมิศาสตร์ ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรูด้ว้ยการนำาเทคโนโลยเีขา้มาใช้ ใหน้กัเรยีนเกดิการรูเ้รือ่งภมูศิาสตร ์มคีวามเขา้ใจความสมัพนัธข์อง
สิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เข้ามาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียน
รูจ้กัจดัการขอ้มลูเชิงพ้ืนที ่วเิคราะหแ์ละนำาไปใช้ประโยชนใ์นการวางแผนและตดัสนิใจ ดว้ยวิธกีารรวบรวม 
จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การนำาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้มีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษาทำาความเข้าใจพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตรใ์นทกุๆ ดา้น เพ่ือใหเ้กดิมโนทศันใ์นการนำาไปใชอ้ยา่งถกูแนวทางใหบ้รรลตุามจดุมุง่หมายของ
การสอนภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
Geography Literacy is the purpose of study for students to understand, penetrate and 

adapt to changing in way of life as surrounding nowadays that geographic information system 
is one of the alternative for teaching geography. Digital generation for learning development  
is to support learning with technology usage for students knowing geography and  
understanding relation about any things on the earth surface and environment changing. Taking 
geographic information system to support students to learn from doing by themselves that 
is the process of helping students to know managing spatial data, analyzing and expressing 
data related with geography information. Taking geographic information system usage needs 
to study the basic of every aspect of geographic information system for having concept in 
using correctly according to success in geography teaching achievement efficiently. 
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บทนำา 
ความก้าวล้ำ าของเทคโนโลยีที่ ไ ด้รับ

อิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21 
ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการศึกษาภูมิศาสตร์ อัน
เป็นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความเกี่ยวข้อง
ทางพืน้ท่ีและบรเิวณตา่งๆ บนพ้ืนผวิโลก จากการ
ศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพและมนุษย์ โดย
การอธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่ต่างๆ 
บนโลก แผนที่ และสัณฐานของโลก ภูมิศาสตร์
จะทำาความเข้าใจปัญหาทางด้านกายภาพ และ
วัฒนธรรมของบริเวณที่ศึกษาและสิ่งแวดล้อมโดย
รอบที่อยู่บนพื้นผิวโลก เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
(กิตติคุณ รุ่งเรือง. 2556: 10) การเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน มีผลต่อสภาพแวดล้อม
ในสงัคม ทกุสิง่อยา่งได้รบัอทิธพิลจากววิฒันาการ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
การเรียนภูมิศาสตร์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษา
ว่า สิ่งนั้นอยู่ตรงไหน ประเทศนั้นอยู่ที่ใดในแผนที่ 
หรือแค่ทราบว่าแม่น้ำาโขงไหลผ่านประเทศใดบ้าง 

แต่ในการศึกษาภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อ
ตอบคำาถามที่สำาคัญ 3 คำาถาม คือ สิ่งนั้นอยู่ตรง
ไหน ทำาไมถึงอยู่ที่นั่นและมีผลต่อบริเวณดังกล่าว
อย่างไร (กนก จันทรา, 2561: 9) แต่จากการ
ศกึษาทกุวนันีค้วามชดัเจนของการสอนภมูศิาสตร์
มมีโนทศันท์ีค่ลาดเคลือ่นจากแกน่แทข้องการสอน
ภูมิศาสตร์ท่ีแท้จริง สังคมไทยได้พูดถึงภูมิศาสตร์
ในมุมมองต่างๆ ซึ่งแสดงออกถึงความเห็น ความ
เขา้ใจทีห่ลากหลาย และอาจไมส่ามารถสรปุความ
เห็นได้ว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยมองภูมิศาสตร์
เป็นวิชาว่าด้วยเรื่องอะไร ซึ่งมีมุมมองของการมี
ขอบเขตในสาระการเรยีนรูภ้มูศิาสตรท์ีก่ว้าง สง่ผล 
ให้การสอนภูมิศาสตร์มีทิศทางที่กวัดแกว่งไม่
ชัดเจน (พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม, 2559: 2) 
ด้วยเหตุนี้ การสอนภูมิศาสตร์ จึงมีความคลาด
เคลื่อน เกิดการผิดเพี้ยนขององค์ความรู้หลัก
ทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความรวดเร็ว ทำาให้ความรู้
ทางภูมิศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ดั้งเดิมล้าหลัง ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในปัจจุบันของผู้เรียนท่ีไม่
สามารถนำาความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้
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ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเต็มศักยภาพ การสอน
ภูมิศาสตร์ จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้
เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยต้องปรับ
เปลี่ยนการสอนภูมิศาสตร์ให้มีความทันสมัยใน
การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลทางกายภาพและภูมิสังคม ก่อให้เกิดความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น (อัญญา 
บูชายันต์, วนมพร พาหะนิชย์ และภูมิ สารทสินธุ์, 
2561: 386) ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาการสอน
ภมูศิาสตรเ์พือ่การรูเ้รือ่งภมูศิาสตร ์(geo-literacy) 
เพราะการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง 
ชดัเจน สามารถคดิอย่างเปน็ระบบ มคีวามยืดหยุ่น
ตามสภาพความเป็นจริง และนำาความรู้ไปใช้ใน
การดำาเนินชีวิต ตามเป้าหมายของตนที่ได้กำาหนด  
การปรับเปลี่ยนการศึกษาการสอนภูมิศาสตร์
เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ จึงเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจ 
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก ที่มีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการ
สอนภูมิศาสตร์โดยการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้  แนวทางนั้นก็คือ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีที่มีจุด 
มุ่งหมายหลักในด้านการวางแผนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่
ใช้ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะ ซึ่งอาจเป็น
แนวทางใหม่ที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการ
สอนภูมิศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ 

มโนทัศน์ใหม่น้ีเป็นแนวทางที่จะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์อย่างเข้าใจ ผู้เขียน
ขอนำาเสนอประเด็นของเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนภูมิศาสตร์แนวใหม่เพ่ือการรู้เร่ือง

ภูมิศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สร้างแนวทางสำาคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
ปรับปรุงหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ 2) การรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ 3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการ
รูเ้รือ่งภมูศิาสตร ์และ 4) แนวการจดัการเรยีนการ
สอนภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ส า ร ะ
ภูมิศาสตร์แนวใหม่

การปรับปรุงหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ 
(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) เนือ่งจากการจดัการศกึษา
เพือ่เตรยีมความพรอ้มคนไทยใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2564 ให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล อีกทั้งแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ต้องพัฒนาผู้
เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่สำาคัญใน
ศตวรรษที ่21 เป็นไปตามวสิยัทศัน์ของ Thailand 
4.0 ที่ต้องเตรีมพร้อมให้คนไทยมีศักยภาพนำา
ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลกัสตูรสาระภมูศิาสตรม์เีปา้หมายใหม่
ในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการ
สรา้งสรรคว์ถิกีารดำาเนนิชวีติ การเรยีนรูภ้มูศิาสตร์
เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ 
กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนำาไปสู่
การปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
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สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถี
การดำาเนินชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ
เตรียมพร้อมกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการจัดการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560: 2-7) การปรับปรุง
การศึกษาภูมิศาสตร์ จึงเริ่มจากการมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเข้าใจปรากฎการณ์
ของธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว หากนักเรียนเข้าใจในลักษณะทาง
กายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม นักเรียนก็จะสามารถรู้เท่าทันและ
สามารถปรับตัวดำาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตาม
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ อันเป็นความ
รูพ้ืน้ฐานของนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 ซึง่การปรบั
หลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ฉบับปรับปรุงที่มีความ
แตกต่างไปจากสาระภูมิศาสตร์ของหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มาตรฐานและตัวชี้วัดที่
มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งผู้เขียน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ไว้ ดังตาราง

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบการปรับปรุงมาตรฐานของสาระภูมิศาสตร์

ก�รเปรียบเทียบม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ของส�ระภูมิศ�สตร์

หลักสูตร 2551 หลักสูตร 2560

ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความ
สัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมช�ติ ใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความ
สัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป 
ข้อมูลต�มกระบวนก�รท�งภูมิศ�สตร์ ตลอดจนใช้ 
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
จิตสำานึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีก�รดำ�เนิน
ชีวิต มีจิตสำานึกและมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า เป้าหมายสูงสุดของการ
เรียนภูมิศาสตร์ คือการนำาความรู้ไปปรับใช้
ในการดำาเนินชีวิต ซ่ึงจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็น
ถึงการที่ผู้เรียนได้นำาความรู้ทั้งหมดทั้งมวล
ของการเรียนภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจุดมุ่งหมายนั้น
มาจากการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของสภาพ
แวดลอ้ม หากมคีวามรู้ความเขา้ใจในการรู้เร่ือง
ภมูศิาสตร ์ผูเ้รยีนจะสามารถนำาไปคดิ ตดัสนิใจ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับการ
วางแผนในอนาคตได้

ดังนั้น การออกแบบวิธีการที่ส่งเสริม
ให้การเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์บรรลุผลตามเป้า
หมาย กลไกสำาคัญ คือ ครูผู้สอน ที่จำาเป็นต้อง
มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับ
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ปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจ
ทางภมูศิาสตร ์2) ความสามารถทางภมิูศาสตร์ 
3)กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ 4) ทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์

การรู้ เรื่ อ งภูมิ ศ าสตร์ตามการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐาน 
ของผู้เรยีนในศตวรรษที ่21 ในการแสวงหาความรู ้
และตอบคำาถามท่ีเกีย่วขอ้งกบัทำาเลทีต่ัง้หรอืความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก การพัฒนา
ให้ผู้เรียนสามารถดำารงตนอยู่ในวิถีของการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง จำาเป็นอย่างย่ิง 
ท่ีจะต้องทำาให้ผู้ เรียนตระหนักในการรู้ เรื่อง
ภูมิศาสตร์ ผู้สอนควรจะสอดแทรกการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การรูเ้รือ่งภมูศิาสตรเ์ปน็ลกัษณะทีแ่สดง
ความสามารถในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ 
(ability to use geographic understanding) 
และการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ (geographic  
reasoning) เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่าง
เปน็ระบบ (systematic geographic decision) ใน
การแกไ้ขปญัหาและวางแผนในอนาคต (problem  
solving and future planning) (สำานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2560: 4) ดังที่  
ราชบัณฑิตยสถาน (2561: 23) กล่าวว่า การ
รู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นความรู้ ความสามารถของ
บุคคลในการใช้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง
ความสมัพนัธข์องส่ิงต่างๆ บนพ้ืนผวิโลก ตลอดจน 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ถูกต้อง สามารถให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เพื่อการ

ตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบในการแก้
ปัญหาและวางแผนในอนาคต และสามารถดำารง
ตนอยู่ในวิถีของการเป็นพลเมืองโลกได้ดี 

การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเกิด
สิง่ตา่งๆ ทีเ่ปน็เปา้หมายของการเรยีนรูภ้มูศิาสตร์
มี ดังนี้

1. ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพของโลก, การใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์, กระบวนการทางภูมิศาสตร์, การ
ใช้ภูมิสารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

2. ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ 
ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์, การให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์และการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

3. กระบวนการทางภมูศิาสตร ์ไดแ้ก ่การ
ตั้งคำาถามเชิงภูมิศาสตร์, การรวบรวมข้อมูล, การ
จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป
เพื่อหาคำาตอบ

4. ทักษะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การ
สังเกต, การแปลข้อมูลทางภูมิศาสตร์, การใช้
เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์, การคิดเชิง
พืน้ที,่ การคดิแบบองคร์วม, การใชเ้ทคโนโลย ีและ
การใช้สถิติพื้นฐาน

นอกจากนี้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ มีองค์
ประกอบที่สำาคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ซึ่ง ตามแนวคิดของ Edelson (2011) ได้จำาแนก
องค์ประกอบของการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ไว้ดังนี้

1. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactions) นัก
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าใจว่าโลกนี้ประกอบไป
ด้วยระบบการเชื่อมโยงของโลกในทุกพื้นที่ ซึ่ง
เกดิจากการมปีฏสิมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลงโดย
มนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นในการตัดสินใจตาม
พื้นที่และการเข้าใจอย่างชัดเจน คนจะต้องเข้าใจ
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ระบบการทำางานในสถานที่นั้นๆ เพื่อ เลือกการ 
กระทำาที่จะบรรลุเป้าหมายและเพื่อคาดการณ์ 
ผลที่เป็นไปได้อื่นๆ จากการกระทำาเหล่านั้น

2. การเชื่อมต่อระหว่างกัน (Intercon-
nections) ทุกที่บนโลกเชื่อมต่อถึงกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมผ่านระบบของมนุษย์และธรรมชาติ 
ดังนั้นในการตัดสินใจตามพื้นที่และการเข้าใจ
อยา่งชดัเจน คนจะตอ้งสามารถใหเ้หตผุลเกีย่วกบั
การเชื่อมต่อที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่ออธิบายถึง
อทิธพิลทีม่ตีอ่การกระทำา และสามารถคาดการณ์
ผลกระทบของพื้นที่

3. การตดัสนิใจโดยนัย (Implications) วธิี
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
แนวทางและกระบวนการอย่างรอบคอบ ซึ่งการ
ตดัสินใจอยา่งเป็นระบบเปน็กระบวนการทีม่คีวาม

สลับซับซ้อน ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน ในการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่และการเข้าใจอย่างชัดเจนจะ
ต้องสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับผลกระทบของพื้น
ทีน่ัน้ๆ สำาหรบัทางเลอืกทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณา
และตอ้งสามารถใหเ้หตผุลเกีย่วกบัผลกระทบของ
การเลือกแต่ละทางเลือกที่มีอิทธิพล คิดถึงข้อดี  
ข้อเสียของทางเลือกตามลำาดับความสำาคัญและ 
นำามาประกอบการตัดสินใจ

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นการรวมความ
สามารถในการใหเ้หตผุลเกีย่วกบั การมปีฏสิมัพนัธ ์
การเชื่อมต่อระหว่างกันและการตัดสินใจโดยนัย 
คนที่รู้เรื่องภูมิศาสตร์สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับ 
สิ่ ง เหล่านี้  เพื่อระบุตัวเลือกและคาดการณ์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ด้วยวิธีนี้การรู้ เรื่อง
ภูมิศาสตร์เป็นพื้นฐานสำาหรับการตัดสินใจที่ดี

ภ�พประกอบ 1 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ที่ม�: กนก จันทรา, 2561

คว�มรู้ท�งภูมิศ�สตร์
• ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
• เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

ทักษะท�งภูมิศ�สตร์
• การคิดเชิงพื้นที่
• การคิดเชิงระบบ
• การคิดเชิงอนาคต
• การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลสถิติ

กระบวนก�รท�งภูมิศ�สตร์
• การตั้งคำาถามเชิงภูมิศาสตร์
• การรวบรวมข้อมูล
• การจัดการข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูล
• การสรุปเพื่อตอบคำาถาม

• ก�รมองอน�คตและ
ตัดสินใจอย่�งเป็น
ระบบ

• ก�รเข้�ใจระบบ
ธรรมช�ติและมนุษย์

• ก�รให้เหตุผลท�ง
ภูมิศ�สตร์

ก�
รร

ู้เร
ื่อง

ภูม
ิศ�

สต
ร์
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ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรก์บัการรู้
เรื่องภูมิศาสตร์

ศตวรรษแห่งการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศเทศ
ภูมิศาสตร์น้ัน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำามา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
ภูมิศาสตร์ เพื่อนำาไปสู่การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของ 
ผู้เรียนได้ เนื่องจากการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ จะต้องมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก ่ความสามารถทาง
ภูมศิาสตร ์กระบวนการทางภมูศิาสตร ์และทกัษะ
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นความรู้
พื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีความก้าวล้ำาทาง
เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน

การทีผู่เ้รยีนจะมคีวามเขา้ใจกบักายภาพ
ของโลก มีความรู้เท่าทันและเกิดการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น  
ผู้ เ รี ยนจำ า เป็ นต้ อ ง เ ริ่ มต้ นการ เ รี ยนรู้ จ าก
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคำาถาม, 
รวบรวมข้อมูล,จัดการข้อมูล, วิเคราะห์ และแปล
ผลข้อมูล จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็น
ระบบ (อญัญา บชูายนัต,์ วนมพร พาหะนชิย ์และ
ภูมิ สารทสินธุ์, 2561: 393) รู้จักการวางแผน 
นำาไปสู่การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและวางแผน 
ในอนาคต 

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรก์เ็ช่นกนั การ
เรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาบูรณ
าการในการจัดการเรียนการสอน ก็เริ่มต้นจาก
กระบวนการ คอื 1) การศกึษาพืน้ทีท่างภมูศิาสตรต์ัง้
คำาถามหรอืปญัหาในการเลอืกพ้ืนทีท่ีส่นใจ 2) เกบ็
รวบรวมข้อมูลที่สนใจที่จะศึกษาและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล 3) เลือกเครื่องมือในการ
วเิคราะห์ข้อมูลท่ีเหมาะสม 4) ประเมนิความถกูตอ้ง 
ของผลลัพธ์ในการศึกษา และ 5) นำาเอาผลของ

การศึกษานั้นไปเผยแพร่ ปฏิบัติรวมถึงนำาไปใช้ใน
พื้นท่ีจริง (วิชญ์ จอมวิญญาณ์, 2560: 70) ซึ่ง
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรน์ัน้สามารถนำามาใชใ้น
การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ได้อย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะสามารถ
นำากระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ไปใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยให้
เกดิการเรยีนรู ้เขา้ใจเนือ้หาของภมูศิาสตรไ์ดอ้ยา่ง
หลากหลายและเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทั้งในสภาพจริง
และเสมือนจริง

การนำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้
จะทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ 
ผา่นการเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้ม
กับมนุษย์อย่างมีเหตุผล เพื่อนำาไปใช้ในการ 
ตดัสนิใจ อกีทัง้ยงัสามารถเรยีนรูก้ระบวนการทาง
ภมูศิาสตรด์ว้ยระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรจ์น
ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบในแต่ขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้เรียนยัง
เกิดทักษะทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ รู้จักการสังเกต ใช้เทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์ ทำาให้รู้จักการคิดเชิงพื้นที่และนำามา
แปลผลเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

พื้ นฐานของระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตรก์อ่นจดัการเรยีนการสอน

ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจก่อนว่าครู  
ผู้สอนทางสังคมศึกษานั้น มีความรู้มาจากศาสตร์
ที่หลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
แต่เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาทางสังคมศึกษาแล้ว
นั้น จำาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนได้ทุกศาสตร์
ในวิชาสังคมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน 
ผู้ เ ขี ยนขอนำ า เสนอแก่ครู ผู้ สอนที่ ต้ องสอน
ภูมิศาสตร์ ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
(Geographic Information System: GIS) เป็น
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ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ 
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่
มีความเกี่ยวข้องของข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล
เชิงคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ เพื่อนำาไปใช้
ในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยอยู่ในรูปของ
แผนที่เชิงเลข ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และระบบ
ปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ ช่วยใน
การศึกษาทางภูมิศาสตร์ เพ่ือวางแผนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การใช้ระบบทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำาหรับ
การป้อนข้อมูล การจัดการ การจัดเก็บ และการ
ส่งออกของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของตัวเลข 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน บริหารและการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม
และเศรษฐกิจ โดยจะแสดงให้เห็นในรูปแบบของ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Konecny, 2003: 183) 
ซ่ึงผลของข้อมูลนั้นจะนำามาจัดเป็นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมีการอธิบายที่ตั้งและคุณลักษณะเชิง
พืน้ที ่(Chang, 2012: 2) สอดคลอ้งกบั Godfrey  
and Stoddart (2018: 34) กล่าวว่า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาหรับการทำางานเกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล
ในการศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์และนำามาจัดการ
วิเคราะห์และแสดงภาพ ตำาแหน่งและรูปร่างของ
คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งพจนานุกรมศัพท์
ภูมิศาสตร์ กล่าวว่า เป็นระบบข้อมูล ข่าวสารที่
เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียด
ของวตัถุบนพืน้โลก โดยใช้คอมพิวเตอรท์ีป่ระกอบ
ดว้ยฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรเ์พ่ือการนำาเขา้ จดัเกบ็ 
ปรับแก้ แปลง วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์
ในรปูแบบตา่งๆ เชน่ แผนท่ี ภาพ 3 มติิ สถติิตาราง
ข้อมูล เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของ 
ผู้ใช้ให้มีความถูกต้องแม่นยำา (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2549: 257) ซึ่งข้อมูลจะผ่านระบบการประมวล

ผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อศักยภาพ
ในกระบวนการทำางานให้สูงที่สุด 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่
นำามาประมวลในระบบนี้ มี 2 รูปแบบ (สำานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 
2552: 127-128) มีดังนี้

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับ
ตำาแหนง่ทีต่ัง้ของขอ้มลูตา่งๆ บนพืน้โลก หรอืเรยีก
ภาษา แผนที่ว่าพิกัด แสดงเป็นสัญลักษณ์ได้ 3  
รูปแบบ ได้แก่ จุด เส้น และพื้นที่ 

2. ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ มี 3 ลักษณะ 
คอื ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ขอ้มลูเชงิคณุภาพ และขอ้มลู
ลักษณะประจำา 

ภ�พประกอบ 2 การแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์
ออกเป็นชั้นข้อมูล

ที่ม�: http://www.adslthailand.com/ 
post/gis-esri
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ความเก่ียวของของขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิง
คุณลักษณะทางภูมิศาสตร เพ่ือนําไปใชในการ
จัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่โดยอยูในรูปของแผนที่
เ ชิ ง เ ล ข  ข อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
ระบบปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะหขอมูลแลวนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนและตัดสินใจ ชวยใน
การศึกษาทางภูมิศาสตร เพ่ือวางแผนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวย
การใชระบบทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับ
การปอนขอมูล การจัดการ การจัดเก็บ และการ
สงออกของขอมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของตัวเลข 
เพ่ือวัตถุประสงคในการวางแผน บริหารและการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม
และเศรษฐกิจ โดยจะแสดงใหเห็นในรูปแบบของ
ขอมูลทางภูมิศาสตร (Konecny. 2003: 183) ซึ่ง
ผลของข อมู ลนั้ นจะนํ ามาจัด เปนขอมู ลภูมิ
สารสนเทศมีการอธิบายที่ตั้งและคุณลักษณะเชิง
พ้ืนที่ (Chang. 2012: 2) สอดคลองกับ Godfrey 
and Stoddart ( 2018: 34)  ก ล า ว ว า  ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการทํางานเก่ียวกับขอมูลทางภูมิศาสตร 
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลพ้ืนที่ ซึ่งเปนขอมูล
ในการศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตรและนํามาจัดการ
วิเคราะหและแสดงภาพ ตําแหนงและรูปรางของ
คุณลักษณะทางภูมิศาสตร ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ภูมิศาสตร กลาววา เปนระบบขอมูล ขาวสารที่
เชื่อมโยงกับคาพิกัดภูมิศาสตรและรายละเอียด
ของวัตถุบนพ้ืนโลก โดยใชคอมพิวเตอรที่
ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรเพ่ือการ
นําเขา จัดเก็บ ปรับแก แปลง วิเคราะหขอมูล 
และแสดงผลลัพธในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนที่ 
ภาพ 3 มิติ สถิติตารางขอมูล เพ่ือชวยในการ
วางแผนและตัดสินใจของผูใชใหมีความถูกตอง
แมนยํา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2549: 257) ซึ่ง

ขอมูลจะผานระบบการประมวลผลของอุปกรณ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ม า ใ ช  เ พ่ื อ ศั ก ย ภ าพ ใ น
กระบวนการทํางานใหสูงที่สุด  
 ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่
นํามาประมวลในระบบนี้ มี 2 รูปแบบ (สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. 
2552: 127-128) มีดังนี้ 
 1. ขอมูลเชิงพ้ืนที่ เปนขอมูลที่เก่ียวกับ
ตําแหนงที่ตั้งของขอมูลตาง ๆ บนพ้ืนโลก หรือ
เรียกภาษา แผนที่วาพิกัด แสดงเปนสัญลักษณ
ได 3 รูปแบบ ไดแก จุด เสน และพ้ืนที่   
 2. ขอมูลที่ไมใชเชิงพ้ืนที่ มี 3 ลักษณะ 
คือ ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ และ
ขอมูลลักษณะประจํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การแบงลักษณะทางภูมิศาสตรออกเปนชั้นขอมูล 
ท่ีมา: http://www.adslthailand.com/post/ gis-esri 
 
โดยการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจําเปนตอง
มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ สํ า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ  ซึ่ ง มี
ความสัมพันธกัน มีนักวิชาการทางภูมิศาสตรได
อธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ซึ่งมีความสอดคลองกันไปในแนวทาง
เดี ยวกัน  โดยอธิบ ายถึ ง รายละ เอียดของ
องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่
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โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
จำาเป็นต้องมีองค์ประกอบสำาคัญของระบบ ซึ่ง
มคีวามสัมพนัธก์นั มีนกัวชิาการทางภมิูศาสตร์
ได้อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันไปใน
แนวทางเดยีวกนั โดยอธบิายถงึรายละเอยีดของ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ซึ่งผู้เขียน
ขอเสนอ ดังนี้

1 .  ฮ า ร์ ด แ ว ร์  ร วมถึ ง อุ ปก ร ณ์
คอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร และอปุกรณ์
เพิ่มเติมอาจรวมถึงจอภาพสำาหรับการแสดง
ผล, ตัวแปลงสัญญาณและสแกนเนอร์สำาหรับ
การแปลงเป็นข้อมูล digital, ตัวรับสัญญาณ 
GPS อุปกรณ์มือถือสำาหรับงานภาคสนาม 
เครื่องพิมพ์และเครื่องวาดกราฟ

2. ซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ยรหสัตน้ทาง

และผู้ดูแลระบบ รหัสอาจถูกเขียนใน Visual 
Basic หรือ Python 

3. บุคลากร ผู้เช่ียวชาญด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สามารถกำาหนด
วัตถุประสงค์และเหตุผลสำาหรับการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4. ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
องค์กร การบริหารและวัฒนธรรม ที่นำามา
เป็นข้อมูลสนับสนุนการทำางานของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยทักษะที่จำาเป็นมาตรฐาน ข้อมูล
ศูนย์ และรูปแบบองค์กรทั่วไป 

5. วิธีการ (method) การกำาหนด
กระบวนการทำางานด้วยระบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ให้ได้มาซึ่งผลตามที่กำาหนด หรือ
การระบบสารสนเทศภมูศิาสตรไ์ปใชใ้นลกัษณะ
ของการศึกษาตามเป้าหมายขององค์กร

9 

เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ไมสามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได ซึ่งผูเขียนขอ
เสนอ ดังนี้ 
 1 . ฮ า ร ด แ ว ร  ร ว ม ถึ ง อุ ป ก ร ณ
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ
เพ่ิมเติมอาจรวมถึงจอภาพสําหรับการแสดงผล, 
ตัวแปลงสัญญาณและสแกนเนอรสําหรับการ
แปลงเปนขอมูล digital, ตัวรับสัญญาณ GPS 
อุปกรณมือถือสําหรับงานภาคสนาม เครื่องพิมพ
และเครื่องวาดกราฟ 
 2. ซอฟตแวร ประกอบดวยรหัสตนทาง
และผู ดูแลระบบ รหัสอาจถูกเขียนใน Visual 
Basic หรือ Python  
 3. บุคลากร ผู เชี่ ยวชาญดานระบบ
สารสน เทศ ภูมิ ศาสต ร  ที่ ส ามารถ กําหนด
วัตถุประสงคและเหตุผลสําหรับการใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  
 4. ขอมูล สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
องคกร การบริหารและวัฒนธรรม ที่นํามาเปน
ขอมูลสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โครงสรางพ้ืนฐานประกอบดวยทักษะ
ที่ จําเปนมาตรฐาน ขอมูล ศูนย และรูปแบบ
องคกรทั่วไป  
 5 . วิ ธี ก าร  (method) ก าร กํ าห น ด
กระบวนการทํางานดวยระบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ใหไดมาซึ่งผลตามที่กําหนด หรือการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชในลักษณะของ
การศึกษาตามเปาหมายขององคกร 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3 องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ท่ีมา: http://kanchanapisek.or.th 
แนวการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตรดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไป
ใชนั้นจะตองมีความเขาใจวาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเปนเทคโนโลยีอยางหนึ่งที่ชวยในการ
เรียนรูภูมิศาสตรที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการรู
เรื่องภูมิศาสตรได กอนนําไปใชควรศึกษาศึกษา
กระบวนการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
อยางละเอียดและเขาใจ ผูเขียนขอเสนอแนวทาง
ในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. การถามคําถามทางภูมิศาสตร ที่
เก่ียวกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรที่เกิดการ
คิด ตั้งคําถามวา สิ่งใดเกิดข้ึน และ ทําไมจึงเกิด
สิ่งนั้น เปนการฝกใหนักเรียนเกิดการตั้งคําถาม 
เกิดการเก็บรวบรวมขอมูลจากแผนที่ ภาพถาย
จากดาวเทียม การระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก ใน
พ้ืนที่ที่มีความสนใจ ตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือ
นําไปใชเปนฐานขอมูลโดยการนําเขาขอมูล 
แปลงขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือ
นํามาใชนําเขาขอมูล เปนการจัดเตรียม 
 2. การจัดการขอมูลทางภูมิศาสตร จาก
ก ารสั ง เก ต  เป น ก ารนํ าข อมู ลม าจั ด เก็ บ 
เปล่ียนแปลงและแกไขขอมูลจากฐานขอมูลเชิง
พ้ืนที่ โดยการจัดโครงสราง ออกแบบฐานขอมูล
สําหรับการคนหาและดึงขอมูลที่มีความเชื่อมโยง
กันอยางมีประสิทธิภาพ 
 3 . ก าร วิ เค ร าะห ข อมู ล  เป น ก าร
วิเคราะหเพ่ือหาคําตอบของปญหาจากขอมูลที่
จัดเก็บไว เก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิง
คุณ ลักษณะ เพ่ือนํ าขอมูลมาวิเคราะหและ
ป ระ ยุก ต ใช กั บ งาน ที่ เ ก่ี ย วข อ ง  นํ าไป ใช

ฮารดแวร 

ซอฟตแวร 

ขอมูล 

บุคลากร วิธีการ วิธีการ บุคลากร

ซอฟต์แวร์

ข้อมูล ฮาร์ดแวร์

ภ�พประกอบ 3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ที่ม�: http://kanchanapisek.or.th
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แนวการจัดการ เรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

การนำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไป
ใช้นั้นจะต้องมีความเข้าใจว่าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเทคโนโลยีอย่างหน่ึงที่ช่วยในการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่สามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดการรู้
เรื่องภูมิศาสตร์ได้ ก่อนนำาไปใช้ควรศึกษาศึกษา
กระบวนการของระบบสารสนเทศภมูศิาสตรอ์ยา่ง
ละเอียดและเข้าใจ ผู้เขียนขอเสนอแนวทางใน
การนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. การถามคำาถามทางภูมิศาสตร์ ที่ 
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เกิดการ
คิด ตั้งคำาถามว่า สิ่งใดเกิดขึ้น และ ทำาไมจึงเกิด 
ส่ิงนั้น เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดการต้ังคำาถาม 
เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนที่ ภาพถ่าย
จากดาวเทียม การระบุตำาแหน่งบนพ้ืนโลก ใน
พื้นที่ที่มีความสนใจ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อ
นำาไปใช้เป็นฐานข้อมูลโดยการนำาเข้าข้อมูล แปลง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนำามาใช้
นำาเข้าข้อมูล เป็นการจัดเตรียม

2. การจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
จากการสังเกต เป็นการนำาข้อมูลมาจัดเก็บ 
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิง
พื้นท่ี โดยการจัดโครงสร้าง ออกแบบฐานข้อมูล
สำาหรับการค้นหาและดึงข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือหาคำาตอบของปัญหาจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ 
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับงาน
ที่เกี่ยวข้อง นำาไปใช้ประกอบการภาคสนามและ
ประเมินความถูกต้องของผลการศึกษา 

4. การแสดงผลข้อมูล เป็นการนำาวิธีการ
ศกึษาไปใชก้บัพืน้ทีจ่รงิ และนำาเสนอผลการศกึษา
ในรูปแบบแผนที่ ตารางและคำาบรรยาย

จะเห็นได้ว่า การนำากระบวนการของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ เปรียบเสมือน
การนำาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การที่จะยืนยันได้
ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเสริมสร้าง
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์สำาเร็จหรือไม่นั้น จำาเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องนำาไปใช้อย่างถูกวิธีและครบถ้วน
ตามกระบวนการ ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าการ
สอนภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มีคุณภาพตามเป้าหมาย หากผู้บริหาร ครูผู้สอน
เห็นความสำาคัญของเทคโนโลยีแล้วนำาไปสู่การ
ปฏิบัติพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง นักเรียนก็จะ
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามที่ได้กำาหนดจุด 
มุ่งหมายไว้

ตั วอย่ า งการนำ า ระบบสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นมีการนำา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ  
ทีน่ำาระบบสารสนเทศภมูศิาสตรไ์ปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนจากการศึกษาอิงสถานที่ จนเกิด
ข้อค้นพบว่านักเรียนเกิดการรับรู้เชิงพื้นที่ ซึ่งเป็น
ขอบเขตใหม่ของการศึกษา (Perkins and et al., 
2011) และ Artvinli (2010) นำาเสนอการศึกษา
ตามกระบวนการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 4 ระยะ ดงันี้

1. การค้นคว้าด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Research with GIS) นักเรียนเก็บ
ข้อมูล โดยนักเรียนเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และนำา
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

2. การเรียนรู้ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Learning with GIS) นักเรียนเรียนรู้ 
ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลที่ได้
ทำาการศึกษาค้นคว้า
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3. การสอนด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Teaching with GIS) ครูสอนให้
นักเรียนเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามประเด็นทางภูมิศาสตร์ที่ได้ทำาการ
ศึกษา

4. การสอนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Teaching about GIS) เป็นการนำา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแสดงผลของ
การทำางานที่ได้จากการทดลอง โดยมีครูเป็น 
ผู้สอน แนะนำา

Chang (2012: 8-11) นำาเสนอ
กระบวนการทำางานในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ ทั้งบน
อินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่ได้ใหม่สามารถแปลง
เป็นดิจิทัล จากข้อมูลแผนที่กระดาษ ภาพถ่าย
ดาวเทียมข้อมูล การระบุตำาแหน่งบนพื้นโลก การ
สำารวจภาคสนาม และไฟล์ข้อความด้วย พิกัด x-y 
โดยทั่วไปแผนที่ดิจิทัลที่ใหม่ต้องมีการแก้ไขและ
แปลงเป็นเลขเรขาคณิต การแก้ไขลบข้อผิดพลาด
ในการแปลงเป็นดิจิทัลจากแผนที่ 

2. จดัการลกัษณะขอ้มลู อธบิายลกัษณะ
ของคุณสมบัติเชิงพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกป้อน
และตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและการแก้ไข 
การจัดการข้อมูลคุณลักษณะในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือชุดของตาราง 
(ความสัมพันธ์) ซึ่งแต่ละตารางสามารถจัดเตรียม
ดแูลและแกไ้ขแยกจากตารางอืน่ๆ แตต่ารางเหลา่
นี้สามารถเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการค้นหาและ
ดงึขอ้มลู สององคป์ระกอบพ้ืนฐานในการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จึงเป็นกุญแจและประเภท
ของความสัมพันธ์ของข้อมูล

3. การแสดงข้อมูล เนื่องจากแผนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารข้อมูลเชิงพื้น 
การทำาแผนทีจ่งึเปน็การดำาเนนิการตามระบบสาน

สนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ได้มาจากการสอบถาม
ขอ้มลูและการวเิคราะหแ์ละจดัทำาขึน้ เพือ่การสรา้ง
ภาพข้อมูลและการนำาเสนอ แผนที่สำาหรับงานนำา
เสนอมักมีองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
คำาบรรยาย เนือ้ความ ตำานาน ทศิลกูศรเหนอื แถบ
วดัระดบัการรบัรู ้และเสน้ขอบ องคป์ระกอบเหลา่นี ้
รวมกันเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงพื้นที่ไปยังเครื่อง
อ่านแผนที่

4. การสำารวจข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล การสำารวจข้อมูลจะเก่ียวข้องกับกิจกรรม
การสำารวจข้อมูลการดูข้อมูลย่อยอย่างละเอียด 
และมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่าง
ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทำางานบน  
Windows ซึ่งแสดงแผนที่ในรูปแบบกราฟและ
ตาราง การสำารวจข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลเชิงพื้นที่
หรือข้อมูลลักษณะหรือทั้งสองอย่าง นอกจากนี้
ยงัสามารถใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชแ้ผนที ่เชน่ การจำาแนก
ข้อมูล การรวมข้อมูลและการเปรียบเทียบแผนที่

5. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำาลอง 
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 
นำาเขา้ขอ้มลูพืน้ที ่จดัการคณุลกัษณะขอ้มลู แสดง
ขอ้มลู สำารวจขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู และสรา้งแบบ
จำาลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้เครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์พื้นฐาน สำาหรับข้อมูลเวกเตอร์
เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้รวมถึงการปรับ การวาง
ซ้อน การวัดระยะทางสถิติเชิงพื้นที่ และการปรับ
เปลี่ยนคุณสมบัติ การปรัยอัตราจะสร้างเขต ปรับ
โดยการวัดระยะทางตรงจากคณุสมบตัทิีเ่ลอืก วาง
ซอ้นทบัสรา้งผลลพัธโ์ดยการรวมรปูทรงเรขาคณติ
และคุณลักษณะจากเลเยอร์ต่างๆ การวัดระยะ
ทางจะคำานวณระยะทางระหว่างคุณลักษณะเชิง
พื้นที่ สถิติเชิงพื้นที่ตรวจจับ การพึ่งพาเชิงพื้นที่
และรปูแบบของความเข้มข้นในหมูค่ณุลกัษณะและ
เครื่องมือการจัดการคุณสมบัติจัดการและแก้ไข
คุณสมบัติเชิงพื้นที่ในชั้น
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ข้อเสนอแนะประเด็นการนำาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์

 มโนทัศน์ในเรื่องระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์เพือ่นำาไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน 
เสมอืนเปน็การนำาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการสอน
ภูมิศาสตร์ ให้นักเรียนเกิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ได้อย่างมีคุณภาพ แต่หากสร้างมโนทัศน์ด้าน 
ความหมาย องค์ประกอบ และกระบวนการของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีความตรงกันและ
เปน็ไปในทิศทางเดียวกนั กส็ามารถทำาใหก้ารสอน
ภูมิศาสตร์ที่มีคุณภาพได้ จากแนวคิดดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้เขียนสรุปเป็นหลักการสำาคัญใน 2 ประเด็น 
เพื่อให้ครู ผู้สอนทางด้านภูมิศาสตร์นำาวิธีการ 
และกระบวนการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูดต้อง
และมีความยืดหยุ่นกับบริบทของการเรียน 
การสอน ดังนี้ 

1 .  ความเข้ า ใจพื้ นฐานของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ก่อนการนำาไปใช้

1.1 ควรศึกษาความหมายของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีความหลากหลาย 
จากนักภูมิศาสตร์และนักการศึกษาที่นิยาม 
ความหมายไว้

1.2 ต้องมกีารสงัเคราะหค์วามหมายของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ชัดเจนของตนเอง แล้วจึงนำาไปสู่การวางแผน
การนำาไปใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ต่อไป

1.3 ศึกษาองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ครบถ้วน เพื่อนำาไปสู่
การจัดเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จะขาดองค์ประกอบใด 
องค์ประกอบหนึ่งมิได้ การขาดองค์ประกอบใด
ก็ตามจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักเรียน

1.4 การนำากระบวนการของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ผู้สอนจะต้องศึกษากระบวนการใช้ชัดเจน 
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนส่งผลต่อการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ ทักษะ ความสามารถด้านใดของ
นกัเรยีน ซึง่จะมผีลตอ่การประเมนิผลของนกัเรยีน
ทีเ่กดิขึน้ระหว่างและหลงัการจดัการเรยีนการสอน

2. การนำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2.1 ตอ้งมกีารวางแผนกำาหนดจดุมุง่หมาย 
ในการสอนภมูศิาสตรอ์ยา่งชดัเจน จำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
มีการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ บริบททางสังคม 
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทีส่ำาคญัยิง่คอืตอ้งมคีวาม
สัมพันธ์กับนักเรียน

2.2 วางแผนแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน โดยใชก้ารใชก้ระบวนการ
ของระบบสารสนเทศภมูศิาสตรไ์ปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ (Student-centered 
learning) เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์การสอนใน
การจดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้
เชงิรกุ (Active Learning) เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้
บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.3 ต้องประเมินผลจากสภาพจริงตาม
กระบวนการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพราะในแต่ละกระบวนการนักเรียนจะเกิดทักษะ 
ความสามารถ ที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ได้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อนำาไปปรับปรุง 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำาไปใช้ในการ
พัฒนานักเรียนได้

ผู้เขียนขอนำาเสนอตัวอย่างของการนำา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน อาทิ Perkins and et al (2011) 
ได้พัฒนาการรับรู้ เชิ งพื้นที่ ของนัก เรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่6 ตามแนวคดิการศกึษาองิสถานที ่ 
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ซึ่งการรับรู้เชิงพื้นที่เป็นขอบเขตใหม่ในการศึกษา 
โดยการพัฒนาหลักสูตรคลังต้นไม้ในสนาม
โรงเรียนด้วยใช้เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และการระบุตำาแหน่งบนพ้ืน
โลก (GPS) ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ โดย
ใช้ระบบสารนเทศภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมทาง
กายภาพของอาคาร แล้วนำามาสร้างฐานข้อมูลที่
สรา้งขึน้ในโรงเรยีน ใหว้เิคราะหข์อ้มลูเชิงพ้ืนทีข่อง
นักเรียนศึกษามาได้ ซึ่งผลการดำาเนินการสะท้อน
ให้เห็นว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่อง
มือในชั้นเรียนสามารถพัฒนาการรับรู้เชิงพื้นที่
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี  
อัญญา บูชายันต์, วนมพร พาหะนิชย์ และภูมิ 
สารทสินธ์ุ (2561) ได้นำาเสนอตวัอย่าง เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศที่สามารถนำามาใช้ในการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการ เช่น การใช้ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการจดัการขอ้มลูโรงเรยีน
ในจังหวัดสุรินทร์ ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวติัศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่เปน็
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถนำามาใช้ในการวางแผน 
ทั้งในด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 

ขอ้เสนอแนะในครัง้นี ้เปน็เพียงการเสนอ
มโนทัศน์สู่การปฏิบัติ เสมือนเป็นแนวทางใหม่ใน
การสอนภูมิศาสตร์ของครู ซึ่งเป็นนักวิชาการที่
มีความเชี่ยวชาญทางการสอน ให้นักเรียนรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการ
ศึกษาภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรชาติต่อไป

สรุป
การปรับปรุงหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์

เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการ
สอนภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดลอ้มทางภมูศิาสตร ์การเรยีนการสอนจงึต้องมี
การสอนทีส่อดคลอ้งกบัความทนัสมยัในยคุดจิทิลั 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-
literacy) ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการบูรณาการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System: GIS) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งถือมีความสำาคัญสำาหรับการศึกษาภูมิศาสตร์ 
เพราะเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำาหรับการ
สอนภมูศิาสตรใ์นยคุโลกาภวัิตนท์ีม่คีวามกา้วหนา้
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับการสอนภูมิศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 
21 ที่ให้นักเรียนเกิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ มีทักษะ 
ความสามารถทางภมูศิาสตร ์และเกดิกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ การทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก 
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์
ในการดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่าง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามามีส่วนในการ
จัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ เป็นวิทยาการที่
สำาคัญในการเสริมการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการรวบรวม 
จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่มี
ความเก่ียวข้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อการ
จดัการขอ้มลูเชงิพืน้ที ่วิเคราะหข์อ้มลูอยา่งถกูตอ้ง
และแม่นยำาและนำาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาความหมาย องค์ประกอบ 
และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นการสร้างทิศทางของการสอน
ภูมิศาสตร์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลด
อุปสรรคในการพัฒนานักเรียน จะส่งอิทธิพลให้
นักเรียนมีพัฒนาการไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ 
ดังนั้น มโนทัศน์ใหม่ของการสอนภูมิศาสตร์ด้วย



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นทางเหลือกใหม่
ในการสอนภูมิศาสตร์แบบ Active Learning เป็น
แนวทางในการเรียนรู้ของการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 หรือยุคดิจิทัล หรือไทยแลนด์ยุค 4.0 ที่
มีการนำาระบบของเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน 

ทำาให้นักเรียนเกิดทักษะ ความสามารถทางการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ จนสามารถนำาไปเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำาวันมีการต่อยอดการศึกษา นำาไปสู่ 
การเข้าใจภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง จากการผ่าน 
มโนทัศน์ที่มีความถูกต้องและชัดเจน
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