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ขอขอบคุณคุณ สิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
1 (บ้านเก่าวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ให้ความสนับสนุน ส่งเสริมผู้วิจัยในการพัฒนาตนเองซึ่ง
ส่งผลต่อศักยภาพผู้เรียนต่อไป และขอขอบคุณครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ที่ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างดีมาตลอด และ
ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้
ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีจะนำไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที ่ 6 ป ี พ .ศ.2559 และแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 (Gugliemino, 1978; กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ปรากฏวิสัยทัศน์ด้าน
การศึกษาท่ีสำคัญ คือ คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 นำมาสู่
การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่ 4 เน้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา และเป้าหมายสำคัญคือ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคน
ทุกช่วงวัย  การศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูป เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือหลักสูตรในยุคThailand4.0 ควรมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลผลิต โดยครูต้องฝึกให้
ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าการใช้ความจำ ไม่เน้นการสอน/การเรียนแบบท่องจำ ไม่เน้นการสอบเพ่ือให้ได้
คะแนนสูง ๆ ครูผู้สอนควรเลิกการบรรยายเป็นสำคัญ แต่ควรให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และใช้สถานการณ์ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Base Learning) และใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ลักษณะเหล่านี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้เสาะแสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมีข้ันตอน ซึ่งจะทำให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ( เอกนฤน บางท่าไม้. 2561: 34 อ้างอิงจาก Walton, H. and 
Matthews, M., 1989) นอกจากนี้ ครูต้องสอนน้อย แต่ให้ผู้เรียนเรียนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
กระทำด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนเลือกเรียนและกระทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตน 
โดยครูผู้สอนต้องเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนว่ามีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ได้ แต่ผลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพราะจากการ
สำรวจของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ทำการประเมินผลผู้เรียนแล้วพบว่า ผู้เรียนยัง
มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้ การแสวงหาความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม ทำให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
คิด บนพื้น ฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากความรู้และความจริงในสังคมที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนต้องปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการแสวงหาความรู้ให้เกิด
ขึ้นกับตัวเองอย่างกระตือรือร้น นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพ่ึงพาตนเองได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2553, p. 35) สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21    

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษานั้น ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองและการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning อยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพการ
เรียนรู้แบบ Active ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อม มี
การเตรียมตัวจึงจะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning ขึ้นมาได้ การกำหนดการเรียนรู้แบบ Active 
learning จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน ซึ่งที่ผ่านมา รูปแบบการเรียนการสอนที่
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ผู้สอนใช้มากที่สุดคือครูเป็นผู้พูดและนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปปฏิบัติได้ ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสงไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบ Active learning ทัง้นี้ผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด   การที่คุณภาพของผู้เรียนตกต่ำท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจาก
หลักสูตรเน้นความรู้ เนื้อหาจำนวนมาก ครูผู้สอนยังไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีคุณภาพ 
และยังขาดการจัดประสบการณ์ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้
แล้ว ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ การทำงาน การปฏิบัติตน การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดสมรรถนะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันแสดงถึงความด้อยคุณภาพ
ของผู้เรียน   
  จากปัญหาและความสำคัญดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
แบบ Active learning โดยการใช้ Social Model  เป็นรูปแบบกระบวนการที่ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามสมรรถนะของผู ้เรียนโดยบูรณาการองค์ความรู ้รอบด้านมีการวัดและ
ประเมินผลตามมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามความสามารถของผู้เรียนและแสดงความก้าวหน้า
ของผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ คือ S = Self paced learning  คือ การเรียนรู้ตามจังหวะ
ของผู้เรียน  O = Observed behavior คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  C = Competency คือ การ
เรียนรู ้แบบสมรรถนะ  I = Intergration คือ การบูรณาการการเรียนรู ้ องค์ความรู ้อย่างรอบด้าน   A = 
Accomplished คือ ความสำเร็จของผู้เรียนที่ดูได้จากการวัดผลและประเมินผล L = Levels of students คือ 
ระดับความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาช่วยในการจัดการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษาฯ เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สูงขึ้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 (1 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565) 
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สมมติฐานของการวิจัย  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ได้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับสูงขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1.ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 จำนวน 112 คน ในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  

2.ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  
 2.2 ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  
3.เนื้อหา  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Social Model  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่  
 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  จำนวน 1 
แผน  

 4.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯ  เรื ่องการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Social Model จำนวน 10 ข้อ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทำแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื ่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model จำนวน 10 ข้อ ตามที่
ผู้วิจัย สร้างข้ึน  

3. ผลการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model หมายถึง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที่ 2  
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Social Model เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)   ผู้วิจัยได้จัดลำดับตามสาระดังนี้   
  - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  
- จัดการเรียนรู้แบบ Social Model 
  ความหมาย 
 1) Self paced learning   
 2) Observed behavior 
 3) Competency 
 4) Intergration 
 5) Accomplished 
 6) Levels of students 

1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง  2560) 
 ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของ 
สิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                            
 มาตรฐาน  ส 5.1   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง  ซึ่งมีผลต่อ 
กันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ      

                                          มาตรฐาน  ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน 

ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - ม.6 1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบ 

รวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลและข่าวสาร 
ภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาค 
ต่าง ๆ ทั่วโลก 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซ่ึง
ทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของโลก 

   ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน 
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ  
ของ โลก 
   การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่   
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 

   การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 
ทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ เช่น  
การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก        

4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใน 
โลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของ 
มนุษย์และหรือธรรมชาติ  

   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน  
ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - ม.6 1. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและโลก 

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ             
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก 
   การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมของประเทศไทยและโลก 

2. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
บทบาทขององค์การและการประสาน 
ความร่วมมือทั้งในประเทศและนอก 
ประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์ 
การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ 
นอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของโลก 

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวด 
ล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย 
และโลก 

  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศ 
ไทยและโลก 
 

5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ   การ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

  การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน 

 
 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2544 : 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
(Learning Achievement In Science) หมายถึง ความรู ้ความสามารถที่ผ ู ้เร ียนได้รับหลังการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ก็อาจจะกระทำได้โดยวัดได้จากการสอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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              กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 4) ได้ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ในหนังสือประมวลศัพท์
ทางการศึกษาว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จหรือความสามารถในการกระทำใด ๆ ที่ต้อง
อาศัยทักษะหรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
            พรรณี  ช ูทัย  เจนจิต (2545 : 58) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็น
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่พัฒนาการดีขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน  กา รฝึกอบรม ซึ่ง
ประกอบด้วย ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ  
            ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน (Academic Achievement) หมายถ ึ ง  ค ุณล ักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือ
ระดับความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถแค่ไหน 
ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
 1.  การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถดังกล่าวในรูปการกระทำจริงให้ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พล
ศึกษา การช่าง เป็นต้น ซึ่งการวัดต้องใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ” (Performance Test) 
 2.  การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ (Content) อันเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวัดได้โดยใช้ “ข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์” (ไพศาล หวังพานิช. 2523: 137) 
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผล
ของความสามารถของบุคคลที่ต้องอาศัยทักษะ ความรอบรู้ ทัศนคติที่ได้จากการเรียนการสอน การฝึกฝน 
อบรมสั่งสอน ทำให้เกิดความสำเร็จหรือความสามารถในด้านต่าง ๆ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปได้ดังนี้ 
 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
“เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดว่านักเรียนมีความรู้ หรือความสามารถที่เกิดจาก การเรียนการสอนมากน้อยปานใด” 
 วรพจน์  นวลสกุล (2540 : 25) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  ที่เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาบทเรียนนั้นจบแล้ว แบบทดสอบที่ใช้วัดจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (2542 : 34) ได้ให้ความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ว่า เป็นแบบทดสอบ
ที ่ว ัดความรู ้ความสามารถด้านต่าง ๆ เมื ่อได้ร ับประสบการณ์เฉพาะอย่างไปแล้ว  ซึ ่งจะเป็นการวัด
ความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ โดยมุ่งวัดว่านักเรียนมีความรู้หรือมีทักษะใน   วิชานั้นมากน้อยเพียงใด 
 ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ว ่า หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีใช้วัดปริมาณความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการ ที่ได้เรียนรู้มาในอดีตว่ารับรู้ไว้ได้
มากน้อยเพียงไร โดยทั่วไปแล้วมักใช้วัดหลังจากทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเพื่อประเมินการเรียนการสอนว่า
ได้ผลอย่างไร     
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้น ๆ   
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        ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
                  ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2532 : 47) ได้สรุปลักษณะของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ที่ดีไว้ ดังนี้ 
                  1.  ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เครื่องมือวัดผลนั้นมีคุณภาพ 
เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือวัดได้ตรงและครบถ้วน
ตามเนื้อหาที่ต้องการวัด วัดได้ตรงตามจุดประสงค์ วัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง และวัดแล้วสามารถนำ
ผลการวัดไปพยากรณ์หรือคาดคะเนอนาคตได้ 
                  2.  มีความเชื่อมั่นสูง (Reliability) เครื่องมือวัดผลที่ดีวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง ผลที่ได้
จากการวัดจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันน้อยมาก 
  3.  มีความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยจะมีความชัดเจนในตัวเอง 
เช่น ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย จะมีความชัดเจนอยู่ 3 ประการ คือ คำถามชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 
คำตอบแน่นอน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และประการสุดท้ายคือ แปลความหมายคะแนนได้ตรงกัน 
  4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ข้อสอบข้อใดที่มี
คนตอบถูกมากแสดงว่าง่าย ข้อที่มีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ข้อสอบที่ดีมีค่า p อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก ปานกลาง
และค่อนข้างง่าย 
  5.  มีอำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็นประเภทต่าง 
ๆ ได้ถูกต้อง ข้อสอบที่จำแนกได้ หมายถึง ข้อสอบที่คนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ข้อสอบที่จำแนกกลับ คน
เก่งจะตอบผิดแต่คนอ่อนจะตอบถูก และข้อสอบที่จำแนกไม่ได้ คนเก่งและคนอ่อนจะตอบถูกและผิดพอ ๆ กัน 
ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก อำนาจจำแนกของข้อสอบมีค่า r อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 ค่า r เป็น
เครื่องหมายลบ หมายความว่า จำแนกไม่ได้ คนเก่งตอบถูกน้อยกว่าคนอ่อน r เป็นเครื่องหมายลบ หมายความ
ว่า จำแนกได้ คนก่งตอบถูกมากกว่าคนอ่อน ข้อสอบที่มีค่า r ใกล้ศูนย์ (r =  -0.19 ถึง +0.19) เป็นข้อสอบที่
จำแนกไม่ได้ เพราะคนเก่งตอบถูก  พอ ๆ กับคนอ่อน ข้อสอบที่ดีควรมีค่า r อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00  
  6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เครื่องมือที่สามารถทำให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดเชื่อถือได้มาก
โดยใช้วิธีการที่สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว แต่เสียเวลาน้อย ลงทุนน้อยและใช้แรงงานน้อย 
  7.  มีความยุติธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่าง ผู้ที่ถูกวัด
ด้วยกัน 
  8.  ใช้คำถามถามลึก (Searching) ข้อสอบที่ดีต้องการให้ผู้ตอบใช้ความสามารถในการคิดค้น
ก่อนที่จะตอบ 
  9.  ใช้คำถามยั่วยุ (Examplary) มีลักษณะที่ท้าทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากตอบและทำด้วย
ความเต็มใจ 
  10.  คำถามจำเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามวงกว้างเกินไป หรือถามคลุมเครือให้คิดได้
หลายแง่หลายมุม 
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ที ่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสู ง มีความเป็นปรนัย มีความยากง่าย
พอเหมาะ มีอำนาจจำแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใช้คำถามถามลึก  ใช้คำถามยั่วยุ และคำถาม
จำเพาะเจาะจง  
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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เป็นผลการวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผู้เรียน คุณลักษณะด้านจิตพิสัย 
ความสนใจ ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง และ
ลักษณะบุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ     การเสริมแรงของครู การ
แก้ไขข้อผิดพลาด และรู้ผลว่าตนเองกระทำได้ถูกต้องหรือไม่ 
 ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย หรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในปัจจุบันครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อำนวย
ความสะดวก หรือให้คำแนะนำปรึกษาจึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
 การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) 

1. ความหมายการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
การเรียนรู้ แบบกระตือรือร้นเป็นการเรียนรู้ ที่เน้นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจรวมถึงความถนัดของผู้เรียนทำให้ได้ลงมือปฏิบัติมีโอกาส
ในการคิดและตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพูด ( talk) การฟัง(listen) การอ่าน (read) การ
เขียน (write) การสะท้อน (reflect) แนวความคิดและความรู้ที่ได้รับไปแล้วการแก้ปัญหาและการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม จากผู้สอนสร้างสถานการณ์กระตุ้นเป็นแรงหนุนและอำนวยความสะดวก   

ปรีชาญ เดชศรี(2545 : 53) สรุปว่า การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งในเชิงทักษะต่างๆ เช่น การทดลอง การสำรวจตรวจสอบและการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญา วิเคราะห์วิจารณ์หรือการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพ่ือแทนที่การเรียนการสอนที่ครู
บอกเล่าให้นักเรียนได้ฟังเพียงด้านเดียว 

ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547 : 27) สรุปว่า การเรียนรู้แบบกระตือรือร้นเป็นการเรียนรู้ที่ 
ผู้เรียนได้มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างกระปรี้กระเปร่า โดยการลงมือทำ 
และคิดสิ่งที่ตนกำลังกระทำ จากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผ่านทางการอ่าน พูด 
ฟังคิด เขียน อภิปราย แก้ปัญหาและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือทดแทนการสอนแบบบรรยาย จาก 
แนวคิดการเรียนรู้ แบบกระตือรือร้นซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ผู้เรียนได้ทำ 
กิจกรรมต่างๆ มีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
รวมถึงการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและทำซ้ำบ่อยๆ ทำให้รู้ ความสามารถและศักยภาพของ 
ตนเองซึ่งนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ 
ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และเป็นความรู้ ที่ยั่งยืน จากธรรมชาติของการเรียนรู้ แบบ 
กระตือรือร้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทบาทการเรียนรู้ ของตนเองเป็นสำคัญและมีกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 

บอนเวลล์ (Bonwell. 1995 อ้างถึงใน ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา. 2547 : 25) สรุปว่า 
ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นนั้น ประกอบด้วยลักษณะสำคัญต่อไปนี้ 

(1) เป็นการเรียนรู้ ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลง และพัฒนา 
ทักษะให้เกิดกับผู้เรียน 

(2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 
(3) ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน 
(4) เน้นสำรวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน 
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(5) ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลการนำไปใช้ 
(6) ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว 

Meyers and Jones (1993) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
โอกาสในการพูด ฟัง เขียน อ่าน และไตร่ตรองอย่างมีความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา แนวคิดประเด็น และการน า
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้กับผู้เรียน 

Bonwell & Eison (1991) กล่าวเกี่ยวกับ Active Learning ว่าเป็นการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริงมากกว่าการฟัง ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน อธิบายและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กัน 
3 ส่วน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

Bonwell (2003) กล่าวว่า Active & Learning หมายถึง การเรียนที่เน้นให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติและ
สร้างความรู้จากจากการลงมือปฏิบัติจริงในระหว่างการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 

Prince (2004) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่านเขียน และ
ไตร่ตรองความคิด 

Felder and Brent (2009) กล่าวว่า Active Learning หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่ผู้เรียนทุกคนได้ถูกเรียกให้ท าสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากการนั่งดู ฟัง และจดบันทึกอย่างเดียว 
 จรรยา ดาสา (2552) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก คือการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่จากการได้คิด ได้
ปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน 

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555) การเรียนเชิงรุก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ลดกระบวนการ
ถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาความคิดระดับสูง เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติมากกว่า
ฟังบรรยาย และเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนเป็นหลัก 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560) อธิบายว่า Active Learning คือกระบวนการที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินในการจัดกิจกรรมการรู้เพื่อสร้างความเข้าใจลึกซึ้งด้วยการเชื่อมโยง
ผู้เรียนกับเนื้อหาในองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิดและทักษะ ผ่านการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การเรียนเชิงรุกหรือการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น(Active 
Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการมีปฏิบัติ
สัมพันธ์และเชื่อมโยงจากความรู้เดิมด้วยตนเองจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
มีนักการศึกษาได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกActive Learning ไว้ 

ดังนี้ 
เชงเคอร์ กอส และเบิร์นสไตน์ (Shenker; Goss; & Bearstein. 1996) กล่าวถึงลักษณะของการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้ 
1) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลงและพัฒนาทักษะ

ให้เกิดกับผู้เรียน 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 
3) ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน 
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4) เน้นการสำรวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน 
5) ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการนำไปใช้ 
6) ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว 

ซิลเบอร์แมน (Silberman. 1996 ) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกดังนี้ 
1) มีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นและยังเป็นการสร้างการร่วมมือกันและ

การมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
2) มีการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

 
4. Social Model 

เป็นรูปแบบกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามสมรรถนะของ
ผู้เรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้รอบด้านมีการวัดและประเมินผลตามมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
ตามความสามารถของผู้เรียนและแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) Self paced learning   
   เป็นการศึกษาด้วยตนเองจากซีด ีรอม หรือการศึกษาบทเรียนจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ตามความเร็วและความพร้อมของผู้เรียนเอง การเรียนแบบนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นภายในตัว
บุคคลตามหลัก 9 ขั้น (Gagne’s Nine) ของโรเบิร์ต กาเย (Robert Gagne, 1 ่ 998) ดังนี้คือ 

1) การเพิ่มความตั้งใจ  (gain attention) 
2) บอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียน  
(inform learner of objective) 
3) การเร้าให้มีการฟื้นความรู้เดิม stimulate of recall prior knowledge) 
4) การนำเสนอบทเรียน (present the materials) 
5) การชี้ทางในการเรียนรู้ (provide guidance of learning) 
6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (elicit response) 
7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) 

    8) การประเมินผล (assess performance) 
9) การถ่ายโยงความรู้ (enhance retention and transfer) 

2) Observed behavior 
คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ผลงาน การมีส่วนร่วมในการเรียน 

 3) Competency คือ การเรียนรู้แบบสมรรถนะ เพ่ือให้เกิดกรอบความคิด หรือความคิดรวบ
ยอดของผู้เรียน เช่น นักเรียนต้องทำอะไรเป็น ไม่ใช่ นักเรียนต้องเรียนอะไร 

4) Intergration คือ การบูรณาการการเรียนรู้ องค์ความรู้อย่างรอบด้านของนักเรียน มีการ 
กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน มีการบูรณาการ เน้น
การคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝึกทักษะ การปฏิบัติ จริง และการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

 5) Accomplished คือ ความสำเร ็จของผู ้ เร ียนที ่ด ูได ้จากการวัดผลและประเมินผล 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
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 6) Levels of students คือ ระดับความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลที่หลากหลาย มีการแสดงความ
คืบหน้าของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกระบวนการ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชั้นเรียน 

 จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยตามรายละเอียดที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบ Social Model สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านความคิดของ
ตนเองในระดับสูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมทางด้านการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
เทคนิคการสอนที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งด้วยในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  ที่มีต่อผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

บทที่  3 
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ  
Social Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 ประชากรและตัวอย่าง  
 3.2 แบบแผนการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากรที่ใช้คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ห้อง รวมนักเรยีน
ทั้งหมด 112 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 24 
คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565 ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Random)    
3.2 แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลอง คือ การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง 1 
กลุ ่ม และมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One – group pretest – posttest design) (McMillian and 
Schumacher, 1997 : 323 - 324 อ้างถึงใน ภัทราพร  เกษสังข์, 2549 : 51-52) 
   รูปแบบ      Group Pretest     Treatment  Posttest 
           A     O            X       O 
              Time    
ภาพประกอบที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

     เมื่อกำหนดให้   
A แทน กลุ่มของหน่วยตัวอย่าง 

      O แทน สิ่งที่วัดได้จากการวัดก่อนหรือวัดหลัง     
  X แทน สิ่งที่จัดกระทำ  
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
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  3.4.1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
  3.4.1.3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  3.4.1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
3.4.2 การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4.2.1  ศึกษาแนวคิดเก ี ่ยวกับการออกแบบแผนการจ ัดการเร ียนรู ้ และการสร ้าง
แบบทดสอบ  
  3.4.2.2  ศึกษาหลักสูตร เกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.4.2.3 สร้างแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน    
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.1  ก่อนดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาท ี
 3.5.2  ผู้วิจัยดำเนินการสอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น 
 ขั้นที่ 1  S : Self paced learning   
 1. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงชั้นและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 5 ข้อ 
(Google form) 
 2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข่าวสงครามรัสเซีย-ยูเครน อันผลกระทบต่อพลังงานโลก และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตั้งคำถามท้าทายการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่นักเรียน
สามารถปฏิบัติได้ 
 ขั้นที่ 2 O : Observed behavior 
 3. ครูสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการตอบคำถามท้าทายการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล 
 ขั้นที่ 3 C : Competency 
 4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ สืบค้นจากข่าวและสื่อออนไลน์ เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และสรุปเป็นแนวคิดของตนลงในกระดาษท่ีครู
แจกให้ อย่างน้อย 3 ข้อ 
 5. ครูอธิบายเนื้อหาแนวทางการอนุรักษ์ของแต่ละภูมิภาคโลก โดยใช้สื่อสไลด์หน่วยที่ 3 
 ขั้นที่ 4 I : Intergration 
 6. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตั้งประเด็นท้าทายเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มละ 1 ข้อ (อาจเลือกใช้เหตุการณ์จริงโดยการศึกษาข่าวก็ได้) พร้อมวิเคราะห์หาทางป้องกันปัญหาดังกล่าว 
 ขั้นที่ 5 A : Accomplished 
 7. ครูให้นักเรียนกลุ่มท่ี 1 อ่านประเด็นปัญหา และให้นักเรียนที่เหลือร่วมกันตอบวิธีการแก้ปัญหา 
พร้อมทั้งถามนักเรียนที่ได้เขียนแนวทางอนุรักษ์ไว้ก่อนหน้าว่าสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่ หาก
สอดคล้องให้เพ่ิมคะแนนให้กลุ่มละ 1 คะแนน จนครบทุกกลุ่ม  
 ขั้นที่ 6 L : Levels of students 
 8. ครูสอบถามว่าแนวทางการอนุรักษ์ของใครยังไม่ถูกเลือก และให้นักเรียนที่เหลืออธิบายว่า        
แนวทางการอนุรักษ์ของตนมีแนวคิดเช่นไร 
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 9. ครูและนักเรียนร่วมกันวิพากษ์ ข้อดีและข้อควรพัฒนาของแต่ละแนวคิด ร่วมกันให้คะแนน สรุป
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย แล้วให้
นักเรียนบันทกึองค์ความรู้ของตนในรูปแบบอิสระ เช่นแผนผังความคิด จดสรุป สรุปความรู้เป็นคลิปวิดีโอ หรือ
อธิบายให้ครูฟังภายหลัง 
 10.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 10 คะแนน (Google form) 
 11. ประเมินผลจากการตรวจแบบทดสอบ 5 คะแนน และประเมินผลจากการปฏิบัติชิ้นงาน 5 
คะแนน 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบ 
Social Model 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน  
  สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพ่ือดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  
  3.7.1.1 คะแนนสอบก่อนเรียน 
  3.7.1.2 คะแนนสอบหลังเรียน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนที่เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล 
คะแนนสอบ ผลต่างของคะแนน 

หลังเรียนกับก่อน
เรียน (D) 

ก่อน
เรียน 

 หลัง
เรียน 

 

1 นายชรัณ เจริญสุข 4 16 9 81 5 
2 นายทัตพงศ์ เกตุแก้ว 3 9 9 81 6 
3 นายภูมินทร์  แก้วกังวาล 2 4 9 81 7 
4 นายวิสิฎฐ์  คีรีวงษ์ 2 4 8 64 6 
5 นายอนุวิท เหลืองแดง 2 4 8 64 6 
6 น.ส.ณัฐณิชา  เพาะเจริญ 4 16 10 100 6 
7 น.ส.ต้องตา กุลทองทักษ์ 2 4 7 49 5 
8 น.ส.ธนิษฐา แก้วบัวดี 2 4 8 64 6 
9 น.ส.ธมนวรรณ  แก้วมีสี 4 16 10 100 6 
10 น.ส.บุษกร  วิเศษสิงห์ 2 4 7 49 5 
11 น.ส.ปนัดดา  ใจตรง 2 4 7 49 5 
12 น.ส.ปรียาภรณ์  สุขนุ่น 3 9 9 81 6 
13 น.ส.พรธิตา  วัชวงษ์ 2 4 9 81 7 
14 น.ส.พัชราภา   ไชยทัน 3 9 9 81 6 
15 น.ส.แพรวาว ตรีเดชา 3 9 9 81 6 
16 น.ส.มัลลิกา นามพงษ์ 2 4 8 64 6 
17 น.ส.เมธาพร  ดวงดีทิพย์ 2 4 8 64 6 
18 น.ส.ฤดีรัตน์ เกตไธสง 2 4 8 64 6 

x2 x2 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล 
คะแนนสอบ ผลต่างของคะแนน 

หลังเรียนกับก่อน
เรียน (D) 

ก่อน
เรียน 

 หลัง
เรียน 

 

19 น.ส.วริศรา วรรณไชย 3 9 10 100 7 
20 น.ส.วิรัญญา วรภักดี 2 4 9 81 7 
21 น.ส.สิรินทรา  กลิ่นทิพย์ 3 9 9 81 6 
22 น.ส.อภิญญา  สุทธิประเสริฐ 2 4 10 100 8 
23 น.ส.สุกัญญา สร้อยทอง 2 4 7 49 5 
24 น.ส.กุลธิดา โพธิ์เงิน 2 4 8 64 6 
รวม 58 158 197 1709 139 
เฉลี่ย 2.52 6.90 8.57 74.30 6.04 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนระหว่างเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การ

จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เมื่อเปรียบเทียบแล้ว
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x2 x2 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) มี วัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social 
Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  จำนวน 112 คน  

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มแบบ
เจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  

2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
จัดการเรียนรู้แบบ Social Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ  

โดยนำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดำเนินการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ดำเนินการสอนเอง ใช้เวลาสอน 1 ชั่วโมง หลังจากท่ีนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนที่เป็น
กลุม่ตัวอย่างแล้วทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม ที่ผู้วิจัยได้ทำการ
สลับข้อและสลับตัวเลือก  

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social 
Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 
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ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  

1.1 ครูผู้สอนที่จะนำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2/2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
บรรณานุกรม 

-Barrows, H.S. and Tamblyn, Roblyn M, Problem Based Learning: An Apprpach to Medical 
Education, (New york: Spinger, 1980), p. 12.  
-Mierson, S. and Parikh, A.A., “Stories from the Field”, Change, (32(January-February,21-31 , 
2000), p. 23. 
-กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง 2561. กาญจนบุรี : วิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 
(บ้านเก่าวิทยา), 2561. 
-ทิศนา แขมมณ,ี ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภา (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๖.  
-มัณฑรา ธรรมบศยุ ์, “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ PBL (Problem-Based Learning)“,วิชาการ, ๒ 
(กุมภาพันธ์), ๒๕๔๕), หน้า ๑๑-๑๗. 
-วัชรา เล่าเรียนดี, เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ, (นครปฐม: โครงการสงเสริมการผลิตตำราและ
เอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขตพระราชวงสนามจันทร์,๒๕๔๗), หน้า ๗๒. 
-Barrows, H.S. and Tamblyn, Roblyn M., Problem Based Learning: An Apprpach to Medical 
Education, (New york: Spinger, 1980), p. 80. 
-ว ัลล ี  ส ัตยาศัย , การเร ียนร ู ้ โดยใช้ป ัญหาเป็นหลัก ร ูปแบบการเร ียนรู ้ โดยผ ู ้ เร ียน เป็นศูนย์กลาง, 
(กรุงเทพมหานคร: บุ๊คเน็ท, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖.  
-ส ุนทรี  คนเที ่ยง , “การจัดการเรียนสอนตามแนวปฏิร ูปการศึกษา”, ข่าวสารกองบริการศึกษา ,๑๒ 
(พฤษภาคม-มิถุนายน, ๑๐-๑๙), ๒๕๔๔, หน้า ๑๒.  
- Barrows, H.S., Problem Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview,( ZSan 
Francisco: Jossey-Bass, 1996), p.14  
-dens, K.M., ”Preparing problem solvers for the 21st century though problem-based learning”, 
College Teaching, 48(February), 2000), p. 50. 
-มณี อาภานันทกุล รุจิเรศ ธนูรักษ์ และประพิศ จันทร์พฤกษา, “ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญญาเป็นหลัก และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ,”,วารสาร
โรงพยาบาลรามา, (๑๐ (๒), ๑๑๘-๑๓๑, มีนาคม-สิงหาคม, ๒๕๔๗), หน้า ๕๗.  
-(ทิศนา แขมมณ,ี 2550 : 3) 
-มนรัตน์ สมสุข, ชาติชาย ม่วงปฐม และจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2555) 
-กัญญา  สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548, อ้างถึงใน วาสนา ศรัทธา, 2552 : 55) 
-สุพลา ทองแป้น, พูนสุข อุดมและธวัฒน์ชัย เทพนวล(2552) 
 

 

 

 



21 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ แผนที่ 19 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อหน่วย การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส33101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาคเรียนที่ 1/2565  จำนวน 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน นายอนุกูล ด่านนา      โรงเรียน อบจ.กจ.1 (บ้านเก่าวิทยา) 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 5.2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 ตัวช้ีวัด  ม 6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
               การปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จะช่วยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 อธิบายแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ (K) 
 3.2 วิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (S) 
 3.3 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A) 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 สาระการเรียนรู้ 
  - แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        รัก ภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติไทย มีความรับผิดชอบ นำผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยการ
อ่านมาคิดวิเคราะห์  มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความม่ันใจกล้าแสดงออก    
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (5 ด้าน) 
  สมรรถนะด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7. สมรรถนะการเรียนรู้ 
 7.1 สมรรถนะการเรียนรู้ (10 สมรรถนะ) 
   สมรรถนะหลัก 10.3 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
  สมรรถนะรอง  - 
 7.2 สมรรถนะการเรียนรู้ (6 สมรรถนะ) 
  สมรรถนะด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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8. ภาระงาน / ชิ้นงานที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 
 8.1 ภาระงาน   

-สรุปความรู้ในรูปแบบอิสระ 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้าน วิธีการ เครื่องมือ 
ความรู้ (K) 

 
1. ซักถาม/ทดสอบ ความรู้เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

คำถาม และ
แบบทดสอบ 
แผนผังความคิด 

ทักษะ (S) 
 

ประเมินพฤติกรรมในการทำงานเป็นรายบุคคลและ   เป็น
กลุ่มในด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ 

แบบประเมิน 

คุณค่า (A) 
 

ประเมินพฤติกรรมในการทำงานเป็นรายบุคคลใน 
ด้าน ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

แบบประเมิน
พฤติกรรม  

 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ (Social model) 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นที่ 1  S : Self paced learning   
 1. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงชั้นและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 5 ข้อ 
(Google form) 
 2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข่าวสงครามรัสเซีย-ยูเครน อันผลกระทบต่อพลังงานโลก และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตั้งคำถามท้าทายการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่นักเรียน
สามารถปฏิบัติได้ 
 ขั้นที่ 2 O : Observed behavior 
 3. ครูสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการตอบคำถามท้าทายการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล 
ขั้นการจัดการเรียนรู ้
 ขั้นที่ 3 C : Competency 
 4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ สืบค้นจากข่าวและสื่อออนไลน์ เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และสรุปเป็นแนวคิดของตนลงในกระดาษท่ีครู
แจกให้ อย่างน้อย 3 ข้อ 
 5. ครูอธิบายเนื้อหาแนวทางการอนุรักษ์ของแต่ละภูมิภาคโลก โดยใช้สื่อสไลด์หน่วยที่ 3 
 ขั้นที่ 4 I : Intergration 
 6. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตั้งประเด็นท้าทายเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มละ 1 ข้อ (อาจเลือกใช้เหตุการณ์จริงโดยการศึกษาข่าวก็ได้) พร้อมวิเคราะห์หาทางป้องกันปัญหาดังกล่าว 
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ขั้นประเมินผล 
 ขั้นที่ 5 A : Accomplished 
 7. ครูให้นักเรียนกลุ่มท่ี 1 อ่านประเด็นปัญหา และให้นักเรียนที่เหลือร่วมกันตอบวิธีการแก้ปัญหา 
พร้อมทั้งถามนักเรียนที่ได้เขียนแนวทางอนุรักษ์ไว้ก่อนหน้าว่าสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่ หาก
สอดคล้องให้เพ่ิมคะแนนให้กลุ่มละ 1 คะแนน จนครบทุกกลุ่ม  
 ขั้นที่ 6 L : Levels of students 
 8. ครูสอบถามว่าแนวทางการอนุรักษ์ของใครยังไม่ถูกเลือก และให้นักเรียนที่เหลืออธิบายว่า        
แนวทางการอนุรักษ์ของตนมีแนวคิดเช่นไร 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันวิพากษ์ ข้อดีและข้อควรพัฒนาของแต่ละแนวคิด ร่วมกันให้คะแนน สรุป
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย แล้วให้
นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ของตนในรูปแบบอิสระ เช่นแผนผังความคิด จดสรุป สรุปความรู้เป็นคลิปวิดีโอ หรือ
อธิบายให้ครูฟังภายหลัง 
 10.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 5 ข้อ 5 คะแนน (Google form) 
 11. ประเมินผลจากการตรวจแบบทดสอบ 5 คะแนน และประเมินผลจากการปฏิบัติชิ้นงาน 5 
คะแนน 
11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

11.1 สื่อการเรียนรู้   
         11.1.1 สื่อสไลด์หน่วยที่ 3  
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บันทึกหลังสอน 

(ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

1. ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................ ........... 
2. ด้านทักษะ (S) 
...................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
3. ด้านคุณค่า (A)  
........................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .............................. 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
...................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
6.สมรรถนะการเรียนรู้ 
 6.1 สมรรถนะการเรียนรู้ ( 10 สมรรถนะ ) 
............................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ..................................................... 
 6.2 สมรรถนะการเรียนรู้ ( 6 สมรรถนะ ) 
............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ...................... 
 7. ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
 8. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................. .......................... 
 
 

       ลงชื่อ...............................................(ผู้สอน) 
           (นายอนุกูล ด่านนา) 
       วันที่........................................................... 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  

               ลงชื่อ............................................... 
  (นางสาวสุภาพรรณ รัตนพรชัย) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วันที่........................................................... 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

               ลงชื่อ............................................... 
  (นางสาวณิชาภา วิลัย) 

          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
วันที่........................................................... 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................               

ลงชื่อ...............................................    
(นางสาวลัดดาวัลย์    เอกจิต) 

    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วันที่........................................................... 
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การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ คือ   สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  

แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ชื่อ...............................................................................นามสกุล........................................................................... 
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 

สรุปผล 
3 2 1 0 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
4.3  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     
 
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
    ดีเยี่ยม   ดี    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
     ลงชื่อ ............................................  ผู้ประเมิน 
                           (นายอนุกูล  ด่านนา) 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  
  ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้  3  คะแนน     
  ดี -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  2  คะแนน   
  ผ่าน -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  1  คะแนน   
  ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม  ให้  0  คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การสรุปผล 
ดีเยี่ยม -   13-15   คะแนน   
ดี -   9-12     คะแนน   
ผ่าน -   1-8       คะแนน   
ไม่ผ่าน -   0          คะแนน 
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แบบประเมินพฤติกรรมบ่งช้ี สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ระดับ 7 – 10 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) 

..................................................................................................................  
คำชี้แจง  1. แบบประเมินเป็นแบบประเมินการปฏิบัติตนของนักเรียน มีข้อความทั้งหมด 10 ข้อ  

2. ผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วนักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในช่องที่ตรงกับการ
ปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุด 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ชื่อ...........................นามสกุล....................................... เพศ   ชาย   หญิง  มัธยมศึกษาปีที.่................... 

 

ข้อ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง 
1  นักเรียนทำตามกฎ กติกาและระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด เมื่อมีการตรวจจาก

โรงเรียน (7)  
   

2  นักเรียนยอมปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนมาก (7)     
3  นักเรียนปฏิบัติ ยอมรับต่อกฎ กติกาและระเบียบข้อตกลงที่สังคมกำหนด (8)     
4  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนตามวิถีวัฒนธรรมที่

หลากหลายด้วยความเข้าใจ (8)  
   

5  นักเรียนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น (8)     
6  นักเรียนสามารถทำกิจกรรมกับบุคคลที่มีความแตกตา่งทางสงัคมและวัฒนธรรม

กับตนเองได้ (9)  
   

7  นักเรียนโน้มน้าวให้ผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมให้สามารถ
ทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ (9)  

   

8  นักเรียนรวมกลุ่มกันทำงานหรือทำกิจกรรมเพ่ือบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างทั้ง
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ ได้ (10)  

   

9  นักเรียนอาสาทำกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(10)  

   

10  นักเรียนทำงาน/กิจกรรมร่วมกับผู้ที่มีความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม ฯลฯ ได้ (10)  

   

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อที่  ระดับการประเมิน 
1-2  ระดับเริ่มต้น 

3-5  ระดับกำลังพัฒนา 
6-7  ระดับสามารถ 
8-10  ระดับเหนือความคาดหวัง 
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แบบทดสอบแผนการเรียนรู้ที่ 19  
 เร่ือง  แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สื่อสไลด์ประกอบ แผนการเรียนรู้ที่ 19  
 เร่ือง  แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบประเมินการพิจารณาความแม่นตรงของแบบทดสอบ 
แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
คำชี้แจง ให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือไม่ 

โดยเขียนเครื่องหมาย  √ลงในช่อง  เพ่ือแสดงความคิดเห็นจากการพิจารณาความสอดคล้อง ซึ่งเกณฑ์
การพิจารณาความสอดคล้อง ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 

+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามตัวชี้วัด 
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามตัวชี้วัด 
-1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ไม่ตรงตามตัวชี้วัด 
 

เนื้อหา ตัวชี้วัด ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

แนวทางในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ระบุ
แนวทางการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก 
(ส 5.2 ม.6/3) 

1.ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
     ก.สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ตามธรรมชาติ 
     ข.สิ่งมีชีวิต ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ค.สิ่งที่อยู่รอบตัว และมนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ 
     ง.สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา จับต้องได้ทั้งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต 

   

2.ข้อใดคือความหมายของมาตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
     ก.การดำเนินการต่อทรัพยากรรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ข.การบริหารการใช้ทรัพยากรและธรรมชาติ 
     ค.การดำเนินกิจกรรมต่อธรรมชาติและ  
        สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก 
     ง.การดำเนินการต่อสภาวะธรรมชาติที่ 
        เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร่งด่วน 

   

3.ข้อตกลงใดมีสาระสำคัญเก่ียวกับการควบคุม
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ 
     ก.อนุสัญญาไซเตส    ข.อนุสัญญาเวียนนา 
     ค.พิธีสารมอนทรีออล    ง.อนุสัญญาบาเซิล 
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เนื้อหา ตัวชี้วัด ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

4.ความร่วมมือในอนุสัญญาใดส่งผลให้เกิด พรบ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 
     ก.อนุสัญญาไซเตส  
     ข.อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารมอนทรีออล 
     ค.อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 
         เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     ง.อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

   

5.ข้อใดคือสาระสำคัญของ อนุสัญญาบาเซิล  
     ก.ยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ 
     ข.รณรงค์ไม่ให้สร้างเขื่อน 
     ค.ควบคุมการขนส่งสารเคมีอันตรายข้าม 
       พรมแดน 
     ง.ดำเนินกิจกรรมให้มีการยกเลิกสารเคมี 

   

6.ปัจจุบันองค์กรที่ดำเนินการด้านทรัพยากรคือข้อ
ใด 
     ก.กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ข.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ค.กระทรวงมหาดไทย 
     ง.กระทรวงทรัพยากรและพาณิชย์ 

   

7.การจัดตั้งองค์กรเอกชนเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อมต้อง
เป็นไปตามบทกฎหมายใด 
     ก.พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
     ข.พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
     ค.พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       แห่งชาติ พ.ศ.2535 
     ง.พรบ.การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 และแก้ไข 
       เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550  

   

  8.องค์กรใดเป็นองค์กรระดับประเทศ 
     ก.มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า    ข.องค์กรกรีนพีช 
     ค.มูลนิธิเพ่ือนช้าง       ง.สมาคมหยาดฝน 

   

9.หากประชาชนพบเห็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างควรรายงานไปยังองค์กรใด 
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เนื้อหา ตัวชี้วัด ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

     ก.องค์กรกรีนพีช ข.มูลนิธิเพ่ือนช้าง 
     ค.สมัชชาคนจน ง.องค์การกองทุนสัตว์ 

10.นาย กนกเลี้ยงนกไว้จำนวน 1000 ตัว ในพื้นที่ 
1 ไร่สร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้านถือว่าผิด
กฎหมายฉบับใด 
     ก.พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
        แห่งชาติ พ.ศ.2535 
     ข.พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
     ค.พรบ.การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 และแก้ไข 
        เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
     ง.พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 

   

 

ลงชื่อ..................................................................................  
(...........................................................) ผู้ประเมิน 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 

+1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่า ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหา หรือข้อสอบสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

0 หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจว่า ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหา หรือข้อสอบสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

-1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่า ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเนื้อหา หรือข้อสอบไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
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แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
     ก.สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ตามธรรมชาติ 
     ข.สิ่งมีชีวิต ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ค.สิ่งที่อยู่รอบตัว และมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
     ง.สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา จับต้องได้ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

2.ข้อใดคือความหมายของมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
     ก.การดำเนินการต่อทรัพยากรรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ข.การบริหารการใช้ทรัพยากรและธรรมชาติ 
     ค.การดำเนินกิจกรรมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       โดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก 
     ง.การดำเนินการต่อสภาวะธรรมชาติที่ 
       เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร่งด่วน 

4.ความร่วมมือในอนุสัญญาใดส่งผลให้เกิด พรบ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
     ก.อนุสัญญาไซเตส  
     ข.อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารมอนทรีออล 
     ค.อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
       สภาพภูมิอากาศ 
     ง.อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

5.ข้อใดคือสาระสำคัญของ อนุสัญญาบาเซิล  
     ก.ยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ 
     ข.รณรงค์ไม่ให้สร้างเขื่อน 
     ค.ควบคุมการขนส่งสารเคมีอันตรายข้ามพรมแดน 
     ง.ดำเนินกิจกรรมให้มีการยกเลิกสารเคมี 

6.ปัจจุบันองค์กรที่ดำเนินการด้านทรัพยากรคือข้อใด 
     ก.กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ข.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ค.กระทรวงมหาดไทย 
     ง.กระทรวงทรัพยากรและพาณิชย์ 

7.การจัดตั้งองค์กรเอกชนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไป
ตามบทกฎหมายใด 
     ก.พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
     ข.พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
     ค.พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       แห่งชาติ พ.ศ.2535 
     ง.พรบ.การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 และแก้ไข 
       เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
  
8.องค์กรใดเป็นองค์กรระดับประเทศ 
     ก.มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า ข.องค์กรกรีนพีช 
     ค.มูลนิธิเพ่ือนช้าง  ง.สมาคมหยาดฝน 

9.หากประชาชนพบเห็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างควรรายงานไปยังองค์กรใด 
     ก.องค์กรกรีนพีช  ข.มูลนิธิเพ่ือนช้าง 
     ค.สมัชชาคนจน  ง.องค์การกองทุนสัตว์ 

10.นาย กนกเลี้ยงนกไว้จำนวน 1000 ตัว ในพื้นที่ 1 ไร่
สร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้านถือว่าผิดกฎหมาย
ฉบับใด 
     ก.พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
        แห่งชาติ พ.ศ.2535 
     ข.พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
     ค.พรบ.การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 และแก้ไข 
        เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
     ง.พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
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คะแนนสอบก่อน และหลังเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เรื่อง การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล 
คะแนนสอบ ผลต่างของคะแนน 

หลังเรียนกับก่อนเรียน (D) 

 

ก่อนเรียน 
 

หลังเรียน 
 

1 นายชรัณ เจรญิสุข 4 16 9 81 5 25 

2 นายทัตพงศ์ เกตแุกว้ 3 9 9 81 6 36 

3 นายภมูินทร์  แก้วกังวาล 2 4 9 81 7 49 

4 นายวสิิฎฐ์  คีรีวงษ์ 2 4 8 64 6 36 

5 นายอนุวทิ เหลืองแดง 2 4 8 64 6 36 

6 น.ส.ณฐัณิชา  เพาะเจริญ 4 16 10 100 6 36 

7 น.ส.ตอ้งตา กุลทองทกัษ์ 2 4 7 49 5 25 

8 น.ส.ธนิษฐา แก้วบัวด ี 2 4 8 64 6 36 

9 น.ส.ธมนวรรณ  แก้วมีส ี 4 16 10 100 6 36 

10 น.ส.บุษกร  วิเศษสิงห์ 2 4 7 49 5 25 

11 น.ส.ปนัดดา  ใจตรง 2 4 7 49 5 25 

12 น.ส.ปรยีาภรณ์  สุขนุ่น 3 9 9 81 6 36 

13 น.ส.พรธิตา  วัชวงษ์ 2 4 9 81 7 49 

14 น.ส.พัชราภา   ไชยทนั 3 9 9 81 6 36 

15 น.ส.แพรวาว ตรีเดชา 3 9 9 81 6 36 

16 น.ส.มัลลกิา นามพงษ์ 2 4 8 64 6 36 

17 น.ส.เมธาพร  ดวงดีทิพย ์ 2 4 8 64 6 36 

18 น.ส.ฤดรีัตน ์เกตไธสง 2 4 8 64 6 36 

19 น.ส.วริศรา วรรณไชย 3 9 10 100 7 49 

20 น.ส.วริัญญา วรภักด ี 2 4 9 81 7 49 

21 น.ส.สิรนิทรา  กลิ่นทิพย ์ 3 9 9 81 6 36 

22 น.ส.อภญิญา  สุทธิประเสรฐิ 2 4 10 100 8 64 

23 น.ส.สกุัญญา สร้อยทอง 2 4 7 49 5 25 

24 น.ส.กลุธิดา โพธิ์เงนิ 2 4 8 64 6 36 

รวม 58 158 197 1709 139 853 

เฉลี่ย 2.52 6.90 8.57 74.30 6.04 37.10 
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