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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 6 ป พ .ศ.2559 และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2560 – 2579 (Gugliemino, 1978; กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ปรากฏวิสัยทัศนดานการศึกษาที่สำคัญ 

คือ คนไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 นำมาสูการกำหนดยุทธศาสตร

ทางการศึกษาท่ี 4 เนนการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา และเปาหมายสำคัญคือ 

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย  การศึกษาทุกระดับ

จำเปนตองไดรับการปฏิรูปเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของโลกที ่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการศึกษาหรือ

หลักสูตรในยุคThailand4.0 ควรมีเปาหมายหลักเพื่อผลผลิต โดยครูตองฝกใหผูเรียนใชทักษะการคิดมากกวาการ

ใชความจำ ไมเนนการสอน/การเรียนแบบทองจำ ไมเนนการสอบเพื่อใหไดคะแนนสูง ๆ ครูผูสอนควรเลิกการ

บรรยายเปนสำคัญ แตควรใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและใชสถานการณปญหาเปนฐานในการเรียนรู (Problem 

Base Learning) และใชการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เนื่องจากการจัดการเรียนรูลักษณะเหลานี้เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางในการเรียนรู โดยผูเรียนไดเสาะแสวงหาความรูมาใชในการแกปญหาที่ไดรับมอบหมายอยางมี

กระบวนการและมีข้ันตอน ซ่ึงจะทำใหไดมาซ่ึงความรูท่ีทันตอเหตุการณและเปนความรูท่ีผูเรียนสามารถนำไปใชได

จริง ( เอกนฤน บางทาไม. 2561: 34 อางอิงจาก Walton, H. and Matthews, M., 1989) นอกจากนี้ ครูตอง

สอนนอย แตใหผูเรียนเรียนมาก และเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือกระทำดวยตนเอง ใหผูเรียนเลือกเรียนและ

กระทำกิจกรรมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของตน โดยครูผู สอนตองเชื่อมั ่นในตัวผู เรียนวามี

ความสามารถในการแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวยตนเองได แตผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดาน

การศึกษาของชาติยังไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย เพราะจากการสำรวจของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการไดทำการประเมินผลผูเรียนแลวพบวา ผูเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ทางการคิดวิเคราะห ความใฝรู การแสวงหาความรู และคุณธรรม จริยธรรม ทำใหผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนการสอน เพื ่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด บนพื้น ฐานของการเรียนรู ดวยตนเอง 

เนื่องจากความรูและความจริงในสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นมีมากมายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูเรียนตองปรับตัวใหทัน

ตอการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการแสวงหาความรูใหเกิดขึ้นกับตัวเองอยางกระตือรือรน นำไปสูการเรียนรู

ตลอดชีวิตและการพึ่งพาตนเองได (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2553, p. 35) สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษท่ี 

21    
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   เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษานั้น ครูผูสอนจะตองมีการพัฒนาตนเองและมีการ

เตรียมความพรอมสำหรับการเรยีนการสอนในรูปแบบ Active learning อยูตลอดเวลา  ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนมีสภาพ

การเรียนรูแบบ Active ผูสอนจึงจำเปนตองมี Active Teaching ดวยเชนกัน เม่ือผูเรียนและผูสอนมีความพรอม มี

การเตรียมตัวจึงจะเกิดสภาพการเรียนการสอนท่ี Active learning ขึ้นมาได การกำหนดการเรียนรูแบบ Active 

learning จึงเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงความคิดที่แตกตางของผูเรียน ซึ่งที่ผานมา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูสอน

ใชมากท่ีสุดคือครูเปนผูพูดและนักเรียนเปนผูฟง แตการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไมสามารถพัฒนาใหผูเรียนนำ

ความรูที่ไดจากการเรียนในหองเรียนไปปฏิบัติได ดังนั้นผูสอนตองสรางโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมทำหนาที่เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนเขาใจและเกิดเปนแสงไฟแหงการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ ตองใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรูแบบ Active learning ทั้งนี้ผูสอนจำเปนตองหากลยุทธตางๆ ที่สามารถดึงดูดใจใหผูเรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรูอยางนาสนใจ และเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด   การท่ีคุณภาพของ

ผูเรียนตกต่ำทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค ก็เนื่องมาจากหลักสูตรเนนความรู เนื้อหา

จำนวนมาก ครูผูสอนยังไมสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเชิงรุกอยางมีคุณภาพ และยังขาดการจัดประสบการณท่ี

ชวยใหผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ไดเรียนรูแลว ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน

การเรียนรู การทำงาน การปฏิบัติตน การใชชีวิต และการแกปญหาในสถานการณตางๆ สงผลใหผู เรียนขาด

สมรรถนะตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตอันแสดงถึงความดอยคุณภาพของผูเรียน   

  จากปญหาและความสำคัญดังที่กลาวมา ผูวิจัยมีความมุงมั่นที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ

แบบ Active learning โดยการใช Social Model  เปนรูปแบบกระบวนการที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนเปนไปตามสมรรถนะของผูเรียนโดยบูรณาการองคความรูรอบดานมีการวัดและประเมินผลตามมรรถ

นะของผู เรียนที ่มีความแตกตางกันตามความสามารถของผู เรียนและแสดงความกาวหนาของผูเรียน โดยมี

องคประกอบที ่สำคัญ 6 ประการ คือ S = Self paced learning  คือ การเร ียนรู ตามจังหวะของผู  เร ียน               

O = Observed behavior คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู  เร ียน  C = Competency คือ การเร ียนรู แบบ

สมรรถนะ  I = Intergration คือ การบูรณาการการเรียนรู องคความรูอยางรอบดาน  A = Accomplished คือ 

ความสำเร็จของผูเรียนท่ีดูไดจากการวัดผลและประเมินผล L = Levels of students คือ ระดับความสามารถตาม

สมรรถนะของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

ดังนั ้น ผู ว ิจัยจึงสนใจที ่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค โดยจัดการเรียนรูแบบ Social Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5/2 มาชวยในการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา)  
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติ

ธรรมชาติทางชีวภาค โดยจัดการเรียนรูแบบ Social Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องภัยพิบัติ

ธรรมชาติทางชีวภาค สูงขึ้นโดยการจัดการเรียนรูแบบ Social Model ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565   

(1 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565) 

สมมติฐานของการวิจัย  

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ไดเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัย

พิบัติธรรมชาติทางชีวภาค โดยจัดการเรียนรูแบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับสูงข้ึน 

ขอบเขตการวิจัย  

1.ประชากร  

   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี /1 โรงเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2565 จำนวน 35 คน ในรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค โดยจัดการเรียนรูแบบ Social Model  

2.ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรตน คือ การจดัการเรียนรูแบบ Social Model  

2.2 ตัวแปรตาม คือ  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัย

พิบัติธรรมชาติทางชีวภาค  โดยใชการจดัการเรียนรูแบบ Social Model  

3.เนื้อหา  

เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัย

พิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model  

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก  

4.1 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทาง

ชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model  จำนวน 1 แผน  
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4.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social 

Model จำนวน 20 ขอ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

1.การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทำแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model จำนวน 20 ขอ ตามท่ีผูวิจัย สรางข้ึน  

3. ผลการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model หมายถึงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

บทที่ 2  

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู แบบ 

Social Model เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องภัยพิบัติ

ธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 

(บานเกาวิทยา)   ผูวิจัยไดจัดลำดับตามสาระดังนี้   

  - หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรียนรูแบบ Active learning  

- จัดการเรียนรูแบบ Social Model 

  ความหมาย 

 1) Self paced learning   

 2) Observed behavior 

 3) Competency 

 4) Intergration 

 5) Accomplished 

 6) Levels of students 

1. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง  2560) 

  ภูมิศาสตร  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศของ

ประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ 

ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน การนำเสนอ

ขอมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร                                                                             

มาตรฐาน  ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธของสรรพสิ่ง  ซึ่งมีผลตอกัน

และกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูล 

ภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ      

              มาตรฐาน  ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ

สรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกัน ใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห  สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4 - ม.6 1. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบ 

รวม วิเคราะห และนำเสนอขอมูลภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ   

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร ใหขอมูลและขาวสาร 

ภูมิลักษณ ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาค 

ตาง ๆ ท่ัวโลก 

2. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร   

ทำใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค 

ตาง ๆ ของโลก 

   ปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน 

ประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในสวนตาง ๆ  

ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหมของโลก 

3. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี   

ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร 

ในประเทศไทยและทวีปตางๆ 

   การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัย 

ทางภูมิศาสตร ในประเทศไทยและทวีปตาง ๆ เชน  

การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก        

4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใน 

โลกวาเปนผลมาจากการกระทำของ 

มนุษยและหรือธรรมชาติ  

   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เชน ภาวะโลกรอน  

ความแหงแลง สภาพอากาศแปรปรวน 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  

มีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4 - ม.6 1. วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของประเทศไทยและโลก 

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ             

ในสวนตาง ๆ ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหม ๆ ในโลก 

   วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมของประเทศไทยและโลก 

2. ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา  

บทบาทขององคการและการประสาน 

ความรวมมือท้ังในประเทศและนอก 

ประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม  

การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  มาตรการปองกันและแกไขปญหา  บทบาทขององค 

การและการประสานความรวมมือท้ังในประเทศและ 

นอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดลอม 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาค 

ตาง ๆ ของโลก 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

4. อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวด 

ลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม อันเปน 

เอกลักษณของทองถ่ินท้ังในประเทศไทย 

และโลก 

  การใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรค

วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถ่ินท้ังในประเทศ 

ไทยและโลก 

 

5. มีสวนรวมในการแกปญหาและ   การ

ดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการ 

พัฒนาท่ียั่งยืน 

  การแกปญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการ 

อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

             พิมพันธ เตชะคุปต (2544 : 20) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (Learning 

Achievement In Science) หมายถึง ความรูความสามารถที่ผูเรียนไดรับหลังการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะ

ทราบวามีปริมาณมากนอยเพียงใด ก็อาจจะกระทำไดโดยวัดไดจากการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร 

              กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 4) ไดระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวในหนังสือประมวลศัพท

ทางการศึกษาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จหรือความสามารถในการกระทำใด ๆ ที่ตองอาศัย

ทักษะหรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 

            พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2545 : 58) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนคุณลักษณะ

และความสามารถของบุคคลที่พัฒนาการดีขึ ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน  การฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 

ความสามารถทางสมอง ความรู ทักษะ ความรูสึก และคานิยมตาง ๆ  

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจาก

การศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือระดับความสัมฤทธิ์ผล 

(Level of Accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถแคไหน ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ 

ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน คือ 

 1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผูเรียน โดย

มุงเนนใหผูเรียนแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทำจริงใหออกเปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา 

การชาง เปนตน ซ่ึงการวัดตองใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” (Performance Test) 

 2.  การวัดดานเนื ้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี ่ยวกับเนื ้อหาความรู  (Content) อันเปน

ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดไดโดยใช “ขอสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์” (ไพศาล หวังพานิช. 2523: 137) 

 จากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลของ

ความสามารถของบุคคลที่ตองอาศัยทักษะ ความรอบรู ทัศนคติที่ไดจากการเรียนการสอน การฝกฝน อบรมสั่ง

สอน ทำใหเกิดความสำเร็จหรือความสามารถในดานตาง ๆ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักการศึกษาไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปไดดังนี้ 

 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา “เปน

แบบทดสอบท่ีมุงวัดวานักเรียนมีความรู หรือความสามารถท่ีเกิดจาก การเรียนการสอนมากนอยปานใด” 

 วรพจน  นวลสกุล (2540 : 25) ไดกลาววา แบบทดสอบท่ีใชวัดผลสัมฤทธิ์ทาง        
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การเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพทางดานวิทยาศาสตร  ท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 

หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาบทเรียนนั้นจบแลว แบบทดสอบท่ีใชวัดจะสอดคลองกับวัตถุประสงค ของวิชาวิทยาศาสตร 

 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542 : 34) ไดใหความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา เปนแบบทดสอบที่วัด

ความรูความสามารถดานตาง ๆ เมื่อไดรับประสบการณเฉพาะอยางไปแลว  ซึ่งจะเปนการวัดความสามารถทาง

วิชาการตาง ๆ โดยมุงวัดวานักเรียนมีความรูหรือมีทักษะใน   วิชานั้นมากนอยเพียงใด 

 ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง แบบทดสอบท่ี

ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการ ที่ไดเรียนรูมาในอดีตวารับรูไวไดมากนอยเพียงไร 

โดยท่ัวไปแลวมักใชวัดหลังจากทำกิจกรรมเรียบรอยแลวเพ่ือประเมินการเรียนการสอนวาไดผลอยางไร     

 จากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดความรูความเขาใจจากการเรียนรู ซ่ึงเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผูเรียนท่ีไดรับจากการเรียนรูในเนื้อหาวิชานั้น ๆ   

        ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

                  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2532 : 47) ไดสรุปลักษณะของแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ท่ีดีไว ดังนี้ 

                  1.  ความเที่ยงตรง (Validity) เปนลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำใหเครื่องมือวัดผลนั้นมีคุณภาพ 

เพราะเปนการแสดงใหเห็นวา เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือวัดไดตรงและครบถวนตาม

เนื้อหาท่ีตองการวัด วัดไดตรงตามจุดประสงค วัดไดตรงตามสภาพความเปนจริง และวัดแลวสามารถนำผลการวัด

ไปพยากรณหรือคาดคะเนอนาคตได 

                  2.  มีความเชื่อม่ันสูง (Reliability) เครื่องมือวัดผลท่ีดีวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง ผลท่ีไดจากการ

วัดจะเหมือนกันหรือแตกตางกันนอยมาก 

  3.  มีความเปนปรนัย (Objectivity) เครื่องมือท่ีมีความเปนปรนัยจะมีความชัดเจนในตัวเอง เชน 

ขอสอบที่มีความเปนปรนัย จะมีความชัดเจนอยู 3 ประการ คือ คำถามชัดเจนอานแลวเขาใจตรงกัน คำตอบ

แนนอน ใครตรวจก็ใหคะแนนตรงกัน และประการสุดทายคือ แปลความหมายคะแนนไดตรงกัน 

  4.  มีความยากงายพอเหมาะ (Difficulty) ไมยากเกินไปและไมงายเกินไป ขอสอบขอใดที่มีคน

ตอบถูกมากแสดงวางาย ขอท่ีมีคนตอบถูกนอยแสดงวายาก คาความยากงายของขอสอบ (p) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 

1.00 ขอสอบท่ีดีมีคา p อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงเปนขอสอบท่ีคอนขางยาก ปานกลางและคอนขางงาย 

  5.  มีอำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบงแยกคนออกเปนประเภทตาง ๆ ได

ถูกตอง ขอสอบที่จำแนกได หมายถึง ขอสอบที่คนเกงตอบถูก คนออนตอบผิด ขอสอบที่จำแนกกลับ คนเกงจะ

ตอบผิดแตคนออนจะตอบถูก และขอสอบที่จำแนกไมได คนเกงและคนออนจะตอบถูกและผิดพอ ๆ กัน ไมคอยมี

ความแตกตางกันมากนัก อำนาจจำแนกของขอสอบมีคา r อยูระหวาง -1.00 ถึง +1.00 คา r เปนเครื่องหมายลบ 

หมายความวา จำแนกไมได คนเกงตอบถูกนอยกวาคนออน r เปนเครื่องหมายลบ หมายความวา จำแนกได คนกง



14 
 

ตอบถูกมากกวาคนออน ขอสอบท่ีมีคา r ใกลศูนย (r =  -0.19 ถึง +0.19) เปนขอสอบท่ีจำแนกไมได เพราะคนเกง

ตอบถูก  พอ ๆ กับคนออน ขอสอบท่ีดีควรมีคา r อยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00  

  6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เครื่องมือท่ีสามารถทำใหไดขอมูลท่ีดีท่ีสุดเชื่อถือไดมากโดย

ใชวิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว คลองตัว แตเสียเวลานอย ลงทุนนอยและใชแรงงานนอย 

  7.  มีความยุติธรรม (Fair) ไมเปดโอกาสใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวาง ผูท่ีถูกวัดดวยกัน 

  8.  ใชคำถามถามลึก (Searching) ขอสอบที่ดีตองการใหผู ตอบใชความสามารถในการคิดคน

กอนท่ีจะตอบ 

  9.  ใชคำถามยั่วยุ (Examplary) มีลักษณะที่ทาทายใหผู สอบอยากคิดอยากตอบและทำดวย

ความเต็มใจ 

  10.  คำถามจำเพาะเจาะจง (Definite) ไมถามวงกวางเกินไป หรือถามคลุมเครือใหคิดไดหลาย

แงหลายมุม 

 จากท่ีกลาวมาแลวเก่ียวกับลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ท่ีดีจะตองมีลักษณะดังนี้ มีความเท่ียงตรง มีความเชื่อม่ันสูง มีความเปนปรนัย มีความยากงายพอเหมาะ มีอำนาจ

จำแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใชคำถามถามลึก  ใชคำถามยั่วยุ และคำถามจำเพาะเจาะจง  

 จากท่ีกลาวมาแลวเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปนผลการวัดพฤติกรรมดานความรู ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผูเรียน คุณลักษณะดานจิตพิสัย ความ

สนใจ ทัศนคติตอเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง และลักษณะ

บุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีสวนรวมในการเรียนการสอนและ     การเสริมแรงของครู การแกไข

ขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทำไดถูกตองหรือไม 

 ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนทำงานท่ี

ไดรับมอบหมาย หรือตองการปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ซึ่งในปจจุบันครูผูสอนเปนเพียงผูอำนวยความ

สะดวก หรือใหคำแนะนำปรึกษาจึงตองคำนึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ Active learning 

 การเรียนรูแบบกระตือรือรน (Active Learning) 

1. ความหมายการเรียนรูแบบกระตือรือรน 

การเรียนรู แบบกระตือรือรนเปนการเรียนรู ที่เนนดานพฤติกรรมการเรียนรู ของผูเรียนเปนสำคัญ โดย

คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจรวมถึงความถนัดของผูเรียนทำใหไดลงมือปฏิบัติมีโอกาสในการ

คิดและตัดสินใจในการทำกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพูด (talk) การฟง(listen) การอาน (read) การเขียน (write) 

การสะทอน (reflect) แนวความคิดและความรูที่ไดรับไปแลวการแกปญหาและการมีปฏิสัมพันธทางสังคม จาก

ผูสอนสรางสถานการณกระตุนเปนแรงหนุนและอำนวยความสะดวก   
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ปรีชาญ เดชศรี(2545 : 53) สรุปวา การเรียนรูแบบกระตือรือรน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มี

กิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติทั้งในเชิงทักษะตางๆ เชน การทดลอง การสำรวจตรวจสอบและการปฏิบัติเพ่ือ

พัฒนาเชาวนปญญา วิเคราะหวิจารณหรือการตัดสินใจเรื่องตางๆ เพื่อแทนที่การเรียนการสอนที่ครูบอกเลาให

นักเรียนไดฟงเพียงดานเดียว 

  ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547 : 27) สรุปวา การเรียนรูแบบกระตือรือรนเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนไดมี

บทบาทในการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองอยางกระปรี้กระเปรา โดยการลงมือทำและคิดสิ่งที่ตนกำลัง

กระทำ จากขอมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับผานทางการอาน พูดฟงคิด เขียน อภิปราย แกปญหาและ

มีปฏิสัมพันธทางสังคม เพื่อทดแทนการสอนแบบบรรยาย จากแนวคิดการเรียนรู แบบกระตือรือรนซึ่งเนนให

ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการท่ีผูเรียนไดทำกิจกรรมตางๆ มีโอกาสคิดแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนรวมถึงการใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนและทำซ้ำบอยๆ ทำใหรู ความสามารถ

และศักยภาพของตนเองซึ่งนำไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและการสรางแรงจูงใจใหตนเองได

ประสบความสำเร็จในการเรียนรู และเปนความรู ท่ียั่งยืน จากธรรมชาติของการเรียนรู แบบกระตือรือรนมุงเนนให

ผูเรียนมีสวนรวมในบทบาทการเรียนรู ของตนเองเปนสำคัญและมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะตางๆ 

บอนเวลล (Bonwell. 1995 อางถึงใน ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา. 2547 : 25) สรุปวา 

ธรรมชาติของการเรียนรูแบบกระตือรือรนนั้น ประกอบดวยลักษณะสำคัญตอไปนี้ 

(1) เปนการเรียนรู ท่ีมุงลดการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียนใหนอยลง และพัฒนา 

ทักษะใหเกิดกับผูเรียน 

(2) ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกวานั่งฟงเพียงอยางเดียว 

(3) ผูเรียนมีสวนในกิจกรรม เชน อาน อภิปราย และเขียน 

(4) เนนสำรวจเจตคติและคุณคาท่ีมีอยูในผูเรียน 

(5) ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะหสังเคราะหและประเมินผลการนำไปใช 

(6) ท้ังผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดเห็นอยางรวดเร็ว 

Meyers and Jones (1993) กลาววา การเรียนรูเชิงรุก หมายถึง การเรียนรูที ่เกี ่ยวของกับการสราง

โอกาสในการพูด ฟง เขียน อาน และไตรตรองอยางมีความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา แนวคิดประเด็น และการน า

เนื้อหาท่ีไดเรียนรูไปใชใหกับผูเรียน 

Bonwell & Eison (1991) กลาวเก่ียวกับ Active Learning วาเปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง

มากกวาการฟง ผูเรียนจะตองอาน เขียน อธิบายและมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ ซ่ึงสัมพันธกัน 3 สวน ไดแก 

ความรู ทักษะ และทัศนคติ 

Bonwell (2003) กลาววา Active & Learning หมายถึง การเรียนที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติและสราง

ความรูจากจากการลงมือปฏิบัติจริงในระหวางการเรียนการสอน สงผลใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
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Prince (2004) กลาววา การเรียนเชิงรุก หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูแบบ

มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหผู เรียนไดรวมแสดงความคิดเห็น ไดใชทักษะการพูด ฟง อานเขียน และไตรตรอง

ความคิด 

Felder and Brent (2009) กลาววา Active Learning หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเกี ่ยวของกับ

รายวิชาท่ีผูเรียนทุกคนไดถูกเรียกใหท าสิ่งตางๆ นอกเหนือจากการนั่งดู ฟง และจดบันทึกอยางเดียว 

 จรรยา ดาสา (2552) กลาววา การเรียนเชิงรุก คือการจัดการเรียนรูท่ีกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมและเปน

สวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนจะไดเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมจากการไดคิด ไดปฏิบัติ

ระหวางการเรียนการสอน 

ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ (2555) การเรียนเชิงรุก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ลดกระบวนการ

ถายทอดเนื้อหาใหกับผูเรียนเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาความคิดระดับสูง เนนใหผูเรียนปฏิบัติมากกวาฟง

บรรยาย และเนนการใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียนเปนหลัก 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560) อธิบายวา Active Learning คือกระบวนการที่เปดโอกาส

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนินในการจัดกิจกรรมการรูเพื่อสรางความเขาใจลึกซึ้งดวยการเชื่อมโยงผูเรียนกับ

เนื้อหาในองคความรูท่ีเปนขอเท็จจริง แนวคิดและทักษะ ผานการจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

 จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา การเรียนเชิงรุกหรือการเรียนรู แบบกระตือรือรน(Active 

Learning) เปนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี Constructivism ที่ใหผูเรียนสรางองคความรูใหมจากการมีปฏิบัติ

สัมพันธและเชื่อมโยงจากความรูเดิมดวยตนเองจากการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

มีนักการศึกษาไดอธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกActive Learning ไว 

ดังนี้ 

เชงเคอร กอส และเบิรนสไตน (Shenker; Goss; & Bearstein. 1996) กลาวถึงลักษณะของการจัดการ

เรียนรูเชิงรุก ดังนี้ 

1) เปนการเรียนรูท่ีมุงลดการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียนใหนอยลงและพัฒนาทักษะให 

เกิดกับผูเรียน 

2) ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกวานั่งฟงเพียงอยางเดียว 

3) ผูเรียนมีสวนในกิจกรรม เชน อาน อภิปราย และเขียน 

4) เนนการสำรวจเจตคติและคุณคาท่ีมีอยูในผูเรียน 

5) ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลการนำไปใช 

6) ท้ังผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดไดอยางรวดเร็ว 

ซิลเบอรแมน (Silberman. 1996 ) กลาวถึง ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรูเชิงรุกดังนี้ 

1) มีปฏิสัมพันธ ผูเรียนมีการพูดคุยกับเพ่ือนรวมชั้นและยังเปนการสรางการรวมมือกันและการ 
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มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

2) มีการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณของผูเรียน 

3) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

 

4. Social Model 

เปนรูปแบบกระบวนการท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามสมรรถนะของผูเรียน

โดยบูรณาการองคความรูรอบดานมีการวัดและประเมินผลตามมรรถนะของผูเรียนที่มีความแตกตางกันตาม

ความสามารถของผูเรียนและแสดงความกาวหนาของผูเรียน โดยมีองคประกอบดังนี้ 

1) Self paced learning   

   เปนการศึกษาดวยตนเองจากซีดีรอม หรือการศึกษาบทเรียนจากเครือขายอินเตอรเน็ต 

ตามความเร็วและความพรอมของผูเรียนเอง การเรียนแบบนี้จะทำใหเกิดการเรียนรูข้ึนภายในตัวบุคคลตามหลัก 9 

ข้ัน (Gagne’s Nine) ของโรเบิรต กาเย (Robert Gagne, 1  998) ดังนีคื้อ 

1) การเพ่ิมความตั้งใจ  (gain attention) 

2) บอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรยีน (inform learner of  

objective) 

3) การเราใหมีการฟนความรูเดิม (stimulate of recall prior knowledge) 

4) การนำเสนอบทเรียน (present the materials) 

5) การชี้ทางในการเรียนรู (provide guidance of learning) 

6) กระตุนการตอบสนองบทเรยีน (elicit response) 

7) ใหขอมูลยอนกลับ (provide feedback) 

    8) การประเมินผล (assess performance) 

9) การถายโยงความรู (enhance retention and transfer) 

2) Observed behavior 

คือ การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ผลงาน การมีสวนรวมในการเรียน 

3) Competency คือ การเรียนรูแบบสมรรถนะ เพ่ือใหเกิดกรอบความคิด หรือความคิดรวบยอด 

ของผูเรียน เชน นักเรียนตองทำอะไรเปน ไมใช นักเรียนตองเรียนอะไร 

4) Intergration คือ การบูรณาการการเรียนรู องคความรูอยางรอบดานของนักเรียน มีการ 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน มีการบูรณาการ เนนการ

คิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสรางองคความรู

ดวยตนเอง 

5) Accomplished คือ ความสำเร็จของผูเรียนท่ีดูไดจากการวัดผลและประเมินผล สอดคลองกับ 
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จุดประสงคการเรียนรู มีการวัดผลตามสภาพจริง ใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

6) Levels of students คือ ระดับความสามารถตามสมรรถนะของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน  

ซ่ึงตองสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรู และมีการวัดผลท่ีหลากหลาย มีการแสดงความคืบหนา

ของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกระบวนการ การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชั้นเรียน 

จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยตามรายละเอียดท่ีกลาวมาพอสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชรูปแบบ Social Model สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาทางดานความคิดของตนเองใน

ระดับสูงขึ้น ทำใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมทางดานการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเทคนิคการ

สอนที่มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งดวยในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ

ทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได 

จึงทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบ Social Model  ท่ีมีตอผลการเรียนรูของนักเรียนโดยผูวิจัย

ไดตั้งขอสมมติฐานไววา ผลการเรียนรูของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติ

ธรรมชาติทางชีวภาค มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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บทที่  3 

วิธีดำเนินการศึกษาคนควา 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรู

แบบแบบ Social Model  ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  3.1 ประชากรและตัวอยาง  

  3.2 แบบแผนการวิจัย 

  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.4 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.6 การวิเคราะหขอมูล 

  3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและตัวอยาง  

 3.1.1 ประชากรที่ใชคือ นักเรียนที่กำลังศึกษาใน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 6 หอง รวมนักเรียน

ทั้งหมด 139 คน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2565 

 3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จำนวน 35 คน 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling Random) เนื่องจากผูวิจัยสะดวกในการจัดเก็บขอมูล   

3.2 แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลอง คือ การทดลองแบบกลุมตัวอยาง 1 กลุม 

และมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One – group pretest – posttest design) (McMillian and Schumacher, 

1997 : 323 - 324 อางถึงใน ภัทราพร  เกษสังข, 2549 : 51-52) 

    

 

รูปแบบ      Group Pretest     Treatment  Posttest 

           A     O            X       O 

              Time    

 

ภาพประกอบท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 
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     เม่ือกำหนดให   

A แทน กลุมของหนวยตัวอยาง 

      O แทน สิ่งท่ีวัดไดจากการวัดกอนหรือวัดหลัง     

  X แทน สิ่งท่ีจัดกระทำ  

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใช ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  เร ื ่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค และ

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค 

 

 3.4 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4.1. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

  3.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

  3.4.1.2 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 

  3.4.1.3 ออกแบบหนวยการเรียนรู 

  3.4.1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

  3.4.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูไปใช 

3.4.2 การสรางแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เรื่องระบบเศรษฐกิจ 

  3.4.2.1  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการสรางแบบทดสอบ  

  3.4.2.2  ศึกษาหลักสูตร เก่ียวกับคำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  3.4.2.3 สรางแบบทดสอบ จำนวน 20 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน    

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.1  กอนดำเนินการทดลอง ผูวิจัยทำการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

จำนวน 20 ขอ เวลา 10 นาที 

3.5.2  ผูวิจัยดำเนินการสอน โดยแบงออกเปน 6 ข้ัน 

ข้ันท่ี 1 ข้ันนำเขาสูบทเรียน  - Self paced learning  -  Observed behavior 

  ข้ันท่ี 2 ข้ันการจัดการเรียนรู – Competency -  Intergration 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล  - Accomplished - Levels of students  

   

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช

การจัดการเรียนรูแบบ Social Model  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา)  
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3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน  

  สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการเก็บรวบรวมเพ่ือดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  

  3.7.1.1 คะแนนสอบกอนเรียน 

  3.7.1.2 คะแนนสอบหลงัเรียน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องภัยพิบัติธรรมชาติทาง     

ชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model  ของโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา)  มีผลการวิเคราะห ดังนี้  

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื่อง

ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social 

Model ดังนี้  

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหวางเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติ

ธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Social Model 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

กอนเรียน หลังเรียน 

1 นาย กิตติศักดิ์ เกียรติแสงทอง 6 12 

2 นาย เกียรติภูมิ มะลิทอง 5 15 

3 นาย จักษพัชร ธัญญา 8 18 

4 นาย ณัฐวุฒิ วันจิ๋ว 7 19 

5 นาย ณัฐวุฒิ ประเทศ 6 12 

6 นาย ธารนคร เภรีกุล 6 16 

7 นาย บุญญฤทธิ์ บัวเเกว 9 14 

8 นาย พงศกร ทองประเสริฐ 9 16 

9 นาย พีรณัฐ ทองคงหาญ 8 16 

10 นาย เมธาวุฒ ิ สีทองสุก 9 14 

11 นาย โย - 6 16 

12 นาย รัชพล สาหราย 8 15 

13 นาย สุทธิศักดิ์ สุทธิประเสริฐ 7 14 

14 นาย อนุชา อยูญาติมาก 7 18 

15 น.ส. กมลลักษณ เอ่ียมสอาด 8 17 

16 น.ส. กฤษณา กระจางแจง 9 16 
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17 น.ส. กานตธิดา ใจตรง 6 14 

18 น.ส. เขมจิรา รัศมี 11 17 

19 น.ส. ชนิตา เสือเดชา 10 15 

20 น.ส. ชลิดา อนทา 8 14 

21 น.ส. ชาลิสา บุญเท่ียง 8 17 

22 น.ส. ฐิติมา รักษชาวนา 6 14 

23 น.ส. ดาริณี เขียวเปลื้อง 5 14 

24 น.ส. นฤมล เจริญผล 7 15 

25 น.ส. นิวิมล แซไหล 8 14 

26 น.ส. พรชิตา หิรัญชาต ิ 7 13 

27 น.ส. พรวารี เพชรทอง 8 16 

28 น.ส. มัลลิกา เกตุคง 9 15 

29 น.ส. รินรดา เต็มสุริยวงค 9 15 

30 น.ส. วรรณพร ชัยกันทะ 10 14 

31 น.ส. สโรชา ปนเเกว 9 14 

32 น.ส. สิตานัน คำยวง 11 18 

33 น.ส. สุนียมาศ ปานเปรื่องมนต 9 13 

34 น.ส. โสโชติกา สระศรีสม 7 13 

35 น.ส. อภิชญา วรสิทธิ ์ 11 17 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ในรายวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 รายวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 นั้นพบวาในการจัดกิจกรรมดังกลาวทำใหนักเรียนมีความสนใจการเรียน

มีการบูรณาการการเรียนรูอยางรอบดาน เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน เนนการคิด (ทักษะการ

คิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสรางองคความรูดวยตนเอง โดย

ผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามสมรรถนะของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ซึ่งตองสอดคลองกับ

จุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรู และมีการวัดผลที่หลากหลาย มีการแสดงความคืบหนาของผูเรียน เพื่อให

ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกระบวนการ การชวยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียนเพื่อใหผูอื่นยอมรับ

วาตนเองมีคุณคา หรือไดรับการยกยอง สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สรุปผลการวิจัย 

 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค โดยจัดการเรียนรูแบบ 

Social Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 พบวาในการจัดกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  

  ควรมีการศึกษา การจัดการเรียนรูแบบ Social Model เปนรูปแบบที่จะตองมีการพัฒนาใหมากข้ึน

กวาเดิม โดยเฉพาะการกำหนดข้ันกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงครูผูสอนจะตองออกแบบ

ใหผูเรียน มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามสมรรถนะ สามารถนำไปประยุกตใชในงานและสถานการณตาง ๆ 

จนเกิดผลลัพธหรือความสำเร็จตามตองการของผูเรียนตอไปได 
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บรรณานุกรม 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

ฉบับปรับปรุง 2561. กาญจนบุรี : วิชาการ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา), 

2561. 
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ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ แผนที่ 9 

หนวยท่ี 2 ช่ือหนวย ปญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      รหัสวิชา ส32101       ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี 5             

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ภาคเรียนท่ี 1/2565            จำนวน  1  ช่ัวโมง 

ผูสอนนางสาวอรดามาศ  แสนสาคร                           โรงเรียนอบจ.กจ.1 (บานเกาวิทยา) 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด ม.5/2 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร 

2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 

1)  ลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันสงผลใหเกิดปญหาและภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาคที่แตกตางกัน 

ท้ังในดานประเภท ความถ่ี และความรุนแรง  

  2)  กิจกรรมของมนุษยเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ซ่ึงอาจสงผลกระทบท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

     1. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพท่ีทำใหเกิดปญหา หรือภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาคในประเทศไทยและ

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลกได (K)  

    2.  เสนอแนวทางปองกันในการปองกันตนเองและระวังภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาคได (S)  

    3.  สนใจศึกษาเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาคเพ่ือนำมาปรับใชในชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน (A)  

4. สาระการเรียนรู 

 4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง(K) 

  4.1.1  สาระการเรียนรู(ประจำแผนการจัดการเรียนรู)  

                  1)  ปญหาทางกายภาพและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 



28 
 

                  2)  สถานการณการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยพิบัติ 

                3)  การจัดการภัยพิบัติ 

  4.1.2 สาระการเรียนรูทองถ่ิน 

   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค   

  มีความรับผิดชอบ นำผลจากการศึกษาคนควาดวยการอานมาคิดวิเคราะห  มีความมุงม่ันท่ีจะ

เรียนรูและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความม่ันใจกลาแสดงออก    

6. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน (5 ดาน) 

  สมรรถนะดานท่ี 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

7. สมรรถนะการเรียนรู 

 7.1 สมรรถนะการเรียนรู (10 สมรรถนะ) 

   สมรรถนะหลัก 10.3 การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง/ตื่นรูท่ีมีสำนึกสากล 

  สมรรถนะรอง  - 

 7.2 สมรรถนะการเรียนรู (6 สมรรถนะ) 

  สมรรถนะดานท่ี 5 การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

8. ภาระงาน / ช้ินงานท่ีสงเสริมสมรรถนะของผูเรียน 

   1. ใบงานท่ี 2.4 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 

ดาน วิธีการ เครื่องมือ 

ดานความรู (K) 1. ซักถาม/ทดสอบ ความรูเรื่อง ภัยพิบัติ

ธรรมชาติทางชีวภาค 

1. ซักถาม/ทดสอบ ความรูเรื่อง ภัย

พิบัติธรรมชาติทางชีวภาค 

ดานทักษะ (S) ทำใบงานท่ี 2.4 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ

ทางชีวภาค 

ใบงานท่ี 2.4 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ

ทางชีวภาค 

ดานคุณลักษณะ (A)  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 
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10. กิจกรรมการเรียนรู (Social model) 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันท่ี 1  S : Self paced learning   

  1. ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และผลการเรียนรู   

  2. ครูใหนักเรียนดูภาพ หรือคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาคในประเทศไทย และ

ประเทศตางๆ เชน 

    -  ภัยแลงคุกคามแอฟริกาตะวันออก เปนภัยแลงท่ีรุนแรงในรอบ 60 ป 

    -  ภัยแลงใน 44 จังหวัดของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556-2557 

  3. ครูถามคำถามกระตุนความคิดโดยใหนักเรียนรวมกันตอบคำถามเพ่ิมเติม 

ข้ันท่ี 2 O : Observed behavior 

  1. ครูสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียน ในการตอบคำถามทาทาย  โดยครูใหนักเรียนดูแผนท่ีแสดง

พ้ืนท่ีเสี่ยงการเกิดไฟปาของโลก แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนท่ีดังกลาว 

  2. ครูสุมถามนักเรียนถึงตัวอยางเหตุการณการเกิดไฟปาที่เกิดขึ้นในโลกตามความรูจักของนักเรียน รวมถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณดังกลาวเพ่ิมเติม 

  3. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในกรณีประสบภัยพิบัติ ทั้งในชวงกอนเกิด

ภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

ข้ันการจัดการเรียนรู 

ข้ันท่ี 3 C : Competency 

  1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม สืบคนขอมูลเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร  

ม.4-6 หรือจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน หนังสือในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต ในประเด็นตอไปนี้  

              1) ภัยแลง  

   2) ไฟปา 

  2.  สมาชิกแตละคนในกลุมนำขอมูลท่ีตนไดจากการรวบรวม มาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน     

  3.  จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลท่ีนำเสนอเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และรวมอภิปรายแสดง      

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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ข้ันท่ี 4 I : Integration 

     1. ครูใหนักเรียนดูภาพตัวอยางท่ีกำหนดให แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

     

 

 

        2.  ครูถามคำถามเพ่ือวิเคราะหความรูเพ่ิมเติม เชน 

      1) การเกิดความแหงแลงในประเทศไทยเก่ียวของกับปฏิสัมพันธทางภูมิศาสตรในดานใด และมี    

                  ลักษณะอยางไร 

           2) พ้ืนท่ีบริเวณใดของประเทศไทยท่ีมักประสบปญหาความแหงแลง และมีสาเหตุมาจากสิ่งใด 

           3) ไฟปาสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไดหรือไม อยางไร 

                 4) ไฟปากอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางไรบาง อธิบายพรอมยกตัวอยางพอสังเขป 

      3. ครูใหนักเรียนวิเคราะหเชื่อมโยงความรูกับประเด็นการศึกษาของกลุมตนเองเพ่ิมเติม 

ข้ันประเมินผล 

ข้ันท่ี 5 A : Accomplished 

  1.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมนำเสนอขอมูลจากการศึกษา พรอมท้ังอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค ตลอดจนความสำคัญท่ีมี 

อิทธิพลตอการดำเนินชีวิตของประชากร 

ข้ันท่ี 6 L : Levels of students 

1.ทำแบบทดสอบหลงัเรียน 20 ขอ 10 คะแนน (Blooket.com) 

           2. ประเมินผลจากการตรวจแบบทดสอบ 10 คะแนน  

  3. สรุปคะแนน แจงผลการประเมินผลงานในหองเรียน 

           4.  ครูใหนักเรียนทำใบงานที่ 2.4 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค ทำเปนการบาน และประเมินผล

จากการปฏิบัติชิ้นงาน 10 คะแนน 

11. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

      11.1 ส่ือการเรียนรู   

   1. ใบงานท่ี 2.4 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค 

    2.  Power point หนวยการเรียนรูท่ี 2 ภูมิศาสตร ม.4-6 

    3. แบบทดสอบ Blooket.com 
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  11.2 แหลงการเรียนรู 

  11.2.1. แหลงขอมูลสารสนเทศ 

     1.หองสมุด 

       2. แหลงขอมูลสารสนเทศ 

                          - http://earth.google.co.th 
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แบบทดสอบ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา) 

รหัสวิชา ส32101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

คำช้ีแจง ขอสอบแบบปรนัย เลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ในการเลือกคำตอบให กากบาท      

 ตัวเลือกท่ีเปนคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียวลงในกระดาษคำตอบท่ีกำหนดให 

แบบทดสอบฉบับนี้ประเมินตัวช้ีวัด จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานท่ี ส 5.1   

ตัวช้ีวัดท่ี ม.5/1  

1. เพราะเหตุใด การสรางเข่ือนกั้นแมน้ำโขงของ

ประเทศจีนจึงสงผลกระทบตอระบบนิเวศของแมน้ำ

โขงตอนลาง 

  ก.  ทำใหน้ำตื้นเขิน      

     ข.  ทำใหมีสารพิษในน้ำ 

  ค.  ทำใหตลิ่งก้ันน้ำพังทลาย      

     ง.   ทำใหการข้ึนลงของน้ำผิดปกติ 

2. ขอใดเปนสาเหตุท่ีทำใหลักษณะทางกายภาพของทอง

ทะเลเมืองดูไบ มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

     ก.  การท้ิงของเสียจากครัวเรือน         

     ข.  การขยายพ้ืนท่ีดวยการถมทะเล 

  ค.  การจับสัตวน้ำและเก็บปะการังมากเกินไป       

     ง.  การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือประมง 

3. ปจจัยทางกายภาพขอใดมีอิทธิพลตอการ

เปล่ียนแปลงระบบชีวนิเวศของโลกมากท่ีสุด 

      ก.  ดิน ไฟปา   

      ข.  อุณหภูมิ    ความชื้น 

      ง.  แสงสวาง    แกสในบรรยากาศ   

      ค.  กระแสน้ำ   ความกดอากาศ 

 

 

4. ขอใดเปนลักษณะการเกิดปรากฏการณเอลนีโญ  

     ก.  น้ำในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกมีอุณหภูมิ

คงท่ี 

 ข.   น้ำในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกมีอุณหภูมิสูงข้ึน 

 ค.   น้ำในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันออกมีอุณหภูมิ

สูงข้ึน 

 ง.   น้ำในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันออกมีอุณหภูมิ

ลดลง 

5. ปจจัยในขอใดท่ีสำคัญท่ีสุดในการเกิดวัฏจักรของน้ำ 

 ก.  ลม    ข.  ปาไม 

 ค.  สิ่งมีชีวิต   ง.  ความรอน 

6.  ปจจัยรายแรงท่ีสุดท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ี

ของส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติคือขอใด  

   ก.  ปจจัยทางเคมี  ข.  ปจจัยทางฟสิกส 

   ค.  ปจจัยทางชีวภาพ  ง.   ปจจัยทางกายภาพ 

มาตรฐานท่ี ส 5.1  ตัวช้ีวัดท่ี ม.5/2  

7.  ขอใดเปนผลกระทบดานสังคมในสถานการณการเกิด

ภัยแลง 

     ก.  ท่ีดินถูกท้ิงราง    

  ข.  ประชากรละท้ิงถ่ินฐาน  

     ค.  ขาดแคลนน้ำเพ่ือบริโภค    

     ง.  ขาดแคลนผลผลิตเพ่ือบริโภค 
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8.  ระบบนิเวศในบริเวณใดท่ีมีความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิตมากท่ีสุด  

      ก.  ปาฝนเขตรอนในแถบศูนยสูตร   

      ข.  ทุงหญาสะวันนาในทวีปแอฟริกา 

      ค.  ปาเขตอบอุนในทวีปออสเตรเลีย   

      ง.   ปาสนหรือไทกาในไซบีเรียประเทศรัสเซีย 

9.  แผนดินท่ีราบลุมจำนวนมากท่ีไดรับผลกระทบจาก

การเกิดแผนดินไหวในหมูเกาะของประเทศญ่ีปุน จน

ทำใหเกิด 

คล่ืนยักษสึนามิ คือขอใด     

      ก.  เกิดโคลนถลมทับหมูบานชาวประมง  

  ข.  เกิดน้ำทวมฉับพลันในหมูบานชายทะเล 

      ค.  เกิดวาตภัยอยางรุนแรงทำใหทองทะเลปนปวน 

      ง.  เกิดพายุฝนกระหน่ำทำใหบานเรือนไดรับความ

เสียหาย 

10.  เพราะเหตุใดเม่ือพายุสงบแลว จึงไมควรรีบ

เดินทาง ควรรอเวลาอีกอยางนอย 3 ช่ัวโมง 

 ก.  มักมีลมแรงและมีฝนตกหนักไดอีก 

 ข.  รอฟงประกาศจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 ค.  ตองวางแผนการเดินทางเพ่ือความปลอดภัย  

     ง.  รอใหระดับน้ำลดลงและความเร็วของลมคงท่ี

เสียกอน 

11.  เพราะเหตุใดบริเวณพ้ืนท่ีราบลุมจึงเกิดปญหา

อุทกภัยเปนประจำทุกป 

 ก.  แมน้ำตื้นเขิน 

 ข.  พ้ืนท่ีมีขนาดกวางขวาง  

 ค.  พ้ืนดินเปนดินเหนียวอุมน้ำ 

     ง.  เปนพ้ืนท่ีต่ำทำใหระบายน้ำไมทัน 

 

 

12.  กอนเกิดอุทกภัยนักเรียนคิดวาขอใดควรปฏิบัติเพ่ือ

เตรียมความพรอม 

     ก.  ปลูกพันธุไมปกคลุมพ้ืนดิน    

     ข.  ขอความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ 

     ค.  นำถุงเกลือมาทำเข่ือนเพ่ือปองกันน้ำทวม 

     ง.  ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 

13.  ลักษณะพ้ืนท่ีขอใดทำใหเกิดไฟปาลุกลามไดรวดเร็ว

และรุนแรงท่ีสุด 

 ก.  ท่ีราบ   ข.  ท่ีลาดชัน 

 ค.  ท่ีแหงแลงแบบทะเลทราย ง.  ท่ีราบเนินสูง 

14.  เพราะเหตุใดประเทศออสเตรเลียจึงมักเกิด

สถานการณไฟปาเปนประจำ 

     ก.  มีทำเลท่ีตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตร 

     ข.  มีลักษณะกายภาพเปนท่ีราบสูง  

     ค.  มีกระแสน้ำอุนไหลผานทุกทิศทาง 

 ง.  มีตนยูคาลิปตัสท่ีมีน้ำมันเปนเชื้อไฟ 

15.  บริเวณใดตอไปนี้เปนจุดเส่ียงตอการเกิดแผนดินไหว 

    ก.  หุบเขาลึก                      ข.  เชิงเขาลาดชัน 

 ค.  ท่ีราบสูง   ง.  รอยเลื่อนมีพลัง 

16. การมีปรากฏการณภูเขาไฟปะทุอยางตอเนื่อง 

สอดคลอง  

     กับขอความใด 

 ก.  ใตดินรอนจึงตองระบายความรอน   

 ข.  เม่ือรอยแยกไดรับความรอนจะระเบิด 

 ค.  ภายในโลกไดรับความรอนสูงจึงเกิดแรงระเบิด 

     ง.  ภายในเปลือกโลกยังมีหินหนืดหลอมละลายอยูและ 

         พยายามระบายความรอน 
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17.  ส่ิงใดเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดปญหาภัยแลงใน

ดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน 

     ก.  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล   

 ข.  บรรยากาศชั้นโอโซนถูกทำลาย  

 ค.  ระดับน้ำในแมน้ำลดลงอยางตอเนื่อง   

 ง.  การเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิลดลง 

18. สถานการณภูเขาไฟปะทุขอใดสัมพันธกับแหลงท่ีเกิด 

     ก.  ภูเขาไฟมาโยน–ฟลิปปนส    

 ข.  ภูเขาไฟเมอราป–มาเลเซีย 

 ค.  ภูเขาไฟกรากะตัว–จาการตา  

 ง.  ภูเขาไฟเตอรเรียลบา–อินโดนีเซีย 

 

 

 

19.  ปจจัยทางกายภาพขอใดทำใหเกิดปญหาดานภัย

พิบัติทางธรรมชาติท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ 

ของโลก 

      ก.  ดิน น้ำ ลม              

      ข.  บรรยากาศภาค 

      ค.  ธรณีภาค อุทกภาค  

      ง.  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

20. การทดลองระเบิดนิวเคลียรเปนสาเหตุทำใหเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติขอใด 

     ก.  ภัยแลง  ไฟปา   

     ข.  ไฟปา  อุทกภัย 

     ค.  วาตภัย  ภูเขาไฟ   

     ง.  สึนามิ  แผนดินไหว 

 

************* 

 

 

 

 

 

 

 


