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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที ่ 6 ปี พ .ศ.2559 และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.2560 – 2579 (Gugliemino, 1978; กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ปรากฏวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่ส าคัญ คือ 

คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ทางการ

ศึกษาที่ 4 เน้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป้าหมายส าคัญคือ การเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  การศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องได้รับ

การปฏิรูป เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือหลักสูตรในยุค

Thailand4.0 ควรมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลผลิต โดยครูต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าการใช้ความจ า ไม่

เน้นการสอน/การเรียนแบบท่องจ า ไม่เน้นการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูง ๆ ครูผู้สอนควรเลิกการบรรยายเป็นส าคัญ 

แต่ควรให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Base Learning) และใช้

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ลักษณะเหล่านี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการ

เรียนรู้ โดยผู้เรียนได้เสาะแสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมีขั้นตอน 

ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง ( เอกนฤน บางท่าไม้. 

2561: 34 อ้างอิงจาก Walton, H. and Matthews, M., 1989) นอกจากนี้ ครูต้องสอนน้อย แต่ให้ผู้เรียนเรียนมาก 

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนเลือกเรียนและกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความ

ถนัดและความสนใจของตน โดยครูผู้สอนต้องเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนว่ามีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติยังไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

เพราะจากการส ารวจของส านักเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ท าการประเมินผลผู้เรียนแล้ว

พบว่า ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้ การแสวงหาความรู้ 

และคุณธรรม จริยธรรม ท าให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการคิด บนพื้น ฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากความรู้และความจริงในสังคมที่เกิดขึ้นนั้นมี

มากมายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนต้องปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการแสวงหา
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ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างกระตือรือร้น น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพ่ึงพาตนเองได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิ

รัตน์, 2553, p. 35) สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21    

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษานั้น ครผูู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการ 

เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning อยู่ตลอดเวลา  ทัง้นี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพ

การเรียนรู้แบบ Active ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อม มี

การเตรียมตัวจึงจะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning ขึ้นมาได้ การก าหนดการเรียนรู้แบบ Active 

learning จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน ซึ่งที่ผ่านมา รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอน

ใช้มากท่ีสุดคือครูเป็นผู้พูดและนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน า

ความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปปฏิบัติได้ ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมท าหน้าที่เพ่ือ

ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสงไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้แบบ Active learning ทั้งนี้ผู้สอนจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างน่าสนใจ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   การที่คุณภาพของ

ผู้เรียนตกต่ าทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจากหลักสูตรเน้นความรู้ เนื้อหาจ านวน

มาก ครผูู้สอนยังไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และยังขาดการจัดประสบการณ์ท่ีช่วยให้

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้แล้ว ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

เรียนรู้ การท างาน การปฏิบัติตน การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดสมรรถนะ

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอันแสดงถึงความด้อยคุณภาพของผู้เรียน   

  จากปัญหาและความส าคัญดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
แบบ Active learning โดยการใช้ Social Model  เป็นรูปแบบกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้รอบด้านมีการวัดและประเมินผลตามมรรถ
นะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามความสามารถของผู้เรียนและแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน  โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ S = Self paced learning  คือ การเรียนรู้ตามจังหวะของผู้ เรียน               
O = Observed behavior คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน   C = Competency คือ การเรียนรู้แบบ
สมรรถนะ  I = Intergration คือ การบูรณาการการเรียนรู้ องค์ความรู้อย่างรอบด้าน  A = Accomplished คือ 
ความส าเร็จของผู้เรียนที่ดูได้จากการวัดผลและประเมินผล L = Levels of students คือ ระดับความสามารถตาม
สมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4/1มาช่วยในการจัดการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง 

ภูมิศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์ สูงขึ้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 สิงหาคม 
2565 – 2 กันยายน 2565) 
สมมติฐานของการวิจัย  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับสูงขึ้น 
ขอบเขตการวิจัย  

1.ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 จ านวน 29 คน ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  

2.ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  

2.2 ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  

3.เนื้อหา  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เรื่องเครื่องมอืทางภูมิศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ได้แก่  

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  จ านวน 1 แผน  

4.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model 
จ านวน 20 ข้อ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model จ านวน 20 ข้อ ตามที่ผู้วิจัย สร้างข้ึน  

3. ผลการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model หมายถึงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที่ 2  
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Social Model เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่า
วิทยา)   ผู้วิจัยได้จัดล าดับตามสาระดังนี้   
  - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบ 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  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง  2560) 

ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศ 
ไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในระบบ
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                            
มาตรฐาน  ส 5.1     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง  ซึ่งมีผลต่อ 

กันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ      

                                          มาตรฐาน  ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ใน
ระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

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

รวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลและข่าวสาร 
ภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาค 
ต่าง ๆ ทั่วโลก 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซึ่ง
ท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ 
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 
โลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของ 
มนุษย์และหรือธรรมชาติ  

   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน  
ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

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
ทรพัยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของโลก 

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวด 
ล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย 
และโลก 

  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศ 
ไทยและโลก 
 

5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ   การ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

  การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2544 : 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (Learning 
Achievement In Science) หมายถึง ความรู้ความสามารถที่ผู้เรียนได้รับหลังการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
ทราบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ก็อาจจะกระท าได้โดยวัดได้จากการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
              กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 4) ได้ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ในหนังสือประมวลศัพท์ทาง
การศึกษาว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่ต้องอาศัย
ทักษะหรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
            พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2545 : 58) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นคุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลที่พัฒนาการดีขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน  การฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 
ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ  
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือระดับความสัมฤทธิ์ผล 
(Level of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถแค่ไหน ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ 
ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
 1.  การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถดังกล่าวในรูปการกระท าจริงให้ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา 
การช่าง เป็นต้น ซึ่งการวัดต้องใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ” (Performance Test) 
 2.  การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ (Content) อันเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวัดได้โดยใช้ “ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์” (ไพศาล หวังพานิช. 2523: 137) 
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลของ
ความสามารถของบุคคลที่ต้องอาศัยทักษะ ความรอบรู้ ทัศนคติที่ได้จากการเรียนการสอน การฝึกฝน อบรมสั่ง
สอน ท าให้เกิดความส าเร็จหรือความสามารถในด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 



13 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปได้ดังนี้ 
 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า “เป็น
แบบทดสอบท่ีมุ่งวัดว่านักเรียนมีความรู้ หรือความสามารถที่เกิดจาก การเรียนการสอนมากน้อยปานใด” 
 วรพจน์  นวลสกุล (2540 : 25) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
หลังจากท่ีผู้เรียนศึกษาบทเรียนนั้นจบแล้ว แบบทดสอบท่ีใช้วัดจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (2542 : 34) ได้ให้ความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ว่า เป็นแบบทดสอบที่วัด
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับประสบการณ์เฉพาะอย่างไปแล้ว  ซึ่งจะเป็นการวัดความสามารถทาง
วิชาการต่าง ๆ โดยมุ่งวัดว่านักเรียนมีความรู้หรือมีทักษะใน   วิชานั้นมากน้อยเพียงใด 
 ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ว่า หมายถึง แบบทดสอบที่
ใช้วัดปริมาณความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการ ที่ได้เรียนรู้มาในอดีตว่ารับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงไร 
โดยทั่วไปแล้วมักใช้วัดหลังจากท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วเพ่ือประเมินการเรียนการสอนว่าได้ผลอย่างไร     
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้น ๆ   
        ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
                  ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2532 : 47) ได้สรุปลักษณะของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ที่ดีไว้ ดังนี้ 
                  1.  ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เครื่องมือวัดผลนั้นมีคุณภาพ 
เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือวัดได้ตรงและครบถ้วนตาม
เนื้อหาที่ต้องการวัด วัดได้ตรงตามจุดประสงค์ วัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง และวัดแล้วสามารถน าผลการวัด
ไปพยากรณ์หรือคาดคะเนอนาคตได้ 
                  2.  มีความเชื่อม่ันสูง (Reliability) เครื่องมือวัดผลที่ดีวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง ผลที่ได้จากการ
วัดจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันน้อยมาก 
  3.  มีความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยจะมีความชัดเจนในตัวเอง เช่น 
ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย จะมีความชัดเจนอยู่ 3 ประการ คือ ค าถามชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ค าตอบ
แน่นอน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และประการสุดท้ายคือ แปลความหมายคะแนนได้ตรงกัน 
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  4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ข้อสอบข้อใดที่มีคน
ตอบถูกมากแสดงว่าง่าย ข้อที่มีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 
1.00 ข้อสอบที่ดีมีค่า p อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก ปานกลางและค่อนข้างง่าย 
  5.  มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง ข้อสอบที่จ าแนกได้ หมายถึง ข้อสอบที่คนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ข้อสอบที่จ าแนกกลับ คนเก่งจะ
ตอบผิดแต่คนอ่อนจะตอบถูก และข้อสอบที่จ าแนกไม่ได้ คนเก่งและคนอ่อนจะตอบถูกและผิดพอ ๆ กัน ไม่ค่อยมี
ความแตกต่างกันมากนัก อ านาจจ าแนกของข้อสอบมีค่า r อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 ค่า r เป็นเครื่องหมายลบ 
หมายความว่า จ าแนกไม่ได้ คนเก่งตอบถูกน้อยกว่าคนอ่อน r เป็นเครื่องหมายลบ หมายความว่า จ าแนกได้ คนก่ง
ตอบถูกมากกว่าคนอ่อน ข้อสอบที่มีค่า r ใกล้ศูนย์ (r =  -0.19 ถึง +0.19) เป็นข้อสอบที่จ าแนกไม่ได้ เพราะคนเก่ง
ตอบถูก  พอ ๆ กับคนอ่อน ข้อสอบที่ดีควรมีค่า r อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00  
  6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เครื่องมือที่สามารถท าให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดเชื่อถือได้มากโดย
ใช้วิธีการที่สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว แต่เสียเวลาน้อย ลงทุนน้อยและใช้แรงงานน้อย 
  7.  มีความยุติธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่าง ผู้ที่ถูกวัดด้วยกัน 
  8.  ใช้ค าถามถามลึก (Searching) ข้อสอบที่ดีต้องการให้ผู้ตอบใช้ความสามารถในการคิดค้น
ก่อนที่จะตอบ 
  9.  ใช้ค าถามยั่วยุ (Examplary) มีลักษณะที่ท้าทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากตอบและท าด้วย
ความเต็มใจ 
  10.  ค าถามจ าเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามวงกว้างเกินไป หรือถามคลุมเครือให้คิดได้หลาย
แง่หลายมุม 
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสูง มีความเป็นปรนัย มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอ านาจ
จ าแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใช้ค าถามถามลึก  ใช้ค าถามยั่วยุ และค าถามจ าเพาะเจาะจง  
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นผลการวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผู้เรียน คุณลักษณะด้านจิตพิสัย ความ
สนใจ ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง และลักษณะ
บุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ     การเสริมแรงของครู การแก้ไข
ข้อผิดพลาด และรู้ผลว่าตนเองกระท าได้ถูกต้องหรือไม่ 
 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่
ได้รับมอบหมาย หรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในปัจจุบันครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวก หรือให้ค าแนะน าปรึกษาจึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
 การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) 

1. ความหมายการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
การเรียนรู้ แบบกระตือรือร้นเป็นการเรียนรู้ ที่เน้นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจรวมถึงความถนัดของผู้เรียนท า ให้ได้ลงมือปฏิบัติมีโอกาสในการ
คิดและตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพูด (talk) การฟัง(listen) การอ่าน (read) การเขียน (write) 
การสะท้อน (reflect) แนวความคิดและความรู้ที่ได้รับไปแล้วการแก้ปัญหาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จาก
ผู้สอนสร้างสถานการณ์กระตุ้นเป็นแรงหนุนและอ านวยความสะดวก   

ปรีชาญ เดชศรี(2545 : 53) สรุปว่า การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งในเชิงทักษะต่างๆ เช่น การทดลอง การส ารวจตรวจสอบและการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาเชาวน์ปัญญา วิเคราะห์วิจารณ์หรือการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพ่ือแทนที่การเรียนการสอนที่ครูบอกเล่าให้
นักเรียนได้ฟังเพียงด้านเดียว 

ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547 : 27) สรุปว่า การเรียนรู้แบบกระตือรือร้นเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มี
บทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างกระปรี้กระเปร่า โดยการลงมือท าและคิดสิ่งที่ตนก าลัง
กระท า จากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผ่านทางการอ่าน พูดฟังคิด เขียน อภิปราย แก้ปัญหาและ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือทดแทนการสอนแบบบรรยาย จากแนวคิดการเรียนรู้ แบบกระตือรือร้นซึ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ มีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนรวมถึงการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและท าซ้ าบ่อยๆ ท าให้รู้ ความสามารถ
และศักยภาพของตนเองซึ่งน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และเป็นความรู้ ที่ยั่งยืน จากธรรมชาติของการเรียนรู้ แบบกระตือรือร้นมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทบาทการเรียนรู้ ของตนเองเป็นส าคัญและมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 

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

(1) เป็นการเรียนรู้ ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผู้เรียนให้น้อยลง และพัฒนา 
ทักษะให้เกิดกับผู้เรียน 

(2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระท ามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 
(3) ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน 
(4) เน้นส ารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน 
(5) ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลการน าไปใช้ 
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(6) ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว 
Meyers and Jones (1993) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

โอกาสในการพูด ฟัง เขียน อ่าน และไตร่ตรองอย่างมีความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา แนวคิดประเด็น และการน า
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้กับผู้เรียน 

Bonwell & Eison (1991) กล่าวเกี่ยวกับ Active Learning ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
มากกว่าการฟัง ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน อธิบายและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กัน 3 ส่วน ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

Bonwell (2003) กล่าวว่า Active & Learning หมายถึง การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้าง
ความรู้จากจากการลงมือปฏิบัติจริงในระหว่างการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

Prince (2004) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่านเขียน และไตร่ตรอง
ความคิด 

Felder and Brent (2009) กล่าวว่า Active Learning หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่ผู้เรียนทุกคนได้ถูกเรียกให้ท าสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากการนั่งดู ฟัง และจดบันทึกอย่างเดียว 
 จรรยา ดาสา (2552) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก คือการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่จากการได้คิด ได้ปฏิบัติ
ระหว่างการเรียนการสอน 

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555) การเรียนเชิงรุก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ลดกระบวนการ
ถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาความคิดระดับสูง เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติมากกว่าฟัง
บรรยาย และเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนเป็นหลัก 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560) อธิบายว่า Active Learning คือกระบวนการที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินในการจัดกิจกรรมการรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจลึกซึ้งด้วยการเชื่อมโยงผู้เรียนกับ
เนื้อหาในองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิดและทักษะ ผ่านการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การเรียนเชิงรุกหรือการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น(Active 
Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการมีปฏิบัติ
สัมพันธ์และเชื่อมโยงจากความรู้เดิมด้วยตนเองจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
มีนักการศึกษาได้อธิบายถึงลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกActive Learning ไว้ 

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

1) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลงและพัฒนาทักษะให้ 
เกิดกับผู้เรียน 

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระท ามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 
3) ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน 
4) เน้นการส ารวจเจตคติและคุณค่าทีม่ีอยู่ในผู้เรียน 
5) ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการน าไปใช้ 
6) ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว 

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

มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
2) มีการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

4. Social Model 
เป็นรูปแบบกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรียน

โดยบูรณาการองค์ความรู้รอบด้านมีการวัดและประเมินผลตามมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตาม
ความสามารถของผู้เรียนและแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) Self paced learning   
   เป็นการศึกษาด้วยตนเองจากซีดีรอม หรือการศึกษาบทเรียนจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ตามความเร็วและความพร้อมของผู้เรียนเอง การเรียนแบบนี้จะท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นภายในตัวบุคคลตามหลัก 9 
ขั้น (Gagne’s Nine) ของโรเบิร์ต กาเย (Robert Gagne, 1  ่ 998) ดังนี้คือ 

1) การเพ่ิมความตั้งใจ  (gain attention) 
2) บอกใหผู้้เรียนทราบถึงจุดประสงคข์องบทเรียน (inform learner of  

objective) 
3) การเร้าให้มีการฟ้ืนความรู้เดิม (stimulate of recall prior knowledge) 
4) การน าเสนอบทเรียน (present the materials) 
5) การชี้ทางในการเรียนรู้ (provide guidance of learning) 
6) กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (elicit response) 
7) ให้ข้อมลูย้อนกลับ (provide feedback) 
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    8) การประเมินผล (assess performance) 
9) การถ่ายโยงความรู้ (enhance retention and transfer) 

2) Observed behavior 
คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ผลงาน การมีส่วนร่วมในการเรียน 

3) Competency คือ การเรียนรู้แบบสมรรถนะ เพื่อให้เกิดกรอบความคิด หรือความคิดรวบยอด 
ของผู้เรียน เช่น นักเรียนต้องท าอะไรเป็น ไม่ใช่ นักเรียนต้องเรียนอะไร 

4) Intergration คือ การบูรณาการการเรียนรู้ องค์ความรู้อย่างรอบด้านของนักเรียน มีการ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน มีการบูรณาการ เน้นการ
คิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝึกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

5) Accomplished คือ ความส าเร็จของผู้เรียนที่ดูได้จากการวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

6) Levels of students คือ ระดับความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลที่หลากหลาย มีการแสดงความคืบหน้า
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกระบวนการ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียน 

จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยตามรายละเอียดที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้รูปแบบ Social Model สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านความคิดของตนเองใน
ระดับสูงขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมทางด้านการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการ
สอนที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งด้วยในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 
จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยผู้วิจัย
ได้ตัง้ข้อสมมติฐานไว้ว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
แบบ Social Model  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 ประชากรและตัวอย่าง  
  3.2 แบบแผนการวิจัย 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากรที่ใช้คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 ห้อง รวมนักเรียน
ทั้งหมด 119 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 28 คน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Random) เนื่องจากผู้วิจัยสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล   
3.2 แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลอง คือ การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม 
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    
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ภาพประกอบที่ 1 แบบแผนการทดลอง 
     เมื่อก าหนดให้   

A แทน กลุ่มของหน่วยตัวอย่าง 
      O แทน สิ่งที่วัดได้จากการวัดก่อนหรือวัดหลัง     
  X แทน สิ่งที่จัดกระท า  
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 
 3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.4.1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
  3.4.1.3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  3.4.1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
 3.4.2 การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
  3.4.2.1  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบทดสอบ  
  3.4.2.2  ศึกษาหลักสูตร เกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.4.2.3 สร้างแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน    
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.1  ก่อนด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 20 ข้อ เวลา 10 นาที 

3.5.2  ผู้วิจัยด าเนินการสอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น 
ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  - Self paced learning  -  Observed behavior 

  ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ – Competency -  Intergration 
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล  - Accomplished - Levels of students  

   
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Social Model  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  
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3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน  
  สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพ่ือด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  
  3.7.1.1 คะแนนสอบก่อนเรียน 
  3.7.1.2 คะแนนสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model  ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 นายจิรวัฒน์ ชูกุล 8 13 
2 นายปริญญา ศรีภุมมา 7 14 
3 น.ส.กมลชนก สนตุ่น 9 16 
4 น.ส.จันทัปปภา มีนาลุ่ม 7 14 
5 น.ส.จิราวรรณ หนูลาศ 7 12 
6 น.ส.ชญานิน จันทรสูตร์ 8 15 
7 น.ส.ญาดา ค าวัตร์ 9 14 
8 น.ส.ณัฐฐิตา ปิ่นตบแต่ง 9 15 
9 น.ส.ดากานดา เพ็ชรเที่ยง 10 16 
10 น.ส.ทรงพรรณ แก้วบุญเพ่ิม 9 14 
11 น.ส.ทิตยา ชาละวันกุมภีร์ 9 16 
12 น.ส.ธนัญญา ขาวเอี่ยม 8 14 
13 น.ส.นฤมล เมฆจันทร์ฉาย 7 14 
14 น.ส.นวพร มีหลัก 7 15 
15 น.ส.บัณฑิตา สมบูรณ์ 8 17 
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16 น.ส.บุษราคัม ทิพย์สิงห์ 9 16 
17 น.ส.พิชญ์นารี จันทร์ทอง 6 14 
18 น.ส.พิมพิศา เทียมไทย 11 17 
19 น.ส.ภัศรา วิเศษสิงห์ 10 15 
20 น.ส.ลลิตา ศาลางาม 9 14 
21 น.ส.ลอองดาว บุญนาค 8 13 
22 น.ส.วรกัญญา ทับทิม 7 14 
23 น.ส.ศศิธร รักชาติไทย 8 14 
24 น.ส.สชุาดา เล็กกูล 8 13 
25 น.ส.สวุิชาดา จินจารักษ์ 8 14 
26 น.ส.อลิสา สุวรรณลือ 7 15 
27 น.ส.ปานวาด อุริตโอภาสน์ 8 16 
28 น.ส.ไปรยา ก้านเหลือง 9 15 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ในรายวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Social Model มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นั้นพบว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนมีความสนใจการเรียน
มีการบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน เน้นการคิด (ทักษะการ
คิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝึกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดย
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามสมรรถนะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลที่หลากหลาย มีการแสดงความคืบหน้าของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกระบวนการ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้อ่ืนยอมรับ
ว่าตนเองมีคุณค่า หรือได้รับการยกย่อง ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
สรุปผลการวิจัย 
 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้แบบ Social 
Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 พบว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจยัในครัง้นี้ผู้วิจยัมีขอ้เสนอแนะดังนี้  
ควรมีการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Social Model เป็นรูปแบบที่จะต้องมีการพัฒนาให้ 

มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการก าหนดขั้นกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนจะต้อง
ออกแบบให้ผู้ เรียน มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามสมรรถนะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานและ
สถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดผลลัพธ์หรือความส าเร็จตามต้องการของผู้เรียนต่อไปได้  
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