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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยทักษิณ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจรายวิชา
การสอนเฉพาะสาขา 3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และ 4) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าทีแบบไม่อิสระ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) 
วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ได้แก่ เร่งเร้าการจัดการเรียนรู ้สังคมศึกษา เรียนรู้แนวทางการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดมสมองออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เปิดเผยการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุงการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และประเมินผลการ
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และ (4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 2) ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 
(1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจรายวิชาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2) นิสิตมีความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 3.90 (3) นิสิตมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูส้ังคมศึกษาสูงกวา่
เกณฑ์ร้อยละ 1.37 และ (4) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบที่ระดับมากที่สุด 

 
ค ำส ำคัญ:  รูปแบบการเรียนการสอน; การเรียนรู้เชิงรุก; การออกแบบการจัดการเรียนรู้; สังคมศึกษา; วิชาชีพคร ู
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Abstract 
The purposes of this study were 1) to develop an instructional model based on active learning 

concept to enhance ability of social studies learning management design for student teachers and 2) 
to study the effectiveness of an instructional model by the target group, 29 undergraduate students of 
social studies, faculty of Education at Thaksin University who have enrolled in a specific teaching course 
for Semester 1, Academic Year 2020, as 1 classroom. Research instruments included 1) learning 
management plan based on active learning concept 2) knowledge and understanding test of specific 
teaching 3) ability assessment of social studies learning management design and 4) student satisfaction 
assessment towards instructional model. Data were analyzed by using mean score, standard deviation 
and independent t-test.  

The findings were as follows: 1) the instructional model based on active learning concept 
consisted of  (1) principles, (2) objectives, (3) 6 stages of instructional procedures including, stimulate 
social studies learning management, learn how to design social studies learning management, 
brainstorm the design of the social studies learning process, disclose the design of the social studies 
learning process, improve the design of the social studies learning process and evaluate of the design 
of the social studies learning process; and (4) conditions of model implementation. 2) The effectiveness 
of instructional model revealed that (1) students have more knowledge and understanding after 
studying, (2) students have ability of thinking, designing, and managing social studies learning 
management higher than the criterion 3.90%, (3) students have ability of writing social studies learning 
management plan higher than the criterion 1.37% and (4) students have satisfaction towards 
instructional model at the highest level. 

 
Keywords: instructional model; active learning; learning management design; social studies; teaching profession 

 
บทน า 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551) ซึ่งในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 6 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ถือเป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ สามารถจัดท าได้หลายลักษณะแตกต่างกัน ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ต้องช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว และสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง (ทิศนา 
แขมมณี, 2551) ตลอดจนให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครูผู้สอน 
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และสิ่งแวดล้อมผ่านการปฏิบัติ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2557) 

สภาพปัญหาประการหนึ่ง ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางสังคมศึกษา ทักษะกระบวนการทางในปฏิบัติ ซึ่งในการสอนสังคมศึกษาส่วนใหญ่ 
เป็นแบบบรรยายถึงร้อยละ 70 มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง เป็นผลให้ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า (ยุพิน พันธุ์ดิษฐ,์ 2554) 

ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาและวิธีการสอน เทคนิคการสอน หรือวิธีจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา รวมถึงการมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้
เชงิรุกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลความต้องการจ าเป็น ใน
การออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอน ช่วยท าให้สภาพการเรียนการสอนนั้น เป็นไปตาม
หลักการที่ยึดถือ เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่น าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่รูปแบบการเรียนการสอนนั้นก าหนดไว้ 
(กาญจนา คุณารักษ์, 2545) 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูจะมีประสิทธิภาพได้ จ าเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับครูผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน ากระบวนการมาประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน เพื่อการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์ และวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข อีกทั้งผู้วิจัยได้น าเนื้อหารายวิชาการสอน
เฉพาะสาขา ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยคาดว่าการศึกษาในครั้งนี้
สามารถช่วยส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู้เชิงรกุ เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ส าหรับนิสติวิชาชีพครู 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา ส าหรับนสิิตวิชาชีพครู โดยมวีัตถุประสงค์เฉพาะ ดังน้ี 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขาก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรยีน
การสอนตามแนวคิดการเรยีนรู้เชิงรุก  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบการจัดการเรยีนรู้สังคมศึกษาหลังเรยีนกับเกณฑ์รอ้ยละ 80 
ด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเ้ชิงรุก  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั ้งนี ้ เป็นการวิจัยในรูปแบบการวิจ ัยและพัฒนา ( research and development) มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี ้
 1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนในรหัสวิชา 0308461 รายวิชาการสอนเฉพาะสาขา  (teaching specific 
subject) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา 2) ความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู 
 3. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 2) แบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา 3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ เก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562-
พฤศจิกายน 2563  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการด าเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Research – R1 : Analysis) 
 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
การศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเฉพาะสาขา จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัผล
และประเมินผล จ านวน 1 คน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60-5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00-0.89 จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนา (Development – D1 : Design and Development) 
 เป็นการน าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาสังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
เชิงรุก โดยออกแบบหลักการ ขั้นตอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเฉพาะสาขา จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและ
ประเมินผล จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ซึ่งพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดในการหาค่าเฉลี่ยของ เบสท์ (Best, 1986) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.77 และ 4.75 ตามล าดับ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายการวิจัย พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา (Research – R2 : Implementation) 
 เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก โดยผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ ไป
ใช้จัดการเรียนการสอนกับนิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรหัสวิชา 0308461 รายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน 
รวม 7 แผน จ านวนแผนละ 6 ชั่วโมง รวมจ านวน 42 ชั่วโมง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
รายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระหว่างเรียน โดยแบบทดสอบและแบบประเมิน เกณฑ์การประเมินของกลุ่ มผู้เรียนทุกกลุ่มผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เมื่อปรับปรุงแล้วพบว่า แบบทดสอบและแบบประเมินมีความเหมาะสมในการน าไป
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจรายวิชา และประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนได้ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา (Development – D2 : Evaluation) 
 เป็นการประเมินผลในการพัฒนาและใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
เชิงรุก ในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเฉพาะสาขา จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลและประเมนิผล จ านวน 1 คน พบว่า ข้อค าถามสอดคล้องกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.00-0.14 จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 วัดคะแนนความรู้ความเข้าใจรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรยีน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับ
นิสิตวิชาชีพครู โดยการไม่มีอิสระ (t-test for dependent) 
 5.2 ประเมินคะแนนความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนิสิตเทียบกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 โดยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มเดียว (one sample t-test)  
 5.3 ประเมินคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนิสิตเทียบกับเกณฑ์ ร้อย
ละ 80 โดยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มเดียว (one sample t-test) 
 5.4 ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) บรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) 
ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 2) ผู้เรียนอ่าน เขียน โต้ตอบ วิเคราะห์ปัญหา และ
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แก้ปัญหาร่วมกัน 3) ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา 2) ความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ 1) เร่งเร้าการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (stimulate social studies learning management) 2) เรียนรู้แนวทางการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (learn how to design social studies learning management) 3) ระดมสมองออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษา (brainstorm the design of the social studies learning process) 4) เปิดเผย
การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (disclose the design of the social studies learning process) 
5) ปรับปรุงการออกแบบกระบวนการจัดการเร ียนรู ้ส ังคมศึกษา ( improve the design of the social studies 
learning process) และ 6) ประเมินผลการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (evaluate of the design 
of the social studies learning process) และ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิง
รุกไปใช้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกันในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งใน
และนอกห้องเรียน 3) ส่งเสริมการแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถน าเสนอในรูปที ่1 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกฯ 

 
 
 
 

ข้ันท่ี 1 เร่งเร้าการ
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ออกแบบ
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ข้ันท่ี 5 ปรับปรุงการ
ออกแบบ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา

ข้ันท่ี 6 ประเมินผล
การออกแบบ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
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2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการเรียนรู้เชิงรุก 
2.1 ผลการศึกษารายวิชาการสอนเฉพาะสาขาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ

เรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ก่อนเรียน
และหลังเรียน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจรายวิชาการสอนเฉพาะสาขาก่อนเรียนและหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู ้ ผลคะแนน n คะแนน
เต็ม 

�̅� S.D. ร้อยละ 

ความรู้ทั่วไปของวิชาสังคมศึกษา ก่อนเรียน 29 5 2.55 0.50 51.00 

หลังเรียน 29 5 3.81 0.42 76.20 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ก่อนเรียน 29 6 2.14 0.41 35.66 

หลังเรียน 29 6 4.72 0.31 78.66 

แนวคิดเกี่ยวกับสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

ก่อนเรียน 29 5 2.41 0.23 48.20 

หลังเรียน 29 5 3.56 0.89 71.20 

แนวคิดเกี่ยวกับสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

ก่อนเรียน 29 6 3.87 0.56 64.50 

หลังเรียน 29 6 4.34 0.62 72.33 

แนวคิดเกี่ยวกับสาระ
เศรษฐศาสตร์ 

ก่อนเรียน 29 7 2.28 0.40 32.57 

หลังเรียน 29 7 5.07 0.63 72.42 

แนวคิดเกี่ยวกับสาระ
ประวัติศาสตร์ 

ก่อนเรียน 29 5 2.48 0.31 49.60 

หลังเรียน 29 5 4.62 0.02 92.40 

แนวคิดเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์ ก่อนเรียน 29 6 2.75 0.26 45.83 

หลังเรียน 29 6 4.40 0.78 73.33 

ภาพรวม ก่อนเรียน 29 40 18.48 2.26 46.20 

หลังเรียน 29 40 30.52 3.67 76.30 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความรู้ความเข้าใจรายวิชาการสอนเฉพาะสาขาของนิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (�̅� =30.52, S.D. = 3.67) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (�̅� =18.48, 
S.D. = 2.26) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบการจัดการเรยีนรู้สังคมศึกษาหลงัเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วยรูปแบบการ
อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาพื่เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เ  

ผลคะแนน n คะแนนเต็ม �̅� S.D. % 
พัฒนาการ 

สูงกว่าเกณฑ ์

หลังเรียน 29 18 15.09 0.30 83.90 3.90 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของนิสิตที่เรียน

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (�̅� =15.09, S.D. = 0.30) คิดเป็นร้อยละ 83.90 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของนิสิต พบว่า 
ความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของนิสิตหลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 3.90 

2.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ผลคะแนน n คะแนนเต็ม 
�̅� S.D. % 

พัฒนาการ 
สูงกว่าเกณฑ ์

หลังเรียน 29 24 19.39 0.86 81.37 1.37 

** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของนิสิตที่เรียนโดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (�̅�  = 19.39, S.D. = 0.86) คิดเป็นร้อยละ 81.37 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของนิสิต พบว่า 
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของนิสิตหลังเรียนด้วยรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 1.37 

2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู ้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู 

ดังต่อไปนี้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลสรุปของการวิเคราะห์มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
(n = 29 คน) 

ประเด็นความคดิเห็น กลุ่มเป้าหมาย 

�̅� S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับที ่

ด้านครูผู้สอน 4.64 0.09 มากที่สุด 3 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.71 0.18 มากที่สุด 1 

ด้านประโยชน์ตอ่ผู้เรียน 4.62 0.08 มากที่สุด 4 

ด้านสื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 4.65 0.13 มากที่สุด 2 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.59 0.06 มากที่สุด 5 

รวมทั้งหมด 4.64 0.04 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู 
พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ใน

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.64, S.D. = 0.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวมด้านการ

จัดการเรียนรู้ นิสิตเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.71, S.D. = 0.18) รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อ/อุปกรณ์

และแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล (�̅� = 4.65, S.D.= 0.13) ด้านครูผู้สอน (�̅� = 4.64, S.D.= 0.09) 

ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียน (�̅�  =4.62, S.D.= 0.08) และด้านการวัดผลและประเมินผล (�̅�  = 4.59, S.D.= 0.06) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู มีชื่อเรียกว่า SLBDIE Model ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคล้องมี

คะแนนเฉลี่ย (�̅�) ระหว่าง 4.40-5.00 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00-0.89 ทั้งนี้เป็นเพราะ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงว่ารูปแบบที่พัฒนามีความ
เหมาะสมสอดคล้องเชิงโครงสร้างสามารถน าไปทดลองใช้ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไปได้ ตลอดจนรูปแบบเน้น
ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ น าไปประยุกต์ใช้ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
แนวคิดทฤษฎีส่วนประกอบด้านการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) (Gredler, 1997) ที่เน้นความเช่ือมโยงของสิ่งเร้า
และการตอบสนอง หากผลที่ตามมาหลังปฏิบัติเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ความเชื่อมโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนองก็จะแน่น
แฟ้นมากยิ่งข้ึน เพื่อใช้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้หรือแสดงพฤติกรรมนั้นซ ้าอีก สอดคล้องกับ ทฤษฎีการวางเง่ือนไข
แบบปฏิบัติการ สกินเนอร์ (Skinner, n.d. as cited in Gredler, 1997) ที่กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็น
ผลอันเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า อธิบายการเรียนรู้ว่าเกิดจากการวางเงื่อนไขของสิ่งเร้า ซึ่งผู้เรียนต้องลงมือกระท า
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หรือปฏิบัติเพื่อหาทางแก้ปัญหาจึงจะได้รับผลที่พึงพอใจ ถ้ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget) และไวก็อทสกี (Vygotsky) (Gredler, 1997) ที่ได้มีการอธิบายพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบุคคลว่า คือ การพัฒนาการคิดจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอนแน่นอนส าหรับทุกคน ซึ่งจะเร็วหรือช้าแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วุฒิภาวะ อิทธิพลทางสังคม และกระบวนการคิดของแต่ละคนที่ตอบสนองต่อสิง่
เร้านั้น ดังนั้นครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและให้ผู้เรยีนได้มกีารลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา (2561) ที่ให้ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กล่าวว่า ครูต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็น
หลักในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ของผู้เรียน  

2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขาก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิต

วิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (�̅� = 30.52, S.D. = 3.67) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (�̅� = 18.48, S.D. = 2.26) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีหลักการปฏิบัติ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ ท า และ คิด ในสิ่งที่ท า ในขั้นที่ 1 เร่งเร้าการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เรียนได้รับสิ่งเร้าเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อเกิดความสงสัยใคร่รู้ ขั้นที่ 2 เรียนรู้แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ผู้เรียนเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาจากใบความรู้และครูผู้สอน เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง ซึ่งในขั้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้มีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ขั้นที่ 3 ระดมสมองออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ร่วมกันออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาที่ก าหนด โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง ลงมือปฏิบัติ หรือเขียน
ตามความคิดของผู้เรียน ขั้นที่ 4 เปิดเผยการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงานให้ผู ้เรียนกลุ่มอื ่น ๆ ฟัง เพื ่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน ขั ้นที่ 5 ปรับปรุงการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อเสนอแนะจากเพื่อนและครูผู้สอน มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
ได้ชิ้นงานที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสถานที่ที่มีความแตกต่างกันในบริบทต่าง ๆ ขั้นที่ 6 
ประเมินผลการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูผู้สอนประเมินผลงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อตัดสิน
ให้ค่ากับผลที่บ่งชี้คุณภาพของความสามารถ สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุกคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลง
มือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป กล่าวคือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มี
ส่วนในการลงมือกระท ามากกว่าการเรียนที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้เพียงอย่างเดียว (Sweeller, 2006) อีกทั้งเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับเพื ่อน 
ครูผู้สอน และสิ่งแวดล้อมผ่านการปฏบิัติ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2557) น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ถือเป็นการจัดการเรียนรู้
ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณลักษณะกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
(Bonwell & Eison, 1991) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา อริยา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 ผลการทดลองใช้ พบว่า 
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นักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และในความคิดเห็นในภาพรวมที่ดีต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอน 

2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู พบว่า นิสิตที ่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู ้เชิงรุก มี
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อมีการ
พิจารณาคะแนนความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาหลังเรี ยน พบว่า ความสามารถในการคิด

ออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅� =15.09, S.D. = 0.30) คิดเป็นร้อยละ 
83.90 เช่นเดียวกับคะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅� =19.39, S.D. = 0.86) คิดเป็นร้อยละ 81.37 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ใน
เนื้อหามาบ้างแล้ว ตลอดจนการจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ดังนั้นควรมีการจดักลุ่ม
เนื้อหาให้เหมาะสมกับกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมในท้ังในและนอกสถานท่ีที่เน้นการปฏิบัติจริงให้มากข้ึน โดยผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินรดี พรวิริยะสกุล (2554) ที่ได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
รสริน เจิมไธสง (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ เพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 3) หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกว่าระหว่างเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู  พบว่า ใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.64, S.D. = 0.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวมด้านการ

จัดการเรียนรู้ นิสิตเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.71, S.D. = 0.18) ทั้งนี้เนื่องจาก ด้านการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า นิสิตรู้สึกพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรม ได้
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏบิัติกิจกรรม อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในการคิดออกแบบการจัดการเรยีนรู้สงัคม
ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2551) ได้กล่าวถึง แนวทางการด าเนิน
กิจกรรมของครู เพื่อให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบัติและเกิดประสบการณ์ตรง รู้จักการท างานกลุ่มร่วมกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุมนทิพย์ บุญสมบัติ (2553) ที่
ได้ให้ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในชุมชนว่า ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจในวิธี
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คิด และแนวคิดที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลสัมฤทธิ์หรือผลการเรียนรู้ของการเรียนของผู้เรียน โดยให้ครูผู้สอน
เป็นผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะจาการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้น
วิธีการด้าน 1) ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 2) ผู้เรียนอ่าน เขียน โต้ตอบ วิเคราะห์
ปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกัน 3) ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

1.2 การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู เนื่องจากผู้สอนควรหรือต้องเปิดเผยคะแนนที่ได้จากการวัดผลและประเมินผล ทั้งนี้
เป็นเพราะกิจกรรมดังกล่าวต้องมีการรวมคะแนนในแต่ละประเด็นของกิจกรรมอย่างละเอียด ตลอดจนในการวัดผลและ
ประเมินผลต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงท าให้ข้ันตอนดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้นครูผู้สอนควรเน้นการจัดกิจกรรม
ที่มีการวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมทั้ง ความรู้ ทักษะ เจตคติทั้งการสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การสัมภาษณ์ 
ที่เหมาะสมและเก็บคะแนนเป็นระยะและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรวมคะแนนในแต่ละประเด็นของกิจกรรมอย่างละเอียด
โดยใช้ระยะเวลาที่รวดเร็ว 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการวิจัยในหัวข้อ เพื่อพัฒนาให้เกิดตัวแปรตามอื่น ๆ ของการจัดการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ที่ควรเน้นให้เกิดกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากการเรียนในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา อาทิ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นต้น 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้เกิดความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาคงทนอยู่ 

2.3 ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับนิสิตวิชาชีพครู เฉพาะด้าน ได้แก่ การออกแบบสื่อการสอน การออกแบบการวัดผล
และประเมินผล เป็นต้น 
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