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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) เพื่อ เปรียบเทียบ          
ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการจัดการเรียนรู้         
ตามคู่มือครู 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหว่างการจดั     
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู  และ 4) เพื่อเปรียบเทียบ                
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
จดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชใ้นการวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และ         
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.88 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดบั .01 2) นักเรียนที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีคะแนนความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียน             
ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลงัเรียนสูงกว่าการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ 4) นักเรียน           



ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน              
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในส่วนของการจัด              
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง โดยใช ้       
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั มาเป็นประเด็นในการศึกษา คน้ควา้ แกปั้ญหา สามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ได ้ 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were: 1) to compare critical thinking abilities before and 
after learning by using problem-based learning management; 2) to compare students’ ability to 
think critically before and after school by managing learning according to the teacher’s manual;                      
3) to compare students’ ability to think critically after learning during the management of learning 
by using problem-based learning and learning management according to the teacher’s manual;             
4) to compare the academic achievement after studying between learning management based on 
problem-based learning and learning management according to the teacher’s manual. The sample 
of this research was a group of 50 Mathayomsuksa 3  students from Matthayomwatkhaosukim 
School in Tha Mai District, Chanthaburi Province in academic year 2018. The instruments were                  
a critical thinking skill and learning achievement test in Citizenship in Democracy using     
problem-based learning and the teacher's manual of Mathayomsuksa 3 students. The reliability of 
the critical thinking ability test was 0.86 and the reliability of achievement test was 0.88.                 
The statistics used for data analysis include mean and standard deviation. 
 The results of this research were as follows: 1) students who learned by using problem-based 
learning had a higher test score before learning at the statistically significant level of .01 level;                   
2) students who learned by using the teacher’s manual had a higher test score than before learning 
at the statistically significant level of .01 level; 3) students who learned by managing learning by 
using problem-based learning had the ability to think critically after learning, the learning management 



was significantly higher than those at the level of .01; and 4) students who learned by managing 
learning by using problem-based learning had higher academic achievement scores than the learning 
management according to the teacher’s manual at the statistically significant level of .01. In the 
area of learning management using problem-based learning is a learning management through  
self-study using real situations that occur in daily life as an issue in researching and solving 
problems can be applied in daily life and in other subjects. 
 
Keywords: Critical Thinking Skills, Achievement, Problem-Based Learning 
 



กติติกรรมประกาศ 

 
 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ#
ทางการเรียน เรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจดัการเรียนรู้ ตามคู่มือครูของนักเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิทยานิพนธ์สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจาก              
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวเรศ ใจเยน็ ซึ� งเป็นอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ภูวดล บวับางพลู อาจารยที์�ปรึกษาร่วม ที�ไดก้รุณาที�ให้คาํแนะนาํขอ้คิดเห็นตรวจสอบ และแกไ้ข
ร่างวทิยานิพนธ์มาโดยตลอด ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี/   
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์เฉลา ประเสริฐสังข์ ที�กรุณาให้เกียรติ          
เป็นประธานสอบวทิยานิพนธ์ โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปวริศา จรดล เป็นกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ� งไดก้รุณาตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบันี/ ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ�งขึ/นรวมถึงเจา้หน้าที�
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทุกท่านที�ให้ความสะดวกด้านอํานวยการ                
และประสานงาน ในการทาํวิทยานิพนธ์ให้ผูเ้ขียนตลอดมาตลอดจนคน้ควา้หาขอ้มูลในการจดัทาํ
วทิยานิพนธ์ของผูเ้ขียนครั/ งนี/สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ท้ายนี/ ผูเ้ขียนขอน้อมรําลึกถึงอาํนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ� งศกัดิ# สิทธิ#               
ทั/งหลายที�อยู่ในสากลโลก อนัเป็นที�พึ� งให้ผูเ้ขียนมีสติปัญญาในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จ           
ลุล่วงไปด้วยดี ผูเ้ขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผูเ้ขียน ตลอดจนผูเ้ขียน
หนงัสือ และบทความต่าง ๆ ที�ใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขียนจนสามารถใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันี/สาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 สังคมไทยในปัจจุบนัเขา้สู่ยคุของการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากทั�งทางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และการศึกษา ตามที�คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เสนอให้สาํนกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคญัของการเรียนรู้วิชาหนา้ที�
พลเมือง จึงกาํหนดให้ทุกคนตอ้งเรียน จึงบรรจุวิชาหนา้ที�พลเมือง เขา้สู่หลกัสูตรการเรียนการสอน 
เพื�อปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมือง ให้กบัเด็กและเยาวชน เพื�อเป็นหนึ� งในแนวทางการสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติใหเ้กิดขึ�นต่อไป  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน              
ที�เกี�ยวข้องได้จดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลและ
เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา โดยเน้นความสําคญัทั�งความรู้ ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม      
ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 
2551 จึงได้กาํหนดสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนไว ้ซึ� งสมรรถนะ
สําคญั มี 5 ประการคือ (1) ความสามารถในการสื�อสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา (4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ (5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ คือ (1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(2) ซื�อสัตยสุ์จริต (3) มีวินัย 
(4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั�นในการทาํงาน (7) รักความเป็นไทย (8) มีจิตสาธารณะ
โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั�งดา้นร่างกาย ความรู้
คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก เพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอื้�น              
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 3) ซึ� งความเป็นพลเมืองมีความสําคญั
อย่างมากในปัจจุบนั เป็นการเรียนรู้ให้เคารพสิทธิหน้าที�ของตนเองและผูอื้�นและการอยู่ร่วมกัน             
ในสังคมอยา่งสันติสุข 
 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมุ่งให้ผูเ้รียน
เพิ�มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น มีทกัษะในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยีทกัษะกระบวนการคิด
ขั�นสูงสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 23) การจดัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมจึงเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการดาํรงชีวิต
ของมนุษยก์ารอยูร่่วมกนัในสังคมนอกจากนี� ยงัช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเอง และผูอื้�น ส่งเสริมให ้



 
 

2

ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรคแ์ละคิดแกปั้ญหาและคิดตดัสินใจ เพื�อสนองตอบ
ความสามารถ ความถนัดความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั� งด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถ           
นาํความรู้ไปใช้ในการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กรมวิชาการ. 
2545 ก : 11)  
 จะเห็นไดว้า่ทกัษะการคิดนั�นมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์พราะการคิดเป็น
สื� อสําคัญที�จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง หรือนําเอาความรู้ซึ� งได้จาก  
ประสบการณ์มาใช้ในการตดัสินใจและแกปั้ญหาในชีวิตได ้การสอนทกัษะการคิดเป็นสิ�งสําคญัที�สุด
ในการพฒันาศกัยภาพมนุษยเ์พราะความสามารถทางด้านการคิดจะนาํไปสู่การพฒันาด้านอื�น ๆ   
ชนิดไม่รู้จบ ผูเ้รียนสามารถนาํความคิดไปประยุกตใ์ชเ้พิ�มประสิทธิภาพในการศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ 
การสร้างสรรคใ์หม่ ๆ และการพฒันาคุณภาพชีวิต (อรพรรณ พรสีมา. 2543 : 30) โดยเฉพาะการคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ� งเป็นทกัษะการคิดระดบัสูงที�มีความสําคญัและเป็นคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในยคุปัจจุบนั 
 การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารรญาณเป็นเป้าหมายสําคญัของการศึกษา
เพื�อสร้างความเป็นพลเมืองดี โดยเป็นกระบวนการที�ให้ความสําคญักบัการคิดที�มีเหตุผลและคิด
สะทอ้นกลบัที�มุ่งเนน้การตดัสินใจสิ�งที�เชื�อหรือสิ�งที�ทาํ (Ennis. 1985 : 45 - 48) เป็นกระบวนการคิด
เพื�อให้มองเห็นวา่อะไรถูก และอะไรผิดซึ� งให้ความสาํคญักบัการใชห้ลกัเหตุผล และความสามารถ
ในการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณยงัสัมพันธ์กับ        
ความเป็นธรรมและการเปิดใจกวา้งโดยไม่ยอมรับขอ้มูลต่าง ๆโดยปราศจากการสืบสวนสอบสวน 
และหมายถึงการตั�งคาํถามตวัเองและตั�งคาํถามผูอื้�น เพราะนั�นคือวิธีการที�เราคน้พบความจริงและ
เป็นแรงกระตุน้ที�อยูเ่บื�องหลงัขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ (Arguments) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณยงัส่งผลต่อ
การควบคุมตนเอง (Self - regulation) ซึ� งเป็นกระบวนการที�ยืนยนัว่าคุณไม่ได้ใช้เหตุผลที�ผิดจาก
หลักการ (Logical Fallacies) และใช้เหตุผลข้างต้น (Rationlizations) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
จึงไม่เพียงแต่ช่วยการจดัการกับหลักฐานเท่านั� น แต่ยงัเป็นการเปิดมุมมองในสิ� งที� เคยซ่อนอยู ่            
ให้กระจ่างชัดเจน (Wood. 2002 : 5) การพฒันาความสมารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็น
ทกัษะจาํเป็นที�จะช่วยบุคคลเป็นผู ้“คิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น” (ลกัขณา สริวฒัน์. 2549 : 17) 
และยงัเป็นทกัษะการเรียนรู้เพื�อการอยูร่อดในศตวรรษที� 21 อีกดว้ย (ไพฑูรย ์ลินลารัตน์. 2557 : 16) 
ดว้ยเหตุนี� กระบวนการจดัการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะความรู้ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
ที� จะพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจที� ถูกต้องเกี� ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
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 แต่สภาพการเรียนการสอนในหอ้งเรียนในปัจจุบนัที�มุ่งเนน้เนื�อหา ความรู้ ความจาํ ไม่ได้
มีการลงลึกสู่การนาํไปใชใ้นชีวิตจริง ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิด การปฏิบติั จากการสังเกต 
ผลของการวดัและประเมินผล คะแนนผลสัมฤทธิi ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในปีการศึกษา 2559 สาระการเรียนรู้ที� 2 เรื�องหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และ
การดาํเนินชีวิตในสังคม ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 มีนักเรียนทั�งหมด 50 คน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน นักเรียนทั�งหมดมีคะแนนเฉลี�ยสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 60 และเมื�อพิจารณาจากคะแนน          
รายด้านของตวัชี� วดัของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 เห็นได้ว่า          
นกัเรียนทาํคะแนนในขอ้คาํถามในแบบทดสอบในเรื�องทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณค่อนขา้งตํ�า 
ทั� งนี� จึงต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ผูเ้รียนมีความสามารถด้านการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดอยา่งมีวจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรคคิ์ดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องพบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning หรือ PBL) เป็นการเรียนรู้ที�เกิดขึ� นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูป
แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที�เกิดขึ�น
ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิด
วเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั�งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที�ตนศึกษาดว้ยการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแก้ไข
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ� น        
ต่อการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในเรื�องขอ้มูล ข่าวสารในโลกปัจจุบนั ช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ในการใชท้รัพยากรของผูเ้รียนไดดี้ขึ�น และยงัส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้ และการคงรักษาขอ้มูล
ใหม่ไวไ้ด้ดีขึ� น เมื�อใช้ในการแก้ปัญหาของสหสาขาวิชา ทาํให้สนับสนุนความร่วมมือมากกว่า         
การแข่งขนั ช่วยให้เกิดการตดัสินใจแบบองค์รวม หรือแบบสหสาขาวิชาสําหรับปัญหาสุขภาพ           
ที�สําคญั สามารถใช้การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (มณัฑรา ธรรมบุศย.์  2545 : 
11 - 17)    
 จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ที�จะนํารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานซึ� งเป็นวิธีหนึ�งที�จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้พฒันาดา้นการคิด เป็นการให้ผูเ้รียน
ค้นพบเหตุผลด้วยตนเอง และทําให้มีผลสัมฤทธิi ทางการเรียนและความสามารถในการคิด          
อย่างวิจารณญาณสูงขึ� น ซึ� งผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู้             
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที� 2 หนา้ที�พลเมือง และการดาํเนินชีวิต           
ในสังคมของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ

จดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ

จดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 3. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 4. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิi ทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างการจดัการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 นาํไปสู่แนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื�องหนา้ที�พลเมือง ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 

อนัจะเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนที�จะนาํไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ในหน่วยอื�น ๆ ของ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาํเภอท่าใหม่ สังกดัเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 จาํนวน             

3 โรงเรียน จาํนวน 198 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

เนื�องจากโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิมมีนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 

หอ้งละ 25 คน 

 ตัวแปรที�ศึกษา  

 1. ตัวแปรต้น ไดแ้ก่  

  1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

  1.2 การจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู             
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 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ                                     
  2.2 ผลสัมฤทธิi ทางการเรียน 

 ขอบเขตของเนื,อหา 
 เนื�อหาที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ เนื�อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
สาระหนา้ที�พลเมือง หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม เรื�องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3 ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่               
หน่วยการเรียนรู้ที�  1 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้ที�  2 กฎหมายสําคัญ               
ของประเทศไทย และหน่วยการเรียนรู้ที� 3 ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย  
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั คือ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจดักิจกรรม            
การเรียนรู้ 20 ชั�วโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั� งนี�   มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี�  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้                  
ที�ผูว้จิยัใชส้ถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั เพื�อเป็นสื�อการเรียนที�กระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพื�อนํามาแก้ปัญหา ให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหานั� น                
อยา่งชดัเจน โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนโดยมีขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั�นตอน ดงันี�  
 ขั�นที� 1 กาํหนดปัญหา โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปัญหา สามารถกาํหนดสิ� งที�เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจ              
ที�จะคน้หาคาํตอบ 
 ขั�นที� 2 ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นปัญหาที�ตอ้งการเรียนรู้และสามารถอธิบายสิ�งต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาได ้
 ขั�นที� 3 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองดว้ยวธีิการหลากหลาย 
 ขั�นที� 4 สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนาํความรู้ที�ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
 ขั�นที� 5 สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ลกลุ่ม สรุปผลงานตนเอง และประเมินว่า
ผลงานว่าขอ้มูลที�ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด           
ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั� ง 
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 ขั�นที� 6 นาํเสนอและประเมินงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้ และนาํเสนอ
เป็นผลงานรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน  
 การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู หมายถึง แนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยยึดหลกัการ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ที� เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียน               
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองทั�งเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม โดยมีลาํดบัขั�นตอนดงันี�   
 1. ขั�นสร้างความสนใจ หมายถึง การทาํให้นกัเรียนเกิดความตั�งใจในการเรียน ครูอาจใช้
การสนทนา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
 2. ขั�นแจง้จุดประสงค์ หมายถึง การแจง้ให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ในบทเรียนนั�น 
หรือเป็นการใหน้กัเรียนไดรั้บรู้จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายของการเรียนการสอน 
 3. ขั�นทบทวนความรู้เดิม หมายถึง การสํารวจ หรือการกระตุ้นให้นักเรียนระลึกถึง      
การเรียนรู้พื�นฐานที�จาํเป็น โดยครูจะใชก้ารซกัถามหรือสนทนา 
 4. ขั�นเสนอบทเรียนใหม่ หมายถึง การเรียนรู้ใหม่โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการ
สนทนา ซกัถาม 
 5. ขั�นแนะนาํให้เกิดการเรียนรู้ หมายถึง บอกแนวทาง หรือนาํทางให้นักเรียนสามารถ           
ทาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง เช่น แนะนาํการร่วมกิจกรรม แนะนาํหนงัสือหรือแหล่งคน้ควา้ 
 6. ขั�นแสดงพฤติกรรม หมายถึง ขั�นการให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง หรือ
แสดงพฤติกรรมตามจุดประสงคที์�ครูตั�งไว ้
 7. ขั�นแจ้งผลการปฏิบติั หมายถึง การแจง้ผลของการกระทาํสิ� งที�ได้รับมอบหมายให ้             
นกัเรียนทราบโดยการชมเชย แนะนาํ แสดงความยนิดีในผลงาน 
 8. ขั�นการวดัและประเมินผล หมายถึง การวดัและประเมินผลว่าพฤติกรรมที�นักเรียน              
ได้กระทํานั� นบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด โดยครูสังเกต ตรวจรายงาน             
การอภิปราย การตอบคาํถาม 
 9. ขั�นส่งเสริมความแม่นยาํและถ่ายโอนการเรียนรู้ เป็นการสรุปขั�นทบทวนการเรียนรู้             
ที�ผ่านมาให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจที�แม่นยาํขึ� น โดยการทาํแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ               
หรือทาํรายงาน 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดที�ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบมี 6 ขั�นตอน ดงันี�                               
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 1. การนิยามปัญหา หมายถึง การกาํหนดประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้
เพื�อกาํหนดปัญหา ซึ� งการนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะกระตุน้
ใหค้นเริ�มตระหนกัถึงปัญหา ขอ้โตแ้ยง้เพื�อหาคาํตอบที�สมเหตุสมผล 
 2. การรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั�งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช ้เมื�อพบกบัสถานการณ์ที�เป็นปัญหา การรวบรวมขอ้มูลถือวา่
มีความจาํเป็นต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. การจดัระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความเพียงพอ  
ของข้อมูล และสามารถแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง             
รวมทั�งจดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน 
 4. การตั�งสมมติฐาน หมายถึง การนาํขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์   
เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด หรือตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที�สมเหตุสมผล 
ที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่เพื�อนาํไปสู่การสรุปที�สมเหตุสมผล 
 6. การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง  
รวมทั�งพิจารณาวา่ขอ้สรุปนั�นสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ ผลจะเป็นอยา่งไรหากขอ้สรุปนั�น
มีการเปลี�ยนแปลง หรือได้รับข้อมูลเพิ�มเติม ซึ� งจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูลที�มีอยู่อีกครั� งหนึ� ง   
หรือตั�งสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงใหม่ 
 ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้เรื� อง   
พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ซึ� งพิจารณาจากคะแนนของนกัเรียนที�ไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิi ทางการเรียน เรื� อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นเอง 
โดยกาํหนดกาํหนดพฤติกรรมที�ตอ้งการวดัความเขา้ใจในการนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดไว ้ดงัภาพประกอบ 1 
 
                                                                 

 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดต้ั�งสมมุติฐานในการวจิยัไวด้งันี�  
 1. นกัเรียนที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนที�เรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่วธีิการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 4. นกัเรียนที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิi ทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่วธีิการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน 
2. การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

1. ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 
2. ผลสัมฤทธิi ทางการเรียน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 



 

 

บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหัวขอ้
ต่อไปนี�  
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.1 หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.3 โครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  1.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.6 คาํอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
              2. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.2 ทฤษฎี แนวคิดสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.3 ลกัษณะที�สาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.4 ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 3. การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 4. การคิดอยา่งมีวจิารญาณ 
                  4.1 ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
                  4.2 กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
                  4.3 ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
 5. ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
  5.2 ลกัษณะของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
  5.3 การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
   6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นการต่อยอดจากหลกัสูตร
การศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2544 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�มีความ
สมดุลทั�งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั�น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พื�นฐาน รวมทั� ง เจตคติ ที�จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต                 
โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื�นฐานความเชื�อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้            
เตม็ตามศกัยภาพ  
 หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 เพื�อให้การจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ประสบความสําเร็จตามแนวทาง
และจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาของประเทศ และเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ จึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตร ไวด้งันี�  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 3)  
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื�อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน            
การเรียนรู้ ที�เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื�นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื�อปวงชนที�ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา               
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ  
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�สนองการกระจายอาํนาจให้สังคมมีส่วนร่วมจดัการศึกษา           
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ�น  
 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั�งในดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้  
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย           
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์  
 จากหลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปไดว้่า 
เป็นหลักสูตรการศึกษาที� เน้นความเป็นเอกภาพของชาติ เป็นการศึกษาเพื�อปวงชน ให้ได้รับ            
การศึกษาอย่างเสมอภาคและจดัการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มีโครงสร้างของหลกัสูตร                
ที�ยืดหยุน่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการกระจายอาํนาจโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น  
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 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื�อพัฒนา                
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงไดก้าํหนด
จุดหมายเพื�อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมื�อจบการศึกษาขั�นพื�นฐาน ดงันี�  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 3) 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนบัถือ ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื� อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี              
และมีทกัษะชีวติ  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั�นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา                    
สิ�งแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที�มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ�งที�ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
 จากจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปไดว้า่ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดมุ้่งพฒันากระบวนการทางความคิด
ของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะป้อนคาํถามในลกัษณะต่าง ๆ ที�เป็นคาํถามที�ดี สามารถพฒันาความคิด                 
ผูเ้รียน ถามเพื�อให้ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า 
เพื�อจะตอบคาํถามเหล่านั�น 

 โครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นหลกัสูตรแกนกลางที�ทุกสถานศึกษาตอ้ง            
นาํไปปรับใช้เพื�อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง               
จึงมีการกาํหนดโครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะ 
กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื�อพฒันาผูเ้รียน 
ให้มีความสมดุล คาํนึงถึงหลกัการเรียนรู้เพื�อพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา จึงกาํหนดให ้                
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี�  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ                   
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ก : 5)  
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 นอกจากนี�  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดเวลาเรียน
ขั�นตํ� าในระดับชั� นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื�นฐาน               
สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 880 ชั�วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 120 ชั�วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที�สถานศึกษาจดัเพิ�มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น          
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั�วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ชั�วโมงต่อปี ซึ� งสถานศึกษาสามารถ            
เพิ�มเติมไดต้ามความพร้อม และจุดเนน้ตามบริบทของสถานศึกษา และสภาพของผูเ้รียนโดยในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามที�กาํหนด นอกจากนี�ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชี� วดั สําหรับเวลาเรียนเพิ�มเติมให้จดัเป็นรายวิชาเพิ�มเติม หรือกิจกรรมพฒันา            
ผูเ้รียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์พิจารณา             
การจบหลกัสูตร 
 จากโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั�ง 8 กลุ่มสาระ มีความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้ขั�นพื�นฐาน สําหรับผูเ้รียน 
ทุกคนโดยสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีกลุ่มสาระครบทั�ง 8 กลุ่มสาระ 
ให้ผูเ้รียนเรียนครบตามที�หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนดไว ้และไดเ้รียนเกี�ยวกบั
ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น ซึ� งกาํหนดไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา            
และวฒันธรรม พบวา่ หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํวจิยั ดงันี�  
 1. ความสาํคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ั�งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนั
ในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ�น เขา้ใจการพฒันา และการ
เปลี�ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู ้อื�น                      
มีความอดทนอดกลั�นยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช ้               
ในการดาํเนินชีวิต ปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยได้
กาํหนดสาระต่าง ๆ ไว ้ดงันี�  
  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื�นฐานเกี�ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนับถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติั เพื�อ
พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมที�ดีงาม พฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ รวมทั�งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
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  หน้าที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสําคญั
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเชื�อ ปลูกฝัง              
ค่านิยมดา้นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที� เสรีภาพ และการนาํ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดัให้มีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  ประวติัศาสตร์ เวลา และยุคสมัยทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ผลกระทบที�เกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต บุคคลสําคญัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงในอดีต 
ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที�สาํคญัของโลก 
  ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ การใช้แผนที�และเครื� องมือทางภูมิศาสตร์                    
ความสัมพนัธ์ของสิ�งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�น การนําเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ และการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมเพื�อการ
พฒันาที�ย ั�งยนื (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 114) 
  สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ที�ผูเ้รียนทุกคนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน ทั�งนี� เพราะกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้นี� วา่ดว้ย การอยูร่่วมกนับนโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา การเชื�อมโยง
ทางเศรษฐกิจซึ� งแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม ทาํให้เป็น      
พลเมืองที�รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม 
โดยใหผู้เ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละดา้น 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ทั�ง 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมได้
กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระ ดงันี�  
 สาระที� 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 : เขา้ใจประวติั ความสําคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที�ตนนบัถือ สามารถนาํหลกัธรรมของศาสนามาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 
 มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั�นในศีลธรรม การกระทาํความดี มีค่านิยมที� ดีงาม และศรัทธา            
ในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนบัถือ 
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 มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที� ตนนับถือ ค่านิยมที� ดีงาม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตน                    
บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม เพื�อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 สาระที� 2 : หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี               
และวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 : เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั�น ศรัทธา              
และธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 สาระที� 3 : เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรที� มีอยู่อย่างจาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั� งเข้าใจหลักการ                 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2 : เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของระบบ
เศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที� 4 : ประวติัศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 : เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลา และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์บนพื�นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์   
ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 : เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ในแง่ความสัมพนัธ์
และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื�อง ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถวิเคราะห์             
ผลกระทบที�เกิดขึ�น  
 มาตรฐาน ส 4.3 : เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
ภาคภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
 สาระที� 5 : ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1 : เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพนัธ์ของสรรพสิ�ง
ที�ปรากฏในระวางที� ซึ� งมีผลต่อกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที�และเครื�องมือทางภูมิศาสตร์  
ในการคน้หาขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ อนัจะนาํไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 : เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�ก่อให้
เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ�งแวดล้อมเพื�อการพฒันา            
ที�ย ั�งยนื 
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 คําอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ตามหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที� 2 
หน้าที� พลเมือง ว ัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ของโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุ กิม                          
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 120 ชั�วโมง ศึกษาหน้าที�ความรับผิดชอบ คุณธรรมการเป็นพลเมืองดี 
ทาํงานแบบประชาธิปไตย สถานภาพ บทบาท หนา้ที� สิทธิ เสรีภาพ กฎหมายสิทธิเด็ก บรรทดัฐาน 
วฒันธรรม อิทธิพลทอ้งถิ�นที�มีต่อพฤติกรรม การพฒันาท้องถิ�น การปกครองของไทย กฎหมาย              
รัฐธรรมนูญ กฎหมายในชีวิตประจาํวนั มีส่วนร่วมประชาธิปไตยระดบัครอบครัว โรงเรียน เพื�อให้
มีความรู้ความเขา้ใจระบอบประชาธิปไตย รู้จกัหนา้ที�ความรับผดิชอบของพลเมืองดี สามารถทาํงาน
และพฒันาท้องถิ�นแบบประชาธิปไตย ใช้กฎหมายสําคญัที� เกี�ยวข้องกับชีวิตประจาํวนัตนเอง                
และผูอื้�น 
                 ศึกษาความหมาย ความสําคญัของมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โครงสร้าง องค์ประกอบของ
สถาบนัทางสังคมและการจดัระเบียบทางสังคม มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสังคมไทยและการ
เปลี�ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมโลก วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาระบบการเมืองการปกครอง
ในปัจจุบนัของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบักฎหมาย 
ปฏิบัติตน และส่งเสริมการสนับสนุนให้ผูอื้�นปฏิบัติให้สอดคล้องตามที�กฎหมายรัฐธรรมนูญ              
และกฎหมายอื�น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 เพื�อให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของสถาบนัทางสังคม ไดแ้บ่งเนื�อหาสาระออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที� 2 กฎหมาย
สําคัญของประเทศไทย จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที�  3 ประเพณี               
วฒันธรรมและภูมิปัญญา จาํนวน 2 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั�งสิ�นจาํนวน 10 แผนการจดัการ
เรียนรู้ จาํนวน 20 ชั�วโมง ดงันี�   
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง พลเมืองดี จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง การใชสิ้ทธิและหนา้ที� จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง การเมืองการปกครอง จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5 เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7 เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8 เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
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 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9 เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10 เรื�อง ภูมิปัญญาไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
              
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ 
Problem Based Learning หรือเรียกสั�น ๆ วา่ PBL 
 มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 11 - 17) กล่าวว่าการศึกษาความเป็นมาของ PBL สามารถ 
ยอ้นรอยอดีตไปถึงแนวคิดของนักการศึกษาในช่วงแรกของศตวรรษที� 20 จอห์น ดิวอี�  (John Dewey) 
นกัการศึกษาชาวอเมริกาซึ� งเป็นผูต้น้คิดวิธีสอนแบบแกปั้ญหา และเป็นผูเ้สนอแนวคิดวา่การเรียนรู้
เกิดจากการลงมือทาํดว้ยตนเอง แนวคิดของดิวอี�  ไดน้าํไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที�ใช้
กนัในปัจจุบนั แนวคิด PBL ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี�  เช่นเดียวกนั 
 PBL มีการพัฒนาขึ� นครั� งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัย McMaster             
ที�ประเทศแคนาดาไดน้าํมาใชใ้นกระบวนการติว ให้กบันกัศึกษาแพทยฝึ์กหดัวิธีดงักล่าวนี� ไดก้ลายเป็น
รูปแบบ ที�ทาํให้มหาวิทยาลยัอเมริกานาํไปเป็นแบบอยา่งบา้ง โดยเริ�มจากปลาย คริสตศกัราช 1960 
มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ไดน้าํมาใชเ้ป็นแห่งแรก และไดจ้ดัตั�งเป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ 
เพื�อทาํเป็นห้องปฏิบติัการสําหรับรูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบการสอนที�มหาวิทยาลยั Case 
Western Reserve พฒันาขึ�นมานั�นไดก้ลายมาเป็นพื�นฐานในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนหลายแห่ง
ในสหรัฐอเมริกา ทั�งในระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษาและบณัฑิตวิทยาลยั ไดพ้ฒันาการหลกัสูตร
แพทย ์ที�ใช ้PBL ในการสอนเป็นครั� งแรก ทาํใหม้หาวทิยาลยัแห่งนี� เป็นที�ยอมรับและรู้จกักนัทั�วโลก
เป็นผูน้าํ PBL 
 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากการที�ผูว้ิจยัได้การศึกษาเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based Learning : PBL) พบว่า มีนักวิชาการใช้คาํเรียกชื�อที�แตกต่างกันได้แก่ วิธีสอน     
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา ซึ� งมีความหมายเดียวกนั และไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน
ไวด้งันี�   
 วิภาภรณ์  บุญทา (2541 : 33 - 34) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                  
เป็นการเรียนการสอนที�เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชปั้ญหาเป็นเครื�องกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเพื�อให้ผูเ้รียน
ไดคิ้ดเป็นทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น มีการตดัสินใจที�ดี และสามารถเรียนรู้การทาํงานเป็นทีมรวมทั�ง
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การนําทักษะที�ได้ในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ โดยมีครูเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน             
และอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 อมรทิพย ์ณ บางช้าง (2543 : 24)  กล่าวว่า การเรียนการสอนที�เน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ที�เป็นอยูต่ามสภาพการณ์จริงกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามหลกัการของกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยผูส้อน             
เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียน ซึ� งวตัถุประสงค์ทางการศึกษาของ    
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกันั�น นอกจากผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เนื�อหาวิชาไดต้ามที�
ตอ้งการแลว้ยงัสามารถพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการทาํงาน
เป็นกลุ่มดว้ย 
 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544 ข : 42 - 128) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การแกปั้ญหาในรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหานั�นเป็นการนาํปัญหาเขา้มาเป็นจุดเริ�มตน้ของกระบวนการเรียนรู้โดยไม่ได้
คาดหวงัถึงความรู้ของผูเ้รียน ปัญหาจึงเป็นตวักระตุ้นการเรียนรู้ที�นําไปสู่การคิดคาํถามที�ไม่มี          
คาํตอบซึ� งชี� นําให้ผู ้เรียนไปสืบค้นต่อไป ดังนั� นวิธีการสอนโดยการใช้ปัญหาดังที�กล่าวถึงนี�               
มีลกัษณะเฉพาะที�การใช้ตวัปัญหาเป็นสาระหลกัสําหรับผูเ้รียนที�จะไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกปั้ญหา
และสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลินิกได ้
 สุภาวดี ดอนเมือง (2544 : 24) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนการสอน
ที�เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้โดยใชปั้ญหาเป็นเครื�องกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะคน้ควา้
ความรู้ตามกระบวนการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เพื�อใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเป็น แกปั้ญหาเป็น มีการตดัสินใจที�ดี
โดยครูเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียน 
 มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545 : 11 - 17) กล่าววา่การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม โดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้
ใหม่จากการใชปั้ญหาที�เกิดขึ�นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท ของการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหารวมทั�งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที�ตน
ศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยั
ความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มองในเชิงยุทธศาสตร์การสอนการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองช่วยทําให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในการคิดแบบวิจารณญาณการคิดสร้างสรรค ์                
นกัการศึกษาจึงสามารถนาํ PBL ไปใชเ้ป็นกรอบงาน เพื�อสร้างเป็นโมดุล รายกลุ่มสาระ โปรแกรม 
หรือหลกัสูตรได ้
 อาภรณ์  แสงรัศมี (2545 : 14) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนการสอน
ที�เริ�มตน้ด้วยปัญหา เพื�อเป็นสิ�งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้และไปแสวงหาความรู้เพิ�มเติม          
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เพื�อนํามาแก้ปัญหาซึ� งอยู่บนพื�นฐานความต้องการของผู ้เรียนเป็นกระบวนการที�คล้ายกับ                       
การสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์และใหผู้เ้รียนมีการทาํงานเป็นทีม 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2547 : 73) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ 
Problem Based Learning หรือเรียกสั� น ๆ ว่า PBL เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนเพื�อ              
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ� งที� จ ัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา                        
เป็นตวักระตุน้ หรือเป็นฐานสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้โดยที�ปัญหานั�น             
จะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนสนใจตอ้งการแสวงหาคน้ควา้หาเหตุผลมาช่วยแกปั้ญหาหรือทาํให้ปัญหานั�น 
ชดัเจนมองเห็นแนวทางแกไ้ขและจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นของผูเ้รียนได ้
 วลัลี สัตยาศยั (2547 : 16) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือ PBL คือ วธีิการ
เรียนรู้ที�เริ�มตน้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ศึกษาหาความรู้ดว้ยวธีิการ
ต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการที�หลากหลาย เพื�อนาํมามาใชใ้นการแกปั้ญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตวั
ล่วงหนา้เกี�ยวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน 
 สรุปไดว้่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้             
ที�ผูว้จิยัใชส้ถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั เพื�อเป็นสื�อการเรียนที�กระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพื�อนาํมาแกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจปัญหานั�นอยา่งชดัเจน 
โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนอยา่งมีขั�นตอน 
 ทฤษฎ ีแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นส่วนหนึ�งของการจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียน
เป็นสําคญั ซึ� งไดมี้นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีไว้
ดงันี�                 
 ยุวดี ฤาชา (2536 : 18 - 19) กล่าวถึง แนวคิดพื�นฐานของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดเรื�องการเรียนรู้ที�มีผูเ้รียนเป็นสําคญั (Student - centered Learning) 
กบัแนวคิดเรื� องการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (Individualized Learning) โดยกลวิธีการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ กระบวนการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ที�ตอ้งการปรับปรุง
เป็นหลกัในการแสวงหาความรู้ โดยใชก้ารหาความรู้ ไดแ้ก่ กระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัวทิยาศาสตร์
และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry) เพื�อพิสูจน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั� น               
โดยผูเ้รียนจะตอ้งนําปัญหามาเชื�อมโยงกบัความรู้เดิม หรือความคิดที�มีเหตุมีผล ซึ� งการแสวงหา
ความรู้ใหม่นี� สามารถเกิดขึ� นได้ทั� งการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุ่มย่อยได้ แต่การเรียน                
แบบกลุ่มย่อยจะช่วยให้รวบรวมแนวคิดในการแก้ปัญหาได้กวา้งขวางมากกว่า ดังนั�นจึงทาํให ้            
การเรียนจากปัญหาเป็นองค์ประกอบหลกัองค์ประกอบหนึ� งของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
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เป็นฐาน และเนื�องจากผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกสิ� งที� เรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง                 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�ให้ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู้         
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทั�งนี� ผูเ้รียนจะตอ้งรับผิดชอบในดา้นการกาํหนด 
การดาํเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบตนเองที�มีต่อกลุ่มคดัแยกประสบการณ์เรียนรู้
ดว้ยตนเองและการประเมินผลตนเอง จึงทาํให้การเรียนโดยการนาํตนเองเป็นองค์ประกอบหลกั   
องคป์ระกอบหนึ�งของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544 ข : 2) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน              
มีลกัษณะเฉพาะที�ใชต้วัปัญหาเป็นสาระหลกัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกปั้ญหา และสร้างเสริม
ความรู้ในศาสตร์ทางคลินิกการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกันั�น จะเริ�มตน้โดยนําตวัปัญหาเขา้มา 
เป็นจุดเริ�มตน้ของกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาจะเป็นตวักระตุน้การเรียนรู้ที�จะนาํไปสู่การเกิดคาํถาม
ที�ยงัไม่มีคาํตอบ ซึ� งจะชกันาํใหผู้เ้รียนไปสืบคน้ต่อไป 
 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2548 : 2) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี� มีการ
พฒันาขึ�นเป็นครั� งแรก ในช่วงปลาย ค.ศ. 1969 โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health 
Sciences) ของ มหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์ (McMaster University) ที�ประเทศแคนนาดาโดยเริ�มใช้
กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด หลังจากนั� นได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง                   
ส่วนใหญ่นาํไปใชก้บัหลกัสูตรของนกัศึกษาแพทย ์เนื�องจากผูเ้รียนสาขาการแพทยน์ั�นตอ้งใชท้กัษะ
วิเคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 การจดัการเรียนรู้แบบนี� ไดข้ยายไปสู่สาขาอื�น 
อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้มีการนําไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในหลักสูตร 
สาขาต่าง ๆ อีกดว้ย 
 ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 335 - 336) ซึ� งเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ� งแนวคิดนี� เกิดขึ�นที� Mcmaster University, Canada เนื�องจากปัญหาการเรียนการสอน
ในสาขาแพทย ์2 ประการ คือ ปัญหาจากวิธีสอนแบบบรรยาย ซึ� งนิยมใช้มาก เนื�องจากเป็นวิธีที�ให้
เนื�อหาไดม้าก แต่ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่
เพื�อแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นได้ ประกอบกับปัญหาเกี�ยวกบัความรู้ในด้านแพทยซึ์� งเป็นวิชาชีพที�เน้น            
การปฏิบติั ในช่วงที�เรียนอยู่ผูเ้รียนได้รับความรู้กลุ่มหนึ� งไป แต่เมื�อไปทาํงานกลบัตอ้งเผชิญกบั
สถานการณ์ หรือปัญหาหลากหลายแตกต่างจากที�ครูเคยสอนไวใ้นชั�นเรียน และผูส้อนไม่สามารถ
แกปั้ญหาเหล่านั�นได ้เพราะในการเรียนการสอนนั�นไม่ไดใ้ห้ทกัษะในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึ� งที�มีจุดมุ่งหมายที�จะสอนผูเ้รียนให้ฝึก
กระบวนการคิดแกปั้ญหาและฝึกทาํงานเป็นกลุ่ม โดยที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และใช้
ปัญหาหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้และคน้ควา้ด้วยตนเอง การเรียนจะอยู่ในรูปของกลุ่มย่อย         
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ผู ้เรียนจะเป็นผู ้กระทําด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู ้ชี� แนะและให้ข้อมูลที� เป็นประโยชน์                 
เพื�อเสริมสร้างสมรรถนะที�จาํเป็นให้นกัเรียนซึ� งไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแกปั้ญหา การชี�นาํ
ตนเองในการเรียนรู้ และการทาํงานเป็นทีมจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีสําคัญของการจดั       
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที�เน้น 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื�อแกปั้ญหาการสอนแบบบรรยาย ซึ� งเป็น
วธีิที�ให้เนื�อหาไดม้าก แต่ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน ไม่สามารถแสวงหาความรู้
ใหม่เพื�อแก้ปัญหาที�เกิดขึ� นได้ รวมทั� งไม่เกิดทักษะในการแก้ปัญหา ด้วยการนําปัญหามาเป็น        
ตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัย สนใจที�จะศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพื�อมาตอบปัญหาขอ้สงสัยนั�น 
โดยมุ่งที�จะสอนให้ผูเ้รียนไดพ้บปัญหาจริงหรือสถานการณ์ต่างๆดว้ยตนเอง แลว้ไดร่้วมกนัศึกษา
คน้ควา้ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหานั�นร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย เพื�อฝึกการทาํงานเป็นทีมโดยมีครู 
เป็นเพียงผูชี้�แนะและใหข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ 
 ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554 : 57) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธี
การเรียนการสอนวิธีหนึ� งที�มีจุดมุ่งหมายที�จะสอนผูเ้รียนให้ฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาและฝึก    
การทาํงานเป็นกลุ่ม โดยที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ในการ
เรียนรู้และคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเรียนจะอยูใ่นรูปของกลุ่มยอ่ย นกัเรียนจะเป็นผูก้ระทาํดว้ยตนเอง 
โดยมีครูเป็นเพียงผูชี้� แนะและให้ข้อมูลที� เป็นประโยชน์ เพื�อเสริมสร้างสมรรถนะที�จาํเป็นให ้           
นกัเรียน ซึ� งไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแกปั้ญหา การชี�นาํตนเองในการเรียนรู้ และการทาํงาน
เป็นทีม 
 ทิศนา แขมมณี (2555 : 137) กล่าวถึง หลักการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า 
(Problem - based Instruction) ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความ
ตอ้งการที�จะแสวงหาความรู้เพื�อขจดัความสงสัยดงักล่าว การให้ผูเ้รียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกนัคิดหาทางแกปั้ญหานั�น ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย และสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ อนัเป็นทกัษะที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 บุญเลี�ยง ทุมทอง (2556 : 251) กล่าวถึง แนวคิดและหลกัการพื�นฐานของการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีแนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนรู้ 2 ประการ 
คือ การเรียนที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือผูเ้รียนเป็นสําคญั (Student Centered Learning) และการเรียนรู้
แบบเอกตัภาพ หรือการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Learning) โดยการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
ผูเ้รียนจะได้สัมผสัจริงกบัปัญหาโดยใช้ปัญหาที�พบได้ในสถานการณ์จริง เป็นสิ�งกระตุน้ให้เกิด           
การเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดเนื�อหาที�ตอ้งการเรียนรู้อยา่งอิสระ คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยมี



 

 

21

ผูส้อนทาํหน้าที�เป็นผูชี้� แนะแนวทาง และเตรียมทรัพยากรที�เหมาะสมไว ้และใช้กระบวนการ                
แก้ปัญหาเป็นวิธีการในการศึกษาค้นควา้หาความรู้ ผูเ้รียนเป็นผูที้� มีส่วนในการบอกว่าตนเอง           
ไดเ้รียนเรื�องนั�น ๆ ตามจุดประสงคแ์ลว้หรือไม่อีกดว้ย 
 ลกัษณะที�สําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 สิ�งสาํคญัที�สุดในของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ ปัญหา หรือสถานการณ์
ที�จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั�งนี�  นอกจากปัญหาเป็นสิ�งสําคญัที�สุดแลว้ ลกัษณะ
สาํคญัอื�น ๆ ของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งันี�     
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 ก : 2 - 3) กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู้              
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 7 ลกัษณะ ดงันี�      
 1. ตอ้งมีสถานการณ์ที�เป็นปัญหาและเริ�มตน้การจดักระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการใชปั้ญหา
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ปัญหาที�นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที�เกิดขึ�นพบเห็นไดใ้นชีวิตจริง
ของผูเ้รียนหรือมีโอกาสที�จะเกิดขึ�นจริง 
 3. ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการนาํตนเอง (Self - directed Learning) คน้หาและแสวงหาความรู้
คาํตอบด้วยตนเอง ผูเ้รียนต้องวางแผนการเรียนด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง เลือกวิธีการเรียนรู้               
และประสบการณ์การเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 4. ผูเ้รียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื�อที�จะได้ค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกันเป็นการพฒันา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผูเ้รียนมีทักษะในการรับส่งข้อมูล เรียนรู้เกี�ยวกับ              
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพื�อพฒันาความสามารถในการทาํงาน           
ร่วมกนัเป็นทีม ความรู้คาํตอบที�ได้มีความหลากหลาย องค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผูเ้รียน                         
มีการสังเคราะห์และตดัสินใจร่วมกนั การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี� นอกจดัการเรียน 
เป็นกลุ่มแล้วยงัสามารถจัดให้ผู ้เรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ แต่อาจทําให้ผู ้เรียนขาดทักษะ                         
ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น  
 5. การเรียนรู้มีลักษณะการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการต่าง ๆ               
เพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และคาํตอบที�กระจ่างชดั 
 6. ความรู้ที�เกิดขึ�นจากการเรียนรู้จะได้มาภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแลว้เท่านั�น 
 7. การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบติังาน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
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 บุญเลี�ยง ทุมทอง (2556 : 253 - 254) กล่าวถึงลกัษณะที�สาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว ้5 องคป์ระกอบ ดงันี�  
 1. เป็นการเรียนที�ใชเ้ทคนิคการสอนกลุ่มยอ่ย มีผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 6 - 8 คน 
และมีการอภิปรายถกเถียงในกลุ่ม เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ไปดว้ยกนั 
 2. เป็นการเรียนรู้ที� เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนเป็นผู ้ก ําหนดสิ� งที�
ตอ้งการเรียนรู้ และผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 3. เป็นการเรียนรู้เนื� อหาวิชาที�บูรณาการ ปัญหาที�นํามาใช้สื� อในการเรียน เป็นปัญหา             
ทางวิชาชีพที�บูรณาการในตวัเอง การที�ผูเ้รียนจะแกปั้ญหาทางวิชาชีพไดจ้ะตอ้งอาศยัความรู้หลากหลาย
มาบูรณาการในการแกปั้ญหา 
 4. เป็นการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกาํหนดเนื�อหาวิชาที�เรียน
เฉพาะที�เหมาะสมในการนาํไปแกปั้ญหา ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมลาํดบัขั�นตอนในการเรียนของตนเอง 
และของกลุ่มดว้ยตนเอง 
 5. เป็นการเรียนรู้ที�ผู ้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ= ได้ด้วยตนเอง เนื� องจากในขั� นตอน                  
ของการเรียน ผูเ้รียนตอ้งคน้ควา้ความรู้ที�จะนาํไปใชแ้กปั้ญหา เมื�อผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ความรู้มาแลว้
ตอ้งนาํความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจึงสามารถรับรู้ไดว้า่ตนเกิดการเรียนรู้หรือยงั จากการที�
สามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 
 สรุปไดว้า่ ลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการใชปั้ญหาที�มี
อยูใ่นชีวติประจาํวนั และประสบการณ์ที�ผูเ้รียนเผชิญกบัปัญหานั�นมาแลว้เกิดความสงสัย มาเป็นสิ�ง
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจที�จะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไปใชแ้กปั้ญหานั�น โดยผูเ้รียนสามารถ
ประเมินตนเองว่าเกิดการเรียนรู้หรือยงั ดูจากแกปั้ญหาไดห้รือไม่ได ้ซึ� งเป็นลกัษณะของการเรียน
การสอนที�ให้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของการเรียนรู้ที�ให้ความสําคญัและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง            
ผูเ้รียนจะมีส่วนสําคัญในการชี� นําการเรียนรู้ ส่วนครูเป็นผูค้อยให้คาํแนะนํามีการประเมินผล                 
ตามสภาพจริงจากการปฏิบติังานของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถประเมินผลสัมฤทธิ= ไดด้ว้ยตนเอง 
เมื�อผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ความรู้มาแลว้ตอ้งนาํความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา 
 ขั#นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นขั�นตอนที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จาก
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งและมีนกัวชิาการไดแ้บ่งขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ไวด้งันี�  
 ยุรวฒัน์ คลา้ยมงคล (2545 : 118 - 123) ไดเ้สนอขั�นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว ้7 ขั�นตอน ดงันี�  
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 ขั�นที� 1 เตรียมปัญหา จุดมุ่งหมายเพื�อสร้างปัญหาสําหรับการเรียนให้ได้ตามสาระ            
การเรียนรู้ดา้นเนื�อหาและกระบวนการที�ตอ้งการ 
 ขั�นที� 2 สร้างความเชื�อมโยงสู่ปัญหา จุดมุ่งหมายเพื�อทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกว่าปัญหา             
มีความสาํคญัและน่าใหค้วามสนใจ และเวลาดาํเนินการ และเพื�อนาํเสนอปัญหาวธีิสอนและเทคนิค
การสอน ใชก้ารอภิปรายที�เชื�อมโยงกบัประสบการณ์เดิม การใช้คาํถามที�กระตุน้ประสบการณ์เดิม 
บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง และการทดลอง 
 ขั�นที� 3 สร้างกรอบของการศึกษา จุดมุ่งหมาย เพื�อสร้างกรอบหรือขอบเขตที�ชัดเจน              
ที�จะทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้เป็นรูปธรรมชดัเจนดาํเนินต่อไปไดง่้ายและเป็นไปตามทิศทางที�กาํหนด
วธีิสอนและเทคนิคการสอน ใชก้ารระดมสมอง การเขียนตารางแสดงแนวคิดเกี�ยวกบัการแกปั้ญหา 
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับปัญหาที� รู้ ประเด็นที�ต้องศึกษาค้นควา้เพิ�มเติม วิธีการศึกษาค้นควา้เพิ�มเติม           
และเทคนิคการระดมสมองเพื�อช่วยหาแนวคิด 
 ขั�นที� 4 ศึกษาคน้ควา้โดยกลุ่มย่อย จุดมุ่งหมาย เพื�อรวบรวมขอ้มูลที�ใช้ในการตดัสินใจ 
แก้ปัญหาตามที�กําหนดไวใ้นกรอบการศึกษาวิธีสอนและเทคนิคการสอน ใช้บทบาทสมมติ                
สถานการณ์จาํลองเพื�อฝึกทกัษะการคน้ควา้และการทาํงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม
กลุ่มเพื�อฝึกทกัษะการคน้ควา้และการทาํงานกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขั�นที� 5 ตดัสินใจหาทางแกปั้ญหา จุดมุ่งหมาย เพื�อประเมินความเป็นได ้ความเหมาะสม
ของแนวคิดเกี�ยวกบัการแก้ปัญหาที�กาํหนดไวโ้ดยพิจารณาจากขอ้มูลที�ได้จากการศึกษา คน้ควา้ 
และเพื�อตดัสินใจเลือกวิธีการที�จะใชใ้นการแกปั้ญหาวิธีสอนและเทคนิคการสอน ใช้การอภิปราย
ขอ้ดี ขอ้เสีย จุดเด่นจุดดอ้ยของวธีิแกปั้ญหาแต่ละวธีิ 
 ขั�นที� 6 สร้างผลงาน จุดมุ่งหมาย เพื�อสร้างชิ�นงานหรือดาํเนินการตามแนวทางที�กาํหนด
ไวว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน ใชก้ารทาํงานเป็นกลุ่ม 
 ขั�นที� 7 ประเมินการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย เพื�อสรุปสาระการเรียนรู้ดา้นเนื�อหาและกระบวนการ
ประเมินการเรียนรู้และสร้างความเชื�อมโยงกับเรื� องที� เกี�ยวข้องวิธีสอนและเทคนิคการสอน           
ใชเ้ทคนิค Mind Mapping 
 วลัลี สัตยาศยั (2547 : 18 - 19) ได้แบ่งขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน            
6 ขั�นตอน ดงันี�  
 ขั�นที� 1 กลุ่มผูเ้รียนจะไดรั้บโจทยปั์ญหาโดยมิไดมี้โอกาสศึกษาล่วงหนา้เกี�ยวกบัปัญหานี�
มาก่อน 
 ขั�นที� 2 ระบุตวัปัญหาจากโจทยปั์ญหา 
 ขั�นที� 3 ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ที�ตอ้งไปเรียนรู้เพิ�มเติม 
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 ขั�นที� 4 สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะแยกยา้ยกนัไปศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมตามที�กาํหนดไว ้

 ขั�นที� 5 กลุ่มจะมาพบกนัใหม่ อภิปรายต่อเติมความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม และทบทวน

ว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ที�ตั�งไวห้รือไม่ ถ้ายงัไม่ครบตามวตัถุประสงค์อาจตอ้งแยกยา้ยกนัไปหา           

ขอ้มูล 

 ขั�นที� 6 กลุ่มช่วยกนัสังเคราะห์ขอ้มูล และสรุปหลกัการที�ไดจ้ากการศึกษาปัญหาดงักล่าว 

เพื�อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในสถานการณ์อื�นต่อไป จากการศึกษาขั�นตอนการจดัการเรียนรู้            

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูส้อน 

จะต้องกําหนดขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้ไวใ้ห้ชัดเจน เพื�อเป็นกรอบแนวทางและส่งเสริม           

ในการนาํปัญหาสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งหรือที�เกิดขึ�นใกลต้วัผูเ้รียนมาเป็นสิ�งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด   

กระบวนการค้นควา้ความรู้ด้วยตนเอง จึงจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที�ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้                

อยา่งแทจ้ริง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 ก : 8) กล่าวถึง ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา               

เป็นฐานไว ้6 ขั�น ดงันี�  

 ขั�นที� 1 กําหนดปัญหา เป็นขั� นที�ผู ้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิด               

ความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดสิ� งที� เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียนได ้           

และเกิดความสนใจที�จะคน้หาคาํตอบ 

 ขั�นที� 2 ทาํความเข้าใจกับปัญหา ผูเ้รียนจะต้องทาํความเข้าใจปัญหาที�ต้องการเรียนรู้               

ซึ� งผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาได ้

 ขั�นที� 3 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนกาํหนดสิ� งที�ตอ้งเรียน ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองดว้ยวธีิการที�หลากหลาย 

 ขั�นที� 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั�นที�ผูเ้รียนนําความรู้ที�ได้ค้นควา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้          

ร่วมกนั อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที�ไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

 ขั�นที� 5 สรุปและประเมินค่าของคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง 

และประเมินผลงานวา่ขอ้มูลที�ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ

แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา         

อีกครั� ง 

 ขั�นที� 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนําขอ้มูลที�ได้มาจดัระบบองค์ความรู้และ             

นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนั

ประเมินผลงาน 
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 ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554 : 59) ไดเ้สนอขั�นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้

8 ขั�นตอน ดงันี�  

 ขั�นที� 1 เผชิญกบัปัญหา โดยใหผู้เ้รียนสืบคน้จนพบปัญหาที�จะศึกษา 

 ขั�นที� 2 สาํรวจความรู้ โดยสาํรวจเกี�ยวกบัปัญหาที�มีในทุกคนของกลุ่ม 

 ขั�นที� 3 ตั�งสมมติฐาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและทดสอบสมมติฐานที�ตั�ง 

 ขั�นที� 4 ระบุสิ�งที�จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ เพิ�มเติมเพื�อแกปั้ญหา 

 ขั�นที� 5 คน้หาขอ้มูล โดยแบ่งกลุ่มยอ่ยผูเ้รียนเพื�อคน้ควา้หาขอ้มูลในการแกปั้ญหา 

 ขั�นที� 6 รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา โดยผูเ้รียนรวบรวมความรู้ที�ได้จากการคน้ควา้ 

กลุ่มยอ่ยและนาํความรู้มาใชก้บัปัญหา 

 ขั�นที� 7 ทบทวนการดาํเนินการแกปั้ญหา ซึ� งหากยงัแกปั้ญหาไม่ได ้ให้ดาํเนินการในขอ้  

3 - 6 ใหม่ จนกวา่จะแกปั้ญหาได ้

 ขั�นที� 8 สรุปความรู้ โดยการสรุปความรู้ที�ไดท้ั�งดา้นเนื�อหาและกระบวนการ 

 จากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดของนกัวิชาการและนกัการศึกษา           

ที�กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการแก้ปัญหา              

อยา่งเป็นระบบและมีหลกัการเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนด ขั�นตอนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี 6 ขั�นตอน ดงันี�  

 ขั�นที� 1 กาํหนดปัญหา โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ

และมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนดสิ� งที�เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจ          

ที�จะคน้หาคาํตอบ 

 ขั�นที� 2 ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นปัญหาที�ตอ้งการเรียนรู้และสามารถอธิบายสิ�งต่าง ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาได ้

 ขั�นที� 3 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้  ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองดว้ยวธีิการหลากหลาย 

 ขั�นที� 4 สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนาํความรู้ที�ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

 ขั�นที� 5 สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ลกลุ่ม สรุปผลงานตนเอง และประเมินว่า

ผลงานว่าขอ้มูลที�ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด         

ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั� ง 

 ขั�นที� 6 นาํเสนอและประเมินงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้ และนาํเสนอ

เป็นผลงานรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 
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การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 การสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที�ดาํเนินไปตาม 
กิจกรรมเสนอแนะในคู่มือการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ� งการสอนนี� ใช้วิธี 
บรรยาย อธิบาย ซักถามให้ผูเ้รียน ทําแบบฝึกหัด หรือทํากิจกรรมอื�น ๆ ตามความเหมาะสม                
การดาํเนินการสอนในแต่ละคาบวิธีการหลาย ๆ อยา่งควบคู่กนัไป โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบั  
จุดประสงคแ์ละเนื�อหา  
 ส่วนประกอบของคู่มือครู สุจริต เพียรชอบ (2523 : 56) ไดอ้ธิบายรายละเอียดส่วนประกอบ
ของคู่มือครูไวด้งันี�   
 1. คาํแนะนาํในการใชห้ลกัสูตรและหนงัสือแบบเรียน  
 2. จุดประสงค์การใช้คู่มือครู เรียบเรียงขึ� นเพื�อให้ครูใช้หนังสือในการเรียนการสอน               
ไดส้ะดวกโดยชี�แจงและคลี�คลายความหมายทุกตอนที�เนื�อหาซบัซอ้นเกินไปใหเ้ขา้ใจแจ่มชดั  
 3. เนื�อหาสาระของคู่มือครู ประกอบดว้ย คาํนาํ คาํชี� แจงในการใช้เครื�องมือในแต่ละบท 
ซึ� งจะมีโครงสร้างเหมือนกนั คือ ประกอบดว้ยจุดประสงคท์ั�วไป จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เนื�อหา
สาระโดยสรุป เนื�อหาประกอบการสอน ขอ้เสนอแนะวิธีสอน และการจดักิจกรรมสื�อการสอน   
การวดัและประเมินผล หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสืออุเทศ  
 4. วิธีใช้คู่มือครูมีไวส้ําหรับครูใช้ประกอบการสอน ถา้ครูทาํตามคาํแนะนาํ โดยตลอด  
จะทาํใหก้ารสอนดาํเนินไปโดยสะดวกมากยิ�งขึ�น กิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครู  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 1) ให้ความหมายของคาํวา่คู่มือครู หมายถึง เอกสารสําหรับ
ช่วยครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนื�อหาบทเรียนอย่างลึกซึ� ง และชัดเจนตลอดให้ทราบถึง 
แนววธีิสอนที�มีประสิทธิภาพดว้ย 
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 6) ชี�แจงการใชคู้่มือประกอบการเรียนการสอน
ไวด้งันี�   
 1. ครูสอนควรอ่านทาํความเขา้ใจพอสังเขป เนื�อความในตอนตนของคู่มือครู ก่อนที�จะ
ทาํความเขา้ใจรายละเอียดที�กล่าวไวใ้นหนงัสือเรียน เพราะใจความในสังเขปของคู่มือครู ไม่ไดจ้ดัเรียง
ลาํดบัไวต้ามย่อหน้า เหมือนใจความในหนังสือเรียนบางตอน ใจความในหนงัสือเรียน มีการแยก
เป็นขอ้ ๆ อย่างละเอียด แต่เนื�อความในขอ้สังเขปในคู่มือครูอาจจะรวมขอ้ยอ่ย ๆ 2 - 3 ขอ้ เป็นขอ้
สังเขปเดียว ครูจึงควรอ่านข้อสังเขปให้ตลอดเสียก่อน ทั� งนี� เพื�อให้เกิดความเขาใจในการจัด            
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสาํคญั  
 2. คู่มือครูแต่ละบทมกัมีคาํชี� แจงถึงเนื�อหาสําคญั ของบทเรียนแต่ละบทเรียนในหนงัสือเรียน
อาจมีตวัอยา่งเพิ�มเติมมาอีก ตามปกติคู่มือครูจะมีขอ้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
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แต่ขอ้เสนอแนะไม่ใช่ขอ้กาํหนดใหค้รู กระทาํแน่นอนเลยทีเดียว ดงันั�นแมคู้่มือครู อ่านขอ้เสนอแนะแลว้ 
ถา้ครูคิดวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองหรือปรับปรุงดดัแปลงกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพในโรงเรียน หรือทอ้งถิ�นก็เป็นการสมควรอยา่งยิ�ง                                          
 3. คู่มือครูบางบทมีความรู้เพิ�มเติมนอกจากหนงัสือเรียน ทั�งนี�ก็เพราะมุ่งหวงัที�จะให้เป็น
แนวทางใหค้รูใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน
ที�แตกต่างกนั เช่น มีประโยชน์กบัโรงเรียนหรือนักเรียนบางกลุ่ม หรือบางคนที�มีศกัยภาพสูงที�จะได้
ความรู้เพิ�มเติมจากการเรียนก็ได้การเสริมความรู้อย่างนี�  ย่อมไม่ถือว่าจะตอ้งใช้ความรู้เฉพาะที�มี   
ในหนงัสือเรียน หรือที�มีอยูใ่นหนงัสือคู่มือครูเท่านั�น ครูอาจเสริมความรู้จากประจาํบท แต่ขอ้เสนอแนะ
ไม่ใช่ข้อกาํหนดให้ครูกระทาํแน่นอนเลยทีเดียว ดังนั� น เมื�อครูอ่านแหล่งวิทยาการใด หรือด้วย     
กลวิธีใด หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใดให้แก่นกัเรียนที�มีศกัยภาพสูง ให้มีความรู้กวา้งขวางขึ�น 
ก็ได ้จะเห็นไดจ้ากการเรียนการสอนตามคู่มือครูจะสัมฤทธิ= ผลได ้ถา้ครูไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจ
ในการคู่มืออยา่งละเอียดถี�ถว้น แลว้รู้จกัยดืหยุน่ นาํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
สภาพนักเรียน โรงเรียนและท้องถิ�น ทั� งนี� ครูเองต้องอาศยัหลักการศึกษาทุกด้านมาประกอบ          
การเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามลาํดบัขั�นตอนก่อนหลงั  
 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู หมายถึง เอกสารที�ให้ความรู้เรื�องใดเรื�องหนึ� ง
สําหรับครูผูส้อน ซึ� งอธิบายขั�นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ เพื�อแนะนาํขั�นตอนการใช้ให ้           
ครูผูส้อนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การคิดอย่างมีวจิารญาณ 
 ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ทิพาวดี คลี�ขจาย (2547 : 10 - 17) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสนใจ         
ในการ พิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ใคร่ครวญ วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลในขอ้ความ
ที�เป็นปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้โดยหาหลกัฐานที�มีเหตุผลหรือขอ้มูลที�น่าเชื�อถือไดม้าสนบัสนุน ยืนยนั
ในการตดัสินชี� ขาดตามเรื�องราวหรือสถานการณ์นั�น ๆ เพื�อลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลที�ถูกตอ้งว่า
ควรเชื�อหรือไม่เชื�อ ในสถานการณ์หรือเรื�องราวที�ไดรั้บมา 
 สุนีย์ ผจญศิลป์ (2547 : 22) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองที�ตอ้งอาศยัเหตุผล ความรู้และประสบการณ์ประกอบการตดัสินใจเกี�ยวกบัสถานการณ์
ปัญหาที�ปรากฎเพื�อการตดัสินใจ 
 ทิศนา แขมมณี (2548 ก : 304 - 305) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความคิด           
ที�รอบคอบสมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างขวาง ลึกซึ� ง และผ่าน                
การพิจารณากลั�นกรอง ไตร่ตรอง ทั�งดา้นคุณ - โทษ และคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�นมาแลว้ 
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 ลกัขณา สริวฒัน์ (2549 : 89) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง 
การใชค้วามคิดในลกัษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหา โดยยึดหลกัการคิดดว้ยเหตุผล 
จากขอ้มูลที�เป็นจริงมากกว่าอารมณ์ และการคาดเดา โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นแง่ต่าง ๆ ว่า 
อะไรคือความจริง อะไรคือความถูกตอ้ง คิดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ใชส้ติปัญญาและทกัษะ 
การคิดอย่างไตร่ตรองมีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที�ทาํให้เกิดความลาํเอียง ซึ� งมีผลเสีย            
ต่อการตดัสินใจ 
 สุวิทย ์มูลคาํ (2549 : 9) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คือ การคิดที�มีเหตุผลโดยผา่น
การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์มีหลักฐานที�เชื�อถือได้เพื�อนําไปสู่การสรุป             
ตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพวา่สิ�งใดถูกตอ้ง สิ�งใดควรเชื�อ สิ�งใดควรเลือก หรือสิ�งใดควรทาํ 
 ปรมาภรณ์ ทองสุ (2550 : 8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง 
การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื�อคน้หาหลักเกณฑ์แล้วนํามาเป็นแนวทางนําไปสู่การสรุป เป็นลักษณะ             
ของการคิดเชิงเหตุผลอย่างหนึ� ง เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที�ใช้การประยุกต์ ไตร่ตรอง            
หาเหตุผลเพื�อนาํไปสู่การตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 92) ได้ให้ความหมายไวว้่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี�ยวกับสถานการณ์ที� เป็นปัญหาคลุมเครือ              
มีความขดัแยง้ เพื�อตดัสินใจว่าสิ� งใดควรเชื�อหรือไม่ควรเชื�อ สิ� งใดควรทาํสิ�งใดไม่ควรทาํ โดยใช้
ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลที�รอบดา้น ทั�งขอ้มูลเชิงวิชาการขอ้มูลทางดา้น 
สิ�งแวดลอ้มและขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด  
 พิชาติ แกว้พวง (2554 : 41) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาไตร่ตรองสิ�งต่าง ๆ อยา่งรอบคอบและมีเหตุผล จากขอ้มูลสถานการณ์ และ/หรือประสบการณ์
ที�เคยไดรั้บมาประกอบการตดัสินใจวา่สิ�งใดควรเชื�อ ควรทาํเพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่งและสมเหตุสมผล 
 สรุปได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างมีขั�นตอนที�จะตอ้งพิจารณา                  
ขอ้มูลอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล ลึกซึ� ง กลั�นกรอง ไตร่ตรองคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น
มากเพียงพอที�จะนําไปสู่การตดัสินใจ หรือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม คือ ความสามารถ                
ในการนิยามปัญหา ความสามารถในการนิยามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ความสามารถในการตระหนกั
ในขอ้ตกลงเบื�องตน้ ความสามารถในการในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ความสามารถในการ
ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล 
 กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นขั�นตอนของการดาํเนินงานเพื�อให้นกัเรียนบรรลุ
วตัถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการศึกษากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
ของนกัการศึกษาและนกัวชิาการทั�งในและต่างประเทศ มีดงัต่อไปนี�  
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 เดรสเซล และเมฮิว (Dressel and Mayhew. 1957 : 171) ได้อธิบายกระบ วนการคิด              
อยา่งมีวจิารณญาณไวว้า่ 
 1. การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ วเิคราะห์ขอ้ความ 
หรือข้อมูลที�คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความ หรือแนวคิด                
ภายขอบเขต ขอ้เท็จจริงที�กาํหนดให้ ระบุองค์ประกอบที�สําคญัของปัญหา จดัองค์ประกอบของ
ปัญหาใหเ้ป็นลาํดบั ขั�นตอน  
 2. การรวบรวมข้อมูลสําหรับการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการพิจารณาปรากฏ
การณ์ต่าง ๆ ดว้ยความเป็นปรนยั เลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ 
แสวงหา ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและชดัเจนมากยิ�งขึ�น  
 3. การจดัระบบขอ้มูล เป็นความสามารถในการแสวงหาแหล่งที�มาของขอ้มูล วินิจฉัย
ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล ระบบ ขอ้ตกลงเบื�องตน้ขอ้ความ พิจารณาความเพียงพอของขอ้มูล 
จดัระบบโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ 
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลที�ไม่เกี�ยวช้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณาข้อมูล                
ที�แสดงถึงความลาํเอียงและการโฆษณาชวนเชื�อ และตดัสินความขดัแยง้ของขอ้ความ และเสนอ            
ขอ้มูลได ้ 
 4. การเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการเลือกสมมติฐานที�สามารถเป็นไปได ้
มากที�สุด มาพิจารณาอนัดบัแรก การกาํหนดสมมติฐานจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ตรวจสอบ              
ความสอดคลอ้ง ระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล พิจารณาทางเลือกหลายๆทางในการแกปั้ญหา  
 5. การสรุป เป็นความสามารถในการพิจารณาขอ้ความคลุมเครือของขอ้มูล โดยจาํแนก
ขอ้มูลที�มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเชื�อถือว่ามีความเกี�ยวข้องกับประเด็นปัญหา เพื�อนําไปสู่การ             
ตดัสินใจสรุป ถ้าการสรุปไม่มีเหตุผลเพียงพอ ต้องมีการหาเหตุผลเพิ�มเติมมาพิจารณา ตัดสิน                
การสรุปใหม่ แลว้จึงนาํ ขอ้สรุปและหลกัการไปประยกุตใ์ช ้ 
 เดคาโรลี (Decaroli. 1973 : 67 - 68) ได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกับ กระบวนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไว ้ดงันี�   
 1. การนิยาม เป็นการกําหนดปัญหา ทาํความตกลงเกี�ยวกับความหลากหลายของคาํ                 
ข้อความและกาํหนดเกณฑ์ เป็นความสามารถในการระบุลักษณะของสิ� งต่าง ๆ ระบุปัญหาได ้               
รวบรวมสาระสาํคญัและจุดเด่นของเรื�องราวต่าง ๆ  
 2. การวิ เคราะห์  เป็นการพัฒ นาข้อมูลอย่างละเอียด แยกย่อย โดยการคํานึงถึง                    
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เพื�อทาํความเข้าใจกับสิ� งนั� น จนสามารถประเมินค่าและตัดสินใจได ้
สามารถสังเกต จาํแนก แยกแยะ บอกรายละเอียดของสิ�งต่าง ๆ จุดต่างจุดร่วมของสิ�งต่าง ๆ และ
สามารถจดัหมวดหมู่ขอ้มูล  
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 3. การสังเคราะห์ เป็นการประมวลผลขอ้มูล ทกัษะการระบุขอ้มูลที�จาํเป็น การรวบรวม
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง และจดัระบบขอ้มูลแลว้สามารถเลือกใชข้อ้มูลไดว้า่ขอ้มูลใดจาํเป็นหรือไม่จาํเป็น 
ขอ้มูลใดน่าเชื�อถือหรือไม่น่าเชื�อถือ  
 4. การตีความขอ้เทจ็จริงและการสรุปอา้งอิง การระบุอคติ การลาํเอียง  
 5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุและผลความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์  
 6. การประเมินผลโดยการตดัสินคุณค่าของสิ�งต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล โดยนาํผลที�ได้
ไปเปรียบเทียบกันรู้ว่าขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น ระบุได้ว่า สิ� งใดเป็นอคติ           
สิ�งใดเกี�ยวขอ้งหรือไม่เกี�ยวขอ้ง สิ�งใดถูกหรือผดิจนสามารถตดัสินใจได ้ 
 7. การประยกุตใ์ช ้หรือนาํไปปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่  
 8. การประเมินความสําเร็จของคาํตอบ โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสินความเพียงพอของ     
คาํตอบตามทฤษฎี  
 พอล และเอ็ลเดอร์ (Paul and Elder. 2006 : 34 - 35) เสนอว่ากระบวนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณมีองคป์ระกอบดงันี�   
 1. จุดหมายหรือเป้าหมาย (Purpose or Goal) เมื�อใดก็ตามที�เราให้เหตุผล เราให้เหตุผล
เพื�อนําไปสู่ข้อสรุป เพื�อบรรลุวตัถุประสงค์หรือเติมเต็มความต้องการ แหล่งกาํเนิดของปัญหา              
ในการให้เหตุผล คือ การยอ้นไปติดตามขอ้บกพร่องของเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์ห้ได ้หากเรา
ตั�งเป้าหมายที� ไม่เป็นจริงหรือขดัแยง้กบัเป้าหมายอื�น ๆ ที�เรามี วิธีการให้เหตุผลของเราก็ยงัคงเป็น
ปัญหา  
 2. ประเด็นปัญหา หรือปัญหาที� ต้องการแก้ไข (Question at Issue or Problem to be 
Solved) เมื� อใดก็ตามที� เราพ ยายามให้ เห ตุผลมักต้องมีประเด็นปั ญ หาที� ต้องแก้ไขเกิดขึ� น                   
เพราะฉะนั�น ผูที้�ให้เหตุผลควรสร้างหรือกาํหนดปัญหาที�ตอ้งการคาํตอบให้ชดัเจน หากเราไม่ชัดเจน  
ในประเด็น ปัญหา หรือไม่ชดัเจนว่าปัญหานั�นสัมพนัธ์กบัเป้าหมายพื�นฐานของเราย่างไร เราก็จะ 
ไม่สามารถหาคาํตอบที�สมเหตุสมผลหรือคาํตอบที�ตรงกบัวตัถุประสงคไ์ด ้หากเราเป็นแหล่งกาํเนิด
ของประเด็น คาํถาม เราจะเป็นผูส้ร้างความคลุมเครือ ความยุ่งเหยิงหรือความกระจ่างของปัญหา        
นั�นเอง  
 3. มุมมองหรือกรอบของการสรุปอา้งอิง (Point of View or Frame of Reference) เมื�อใดก็ตาม 
ที�เราให้เหตุผล เราตอ้งให้เหตุผลภายใตมุ้มมองหรือกรอบของการสรุปอา้งอิง มุมมองหรือกรอบ 
ของการสรุปอา้งอิงนี�สร้างโดยความคิดในใจ (Mind) ขอ้บกพร่องอาจจะเป็นแหล่งกาํเนิดของปัญหา 
ที�เกิดจากการสรุปอา้งอิงของเราแคบเกินไป เคร่งเกินไป หรืออาจจะอยูบ่นพื�นฐานของขอ้มูลที�ผิด 
หรือเราอาจจะไม่เม่นยาํเพียงพอ หรืออาจขอ้มูลมีความขดัแยง้กนั คุณภาพของการคิดจะนาํไปสู่ 
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การกระทาํโดยการสรุปอา้งอิงไม่ได้เกิดขึ�นเองโดยธรรมชาติ แต่สร้างขึ�นจากความคิดในใจของ
มนุษย ์(Human Mind)  
 4. ข้อมูลที�ใช้ในการให้เหตุผล (The Information We use in Reasoning) เมื�อใดก็ตาม          
ที�เราให้เหตุผล เราให้เหตุผลเกี�ยวกบับางสิ� งหรือปรากฏการณ์บางอยา่ง เมื�อการให้เหตุผลของเรา            
อยูบ่นหลกัการใดก็ตามมกัจะมีขอ้บกพร่องเกิดขึ�นจากประสบการณ์ ขอ้มูล หลกัฐาน หรือขอ้มูลดิบ
ที�เราไดม้า ขอ้บกพร่องเหล่านี� มนัอาจจะเป็นจุดกาํเนิดของปัญหาต่าง ๆได ้ดงันั�นเราตอ้งตดัสินว่า 
ประสบการณ์ ขอ้มูลและหลกัฐานใดที�เราจะใช ้การตดัสินใจนี� เป็นการสร้างความคิดในการทาํงาน 
ขอ้มูลนี�ไม่ไดเ้กิดขึ�นโดยธรรมชาติ แต่สร้างขึ�นเองจากความคิดของมนุษยเ์ช่นกนั  
 5. มิติความคิดของการให้เหตุผล (The Conceptual Dimension of Our Reasoning) ทุก ๆ 
การใหเ้หตุผลตอ้งใชแ้นวคิดหรือความคิดรวบยอด โดยแนวคิดหรือความคิดรวบยอดนี�สร้างขึ�นจาก 
ความคิดในใจ (Mind) แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ สัจพจน์หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ก็ตาม ที�มีขอ้บกพร่อง 
อาจจะเป็นแหล่งกาํเนิดของปัญหาได ้พลงัหรือความอ่อนแอทางความคิดนั�นเป็นผลโดยตรงของ 
คุณภาพทางความคิดของเรา ความคิดรวบยอดหรือแนวคิดไม่ได้มาโดยธรรมชาติแต่ถูกสร้างจาก 
ความคิดของมนุษยเ์ช่นเดียวกนั  
 6. การตั� งสมมติฐาน - จุดเริ� มต้นของการให้เหตุผล (Assumptions - the Start Point of 
Reasoning) ทุก ๆ การให้เหตุผลตอ้งเริ�มตน้จากจุดใดจุดหนึ� งดว้ยการตั�งสมมติฐาน และตอ้งไดม้า
อย่างไม่ตั� งใจ จุดเริ� มต้นของการให้ เหตุผลเป็นแหล่งกําเนิดของปัญหา เราสามารถสร้าง                 
ขอ้สันนิษฐานบนสิ�ง ที�เราจะใหเ้หตุผลไดซึ้� งจุดเริ�มตน้ของความคิด  
 7. ก ารส รุป อ้าง อิง  ก ารตี ค วาม แล ะ ก ารส รุป  (Our Inferences, Interpretations and 
Conclusions) การดาํเนินการให้เหตุผลแต่ละขั�นตอนเรียกวา่การสรุปอา้งอิง เพื�อที�จะสร้างขอ้สรุป 
อา้งอิงนั�นจะตอ้งคิดตามกระบวนการวา่ "เพราะสิ�งนี� มี สิ�งนั�นจึงมี" เมื�อใดที�เราให้เหตุผลมกัจะเกิด 
ขอ้บกพร่องที�อาจนาํไปสู่ปัญหา เราจึงไม่สามารถอนุมานจากทุกขอ้มูล ข่าวสารและสถานการณ์ 
บางอย่างได้ เราสร้างการสรุปอ้างอิง การตีความและข้อสรุปโดยการใช้ความคิดรวบยอดและ             
ขอ้ สันนิษฐานที�เรานาํมาใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ� งลว้นแลว้เกิดขึ�นจากความคิดในใจเท่านั�น  
 8. การนาํไปใช้และผลที�ตาม (Implications and Consequence) ทุกการให้เหตุผลเริ�มตน้
จุดจุดหนึ� ง และดาํเนินต่อไปในจุดอื�นๆ ไม่มีการให้เหตุผลใดที�คงที� ดงันั�นการให้เหตุผลจึงนยัยะ 
แนวคิด จะเกิดตามมาหลงัจากการให้เหตุผล สิ�งนี� จะเกิดขึ�นถา้เราให้เหตุผลแนวทางนี� หรือแนวทางนั�น
หรือเราตดัสินใจแบบนี� หรือแบบนั�น ผลสืบเนื�องเป็นผลของการแสดงที�ขึ�นอยู่กบัการให้เหตุผล 
ความคิดตอ้ง สามารถคิดให้ออก (Figure Out) ว่าอะไรจะเกิดขึ�นจากผลของการกระทาํในสถานการณ์
ต่าง ๆ การคิดออกให้นี� คือ ความคิดสร้างสรรค์ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 186 - 189)               
ไดน้าํเสนอกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไว ้ดงันี�   
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 1. ตั�งเป้าหมายในการคิด  
 2. ระบุประเด็นในการคิด  
 3. ประมวลขอ้มูลทั�งดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นที�คิดทั�งทาง
กวา้ง ลึก และไกล  
 4. วเิคราะห์ จาํแนก แยกแยะขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะนาํมาใช ้ 
 5. ประเมินขอ้มูลที�จะใชใ้นแง่ของความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเชื�อถือ  
 6. ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจาณาขอ้มูลเพื�อแสวงหาทางเลือกหรือคาํตอบที�สมเหตุสมผล
ตามขอ้มูลที�มี  
 7. เลือกทางเลือกที�เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที�จะตามมาและพิจารณาถึงคุณค่าหรือ 
ความหมายที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น  
 8. ชั�งนํ�าหนกัผลได ้- ผลเสีย คุณโทษ ในระยะสั�นและระยะยาว  
 9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ  
 10.  ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี�ยวกบัประเด็นที�คิด   
 อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ์ (2556 : 14) ได้วิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมี 
รายละเอียดดงันี�   
 1. การกาํหนดปัญหา หมายถึง การทาํความเขา้ใจปัญหา โดยพิจารณาเพื�อทาํความเขา้ใจ
ว่าอะไรคือปัญหาที�แท้จริง ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ การรวบรวมประเด็นปัญหา การจดั
ลาํดับ ปัญหา การกาํจดัปัญหาที�อาจไม่ใช่ปัญหาที�แท้จริงออกไป การแยกแยะประเด็นปัญหา                  
รวมทั�งการนิยามความหมายของคาํหรือขอ้ความ การนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ   
 2. การรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมรายละเอียดที�เกี�ยวกบัปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรือ
สิ� งที�คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ การพิจารณาหาประเด็นที�จะเกี�ยวข้องกับปัญหา รวมทั�งการดึง            
ความรู้จากประสบการณ์เดิมที�มีอยูม่าใช้ การแสวงหาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาจากแหล่งต่าง ๆ 
ใหม้ากที�สุด เพื�อใหค้รอบคลุมปัญหา โดยวิธีการรวบรวมที�จาํเป็นสาํหรับการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ได้แก่ การสังเกต ทั�งการสังเกตด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการสังเกต  
ของผูอื้�น  
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล พิจารณา
ความพอเพียงของขอ้มูล และการจดัระบบของขอ้มูล โดยขอ้มูลที�ไดจ้ากแหล่งที�ขาดความน่าเชื�อถือ
จะตอ้ง ตดัทิ�งและเก็บขอ้มูลที�น่าเชื�อถือไวใ้ช้ ขณะเดียวกันต้องมีการประเมินความถูกตอ้งและ 
ความพอเพียงของขอ้มูลที�รวบรวมไดว้า่จะนาํไปสู่การอา้งอิงไดห้รือไม่ในการสรุปอา้งอิง ถา้ขอ้มูล
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ไม่เพียงพอต้องเก็บเพิ�มเติม เมื�อข้อมูลถูกต้องและเพียงพอแล้ว จะต้องมีการจัดระบบข้อมูล                    
ที�รวบรวมได ้โดยจาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
กับข้อมูลที�ไม่ เกี�ยวข้องกับปัญหา การระบุข้อตกลงเบื�องต้นเพื�อนํามาจัดกลุ่มและจัดลําดับ         
ความสาํคญัของขอ้มูลเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน  
 4. การตั�งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอา้งอิงของปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ 
หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ โดยการนาํขอ้มูลที�มีการจดัระบบแลว้มาพิจารณาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์
เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปไดว้า่ จากขอ้มูลที�ปรากฏสามารถเป็นไปในทิศทางใดบา้ง 
เพื�อที�จะได้พิจารณาเลือกแนวทางที� เป็นไปได้มากที�สุดหรือการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล           
ในการ อา้งอิงต่อไป  
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัเหตุผลหรือหลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือก
แนวทางที�สมเหตุสมผลที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่หลงัจากกาํหนดแนวทางเลือกที�อาจจะ 
เป็นไปได้ก็จะพยายามเลือกแนวทางที�เป็นไปได้มากที�สุดที�จะนําไปสู่ข้อสรุปที�สมเหตุสมผล              
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจําเป็นต้องใช้เหตุผลที� ดี เพื�อนําไปสู่ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล               
โดยกระบวนการสําคญัที�จะช่วยให้การสรุปอา้งอิงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล คือ การใช้เหตุผล 
แบบอุปมานและอนุมาน หรือการสรุปอา้งอิง โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  
 6. การประเมินและสรุป หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลเพื�อการสรุปอา้งอิง 
ภายหลงัจากการตดัสินใจสรุปโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ จะตอ้งประเมินขอ้สรุปอา้งอิงวา่สมเหตุสมผล 
หรือไม่ รวมทั�งพิจารณาความขอ้สรุปนั�นสามารถนาํไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ผลที�เกิดขึ�นจะเป็น
อยา่งไร ถา้ขอ้มูลที�ไดรั้บมีการเปลี�ยนแปลงและคน้พบขอ้มูลเพิ�มเติมและตอ้งกลบัไปรวมรวมขอ้มูล
ที�มีอยูอี่ก ครั� งเพื�อตั�งสมมติฐานและขอ้สรุปอา้งอิงใหม่   
 สรุปไดว้า่ กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มี 6 ขั�นตอนดงันี�                               
 1. การนิยามปัญหา หมายถึงการกาํหนดประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้
เพื�อกาํหนดปัญหา ซึ� งการนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะกระตุน้
ใหค้นเริ�มตระหนกัถึงปัญหา ขอโตแ้ยง้เพื�อหาคาํตอบที�สมเหตุสมผล 
 2. การรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั�งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้  เมื�อพบกับสถานการณ์ที�เป็นปัญหา การรวบรวมขอ้มูล     
ถือวา่มีความจาํเป็นต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. การจดัระบบขอ้มูล หมายถึงการพิจารณาความน่าเชื�อถือของข้อมูล ความเพียงพอ          
ของข้อมูล และสามารถแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง   
รวมทั�งจดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน 
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 4. การตั�งสมมติฐาน หมายถึง การนาํขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์ 
เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด หรือตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที�สมเหตุสมผล
ที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่เพื�อนาํไปสู่การสรุปที�สมเหตุสมผล 
 6. การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง  
รวมทั�งพิจารณาวา่ขอ้สรุปนั�นสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดห้รือไม่ ผลจะเป็นอยา่งไรหากขอ้สรุปนั�น 
มีการเปลี�ยนแปลง หรือได้รับข้อมูลเพิ�มเติม ซึ� งจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูลที�มีอยู่อีกครั� งหนึ� ง   
หรือตั�งสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงใหม่ 
 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   
 การพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเป้าหมายสําคญัของการศึกษา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดอย่างรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุผล            
และแก้ไขปัญหาจนนาํไปสู่ขอ้สรุปที�สมเหตุสมผลด้วยตนเอง โดยนักวิชาการและนักการศึกษา                 
ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการเป็นผูคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัต่อไปนี�   
 เคลลี� (Kelly. 2001 : 78 - 78) กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในทางการเมือง 
ไวด้งันี�   
 1. การมีอิสระ (Autonomy) การมีอิสระในการปกครองตนเอง รวมไปถึงการรู้จกันาํ และ 
ควบคุมตวัเอง รู้จกัวา่ตวัเองเป็นใคร กาํลงัทาํอะไรอยูแ่ละดว้ยเหตุผลอะไร  
 2. มีความรู้ทางการเมือง (Political Literacy) หมายถึง การรู้จกัออกเสียงสะทอ้นความคิด
ที�เกี�ยวข้องกับเรื� องสําคญัที� เกิดขึ� นในแต่ละวนั อนัทาํให้เราสามารถดูแลรัฐบาลให้รับผิดชอบ             
เกี�ยวกบันโยบายและการกระทาํได ้ 
 3. มีค่านิยมทางสังคม (Social Values) คือ มีส่วนร่วมในค่านิยม ประเพณี การกระทาํ              
ที�เป็นการรวมตวัทางสังคม และความมั�นคง ซึ� งเราพร้อมที�จะชี�  และตอบสนองต่อสิ�งที�เป็นปัญหา
สาํคญัของสังคม  
 4. การมีดุลยพินิจในวิชาชีพ (Career Consideration) คือ ความสามารถที�จะแก้ปัญหา             
มีความเป็นอิสระ และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นอาชีพของตน  
 5. การมีดุลยพินิจในการกระทาํ (Practical Consideration) คือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
จะช่วยเสริมปัญญาที�จะเลือกในการดาํเนินชีวติแต่ละวนัได ้ 
 พอล และเอล็เดอร์ (Paul and Elder. 2006 : 34 - 35) กล่าววา่ผูที้�มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั�น
จะสามารถ  
 1. ตั�งคาํถามและปัญหาที�ตรงประเด็น และสามารถกาํหนดปัญหาเหล่านั�นไดอ้ยา่งชดัเจน 
และแม่นยาํ 
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 2. รวบรวมและประเมินข้อมูลที� เกี�ยวข้อง ใช้แนวคิดนามธรรมในการตีความข้อมูล          
อยา่งมีประสิทธิผล  
 3. นําไปสู่ข้อสรุปและทางออกที�ดีและมีเหตุผล สามารถทดสอบข้อมูลเพื�อยอ้นแยง้           
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง  
 4. คิดอยา่งเปิดใจเปิดกวา้ง   
 5. มีความตระหนกั สามารถประเมินผลในสิ�งที�จาํเป็นต่อการตั�งสมติฐาน การแปลความ 
และผลลพัธ์ที�เป็นไปได ้ 
 6. ติดต่อสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพกบัผูอื้�นเพื�อหาทางออกของปัญหาที�ซบัซอ้นได ้ 
  เอนนิส (Ennis. 2011 : 4 - 10) ได้อธิบายว่า ผูที้� คิดอย่างมีวิจารณญาณนั� นจะเป็นผูที้� มี          
คุณลกัษณะสาํคญั คือ   
 1. สนใจวา่ความเชื�อพื�นฐานและการตดัสินใจของตนนั�นถูกตอ้ง นั�นหมายถึง การเอาใจใส่
การทาํสิ�งต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง (Getit Right) โดยประกอบดว้ย  
  1.1 การค้นหาสมมติฐาน คําอธิบาย ข้อสรุป แผนการและแหล่งข้อมูลอื�น ๆ อย่าง              
เปิดกวา้ง  
  1.2 การพิจารณามุมมองของผูอื้�นมากกวา่ผูม้องของตนเองอยา่งจริงจงั  
  1.3 พยายามติดตามข่าวสาร  
  1.4 ใชท้กัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
 2. เอาใจใส่ เข้าใจและให้ความสําคัญของมุมมองของผูอื้�นอย่างซื�อสัตย์และชัดเจน 
ประกอบดว้ย  
  2.1 การคน้หาและการรับฟังเหตุผลและมุมมองของผูอื้�น  
  2.2 สนใจในความหมายที�พวกเขาตั�งใจพูด เขียนหรือการสื�อสารอื�น ๆ การแสวงหา 
ความแม่นยาํของขอ้มูลใหไ้ดม้ากที�สุด  
  2.3 ตดัสินหรือยนืยนัขอ้สรุปหรือประเด็นคาํถาม  
  2.4 แสวงหาและใหเ้หตุผล  
  2.5 พิจารณา ไตร่ตรองสถานการณ์ทั�งหมด  
  2.6 ตระหนกัถึงความเชื�อพื�นฐานของตนเองอยา่งมีวจิารณญาณ  
 3. เอาใจใส่ทุกคน โดย  
  3.1 หลีกเลี�ยงการรังควานหรือทําให้ผู ้อื�นสับสน คํานึงถึงความรู้สึกและระดับ              
ความเขา้ใจของผูอื้�น  
  3.2 คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูอื้�น  
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 ทิศนา แขมมณี (2548 ก : 304 - 305) กล่าวว่าผูที้� มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั� นจะมี 
ความสามารถดงันี�   
 1. สามารถกาํหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกทาง  
 2. สามารถระบุประเด็นในการคิดไดอ้ยา่งชดัเจน  
 3. สามารถประมวลข้อมูลทั� งด้านข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเกี�ยวกับประเด็นที�คิด            
ทั�งทางกวา้ง ทางลึกและไกล  
 4. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะใชใ้นการคิดได ้ 
 5. สามารถประเมินขอ้มูลได ้ 
 6. สามารถใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอคําตอบหรือทางเลือก                 
ที�สมเหตุสมผลได ้ 
 7. สามารถเลือกทางเลือกหรือลงความเห็นในประเด็นที�คิดได ้  
 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552 : 15) กล่าวว่า ผูที้� คิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีคุณลักษณะ 
สาํคญั ดงันี�   
 1. มีความมั�นใจในการเผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ และแกปั้ญหานั�น ๆ ไดถู้กทาง  
 2. สามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาสมและมีเหตุผล  
 3. มีบุคลิกภาพดี เป็นคนสุขุมรอบคอบ ละเอียดลออ ก่อนตดัสินใจในเรื�องใดจะตอ้งมี 
ขอ้มูลหลกัฐานประกอบแลว้วเิคราะห์ดว้ยเหตุผลก่อนตดัสินใจ  
 4 ทํากิจการงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�กําหนดอย่างมีคุณภาพ         
เนื�องจากมีระบบความคิดอยา่งเป็นขั�นตอน  
 5. มีทกัษะในการสื�อสารกบัผูอื้�นไดดี้ ทั�งการอ่าน เขียน ฟัง พดู  
 6. การพัฒนาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอทําให้สติปัญหาเฉียบแหลม พัฒนา             
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งต่อเนื�องในสถานการณ์ของโลกที�มีการเปลี�ยนแปลง  
 7 เป็นผูที้�มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั  
 8. เป็นผูที้�ปฏิบติังานอยูบ่นหลกัการและเหตุผล ส่งผลใหง้านสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ  
 บรรจง อมรชีวิน (2555 : 30) กล่าวว่า ผูที้� คิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นคนที�มีความ
สามารถที�จะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากขอ้มูลและความรู้ในขอ้เท็จจริงไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร 
รวมทั�งรู้ที�จะเสาะหาแหล่งขอ้มูลที�จะช่วยในการคิดของเขาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ยงัช่วยในการเชื�อมโยงต่อการให้เหตุผลและสรรค์สร้างงาน ช่วยให้ไดม้าซึ� งความรู้ การปรับปรุง            
ในเชิงทฤษฎี และความหนกัแน่นกบัการให้เหตุผลยามมีประเด็นขอ้โตเ้ถียง และเรายงัสามารถใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการเสริมสร้างกระบวนการทาํงานและปรับปรุงสถาบนัเชิงสังคม  
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และยงัเป็นรากฐานไปสู่สังคมที�เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมเสรีประชาธิปไตย เพราะวิทยาศาสตร์
ตอ้งการการใช้เหตุผลต่อการทดลองและยืนยนัทฤษฎี และสังคมประชาธิปไตยตอ้งการพลเมือง           
ที�คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อประเด็นทางสังคมที�จะส่งผลให้ผ่านดุลยพินิจของเขาต่อฝ่ายปกครอง
อยา่งปราศจากความมีอคติและลาํเอียงในยามที�ตอ้งพินิจเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญั  
 จากประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าว สรุปได้ว่า ผูที้� มีการคิดอย่างมี 
วจิารณญาณจะเป็นผูที้�ดาํเนินชีวิตตามหลกัเหตุผล สามารถตั�งคาํถามหรือระบุประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ให้ความสําคญักบัการแสวงหาความรู้และติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถรวบรวม 
ขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและตดัสินขอ้มูลไดอ้ยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คิดริเริ�ม 
และสามารถแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งและสมเหตุสมผล รวมทั�งเป็นผูที้�ทกัษะในการสื�อสาร เปิดใจกวา้ง 
รับฟังผูอื้�นและสนใจผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน   
 
ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 ไพศาล หวงัพานิช (2526 : 89) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ที� เกิดขึ� นจากการฝึกอบรมหรือจากการสอนจึงเป็นการตรวจสอบ  
ความสามารถหรือความสัมฤทธิ= ผลของบุคคลวา่ เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด วดัดา้น
เนื�อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี�ยวกบัเนื�อหาวิชา รวมถึงพฤติกรรมความสามารถดา้นต่าง ๆ 
เรียกการสอบแบบนี�วา่ “ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ= ” 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 29) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ           
รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนทาํให้บุคคล เกิดการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ  ของสมรรถภาพสมอง  
 บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53) กล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ=  (Achievement Test)  
หมายถึง  แบบทดสอบที�ใช้วดัความรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซึ� งเป็นผลในการเรียนรู้
สาระ และตามจุดประสงคข์องวิชา หรือเนื�อหาที�สอนนั�น โดยทั�วไปจะวดัผลสัมฤทธิ= ในวิชาต่าง ๆ  
ที�เรียนในโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ    
 สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 73 - 97) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ=              
ทางการเรียนไวว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที�วดัสมรรถภาพ 
สมองดา้นต่าง ๆ ที�นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ที�ผา่นมาแลว้  
 สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะความสามารถ และประสบการณ์
ของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอนและเป็นผลให้บุคคลเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในดา้น
ต่าง ๆ ซึ� งสามารถตรวจสอบไดจ้ากการวดัผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
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 ลกัษณะของผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารเกี�ยวกบัลกัษณะของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนไดมี้นกัการศึกษาเสนอ
ทฤษฎี หรือแนวคิดไวด้งันี�  (อุทุมพร จามรมาน. 2549 : 55 - 60) 
 1. ผลสัมฤทธิ= ดา้นความจาํ 
  ความจาํ เป็นลักษณะที�สําคัญของการเรียน ความสามารถในการจาํสิ� งต่าง ๆ ได ้                
เป็นตวัเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียน ความจาํจึงเป็นผลสัมฤทธิ= พื�นฐานก่อนการแสดง
ความสามารถในระดบัที�สูงขึ�น ซึ� งไดแ้ก่ ความเขา้ใจและการนาํความรู้ไปใช้ ความสามารถในการจาํ
ในที�นี�  ไดแ้ก่ 
  1.1 ความสามารถในการจาํคาํศพัทเ์ฉพาะ 
  1.2 ความสามารถในการจาํขอ้เทจ็จริง 
  1.3 ความสามารถในการจาํวธีิการ 
  1.4 ความสามารถในการจาํเหตุการณ์ แนวโนม้ ทิศทาง ความเคลื�อนไหวต่าง ๆ 
  1.5 ความสามารถในการจาํการจดัประเภท 
  1.6 ความสามารถในการจาํเกณฑ ์หลกัการ ความคิดเห็น 
  1.7 ความสามารถในการจาํระเบียบวธีิ เทคนิควธีิ 
  1.8 ความสามารถในการจาํขอ้สรุปทั�ว ๆ ไป 
  1.9 ความสามารถในการจาํทฤษฎี 
 2. ผลสัมฤทธิ= ดา้นความเขา้ใจ 
  ความเขา้ใจเป็นความสามารถในระดบัที�สูงกว่าความจาํ นั�นคือ นักเรียนมีความสามารถ   
ในการเข้าใจสาระต่าง ๆ ที�ตนจาํ ความเข้าใจในที�นี� คือ ความสามารถในการแปลความหมาย                  
ความสามารถในการตีความ และความสามารถในการสรุปความและอา้งอิงต่อไปได ้
  2.1 การแปลความหมาย เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทย หรือภาษาจีน                
เป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาจีน ความสามารถในระดบันี� เป็นการแปลความจากนามธรรม
ระดบัหนึ�งไปสู่อีกระดบัหนึ�ง 
  2.2 การตีความ เป็นการสื� อใหม่โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที� เคยมี เข้ามาให ้             
ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์กระจ่างขึ�น เช่น ความสามารถในการตีความหมายขอ้ความทางกฎหมาย
ออกเป็นภาษาชาวบ้าน ความสามารถในการจาํความคิดที�เกี�ยวกับนโยบายการบริหารโรงเรียน 
ความสามารถในการแยกขอ้สรุปที�เชื�อถือไดอ้อกจากที�เชื�อถือไม่ได ้
  2.3 การสรุปและอา้งอิงต่อ เป็นความสามารถในการอ่านขอ้ความแลว้นาํมาใชใ้นงาน
ของตนอยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการดึงสาระสาํคญัออกมาเขียนใหม่ ความสามารถในการสอน
แทรกขอ้ความตามช่องวา่งที�เวน้ 
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 3. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการนาํไปใช ้
  ความสามารถในการนาํความรู้ที�ไดเ้รียนไปแลว้ ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได ้ถือว่า
เป็นการบรรลุยงัจุดมุ่งหมายของการนําไปใช้ การนําไปใช้ในสภาพที�ตนเคยจาํได้ ถือว่าเป็น               
ความสามารถในการจาํ การนาํไปใชใ้นที�นี� จึงเนน้ที�สถานการณ์ใหม่ที�ตนยงัไม่ไดพ้บ แต่สามารถนาํ
ความรู้ของตนไปแกปั้ญหาหรือไปปรับวธีิการเก่าใหดี้กวา่เดิม 
 4. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการวเิคราะห์ 
  การวิเคราะห์เป็นการแยกแยะเนื�อหาให้เป็นส่วนยอ่ย แลว้ระบุความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ย 
ส่วนยอ่ยกบัส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ที�จดัอยูใ่นความสามารถระดบัตํ�า ไดแ้ก่ การวเิคราะห์นามธรรม
ที�ไม่ยุง่ยาก ตรงไปตรงมา ส่วนการวิเคราะห์ที�จดัอยูใ่นความสามารถที�จดัอยูใ่นความสามารถระดบัตํ�า 
ไดแ้ก่ 
  4.1 การวิเคราะห์ส่วนย่อย ๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์คาํและประเภทของคาํในบทเรียน 
เช่น นบัจาํนวนคาํนามในบทความ 
  4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เช่น การระบุวา่ ก กบั ข สัมพนัธ์กนัอยา่งไร ดว้ยเหตุผล
หรือหลกัฐานอะไรบา้ง 
  4.3 การวเิคราะห์หลกัการจดัระเบียบ เช่น การวเิคราะห์ขอ้บงัคบัในหอ้งเรียน 
 5. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการสังเคราะห์ 
  การสังเคราะห์เป็นการนําสิ� งที�วิเคราะห์มาผสมผสานใหม่ เป็นเรื� องใหญ่ รูปใหม่                 
สิ�งใหม่ ตวัอยา่งเช่น งานเขียนของนกัเรียนซึ� งใช้ความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหา สาระ ผสมผสานกบั
การวิเคราะห์ และการประยุกตใ์ชม้าจดัทาํเป็นผลงานใหม่ของนกัเรียน ซึ� งมีความคิดของตน และมี
ขอ้ความที�สมบูรณ์ การสังเคราะห์ในที�นี� จะเห็นวา่จะหมายถึง ผลงานใหม่ เช่น 
  5.1 การสังเคราะห์ที�ใชผ้ลงานเพื�อสื�อความหมายเฉพาะอยา่ง เช่น งานเขียนของนกัเรียน 
  5.2 การสังเคราะห์ที�ใหผ้ลงานเพื�อการนาํไปปฏิบติั เช่น แผนงาน โครงการ วธีิการ 
  5.3 การสังเคราะห์ที�ใหข้อ้สรุป แนวคิด ทฤษฎีที�ระบุความสัมพนัธ์ของนามธรรมใหม่ 
เช่น การพฒันาแนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีใหม่ เกี�ยวกบัการเรียนรู้ของเด็กไทย 
 6. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการประเมิน 
  ความสามารถในการประเมินเพื�อให้ไดคุ้ณค่าบางอยา่ง ถือว่าเป็นขั�นสุดทา้ยของการ
พฒันาดา้นสมองของนกัเรียน ความสามารถในการประเมินเป็นผลจากความสามารถในการจาํ เขา้ใจ 
ประยุกตว์ิธี วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยที�ผูป้ระเมินนาํความรู้ดงักล่าวที�ไดส้ะสมไวม้าประมวล
เขา้ด้วยกนั แสวงหาเกณฑ์มาประกอบเพื�อให้เกิดผลประเมิน การประเมินเป็นการตดัสินคุณค่า               
ของงาน คาํตอบ วิธีการ เนื�อหาสาระ ลกัษณะคน สัตว ์สิ�งของ โดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเพื�อวดั
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ความถูกตอ้ง ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล คุณภาพ ความสอดคลอ้ง ความประหยดั ความพึงพอใจ 
ความคุม้ค่า การประเมินเป็นการนาํความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์มาใช ้
โดยเพิ�มเกณฑป์ระเมินเขา้ไปดว้ย เกณฑใ์นการประเมินมี 2 ประเภท คือ 
  6.1 การประเมินโดยใชเ้กณฑภ์ายใน 
   เกณฑภ์ายใน คือ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ของตวัเอง เป็นเหตุผลในการ
ตดัสิน เช่น การพิจารณาผลงานของนกัเรียนโดยอาศยัความคิดเห็นของครูเป็นหลกั 
  6.2 การประเมินโดยใชห้ลกัเกณฑภ์ายนอก 
   เกณฑภ์ายนอก คือ หลกัฐาน เอกสาร ขอ้พิสูจน์ ขอ้เทจ็จริง วธีิการปฏิบติัในสังคม 
วธีิการในสาขาวชิา เช่น การพิจารณาผลงานของนกัเรียน โดยใชเ้กณฑข์องครูคนอื�นผนวกกบัเกณฑ์
ของโรงเรียนอื�น 
 การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการวดัผลที�คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน
และพฤติกรรมที�เกิดขึ�นในการจดัการเรียนรู้ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลาย 
เช่น กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมทดลอง และกิจกรรมการคน้ควา้ ซึ� งในการจดั             
กิจกรรมเหล่านั�น ควรคาํนึงถึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพแตกต่างกนัดว้ย ในการวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพ ควรมีการประเมินหลาย ๆ ดา้น และหลากหลายวธีิ 
 กรมวชิาการ (2545 ข : 159) กล่าววา่ การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง มีลกัษณะดงันี�  
 1. การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะที�สําคัญ คือ ใช้วิธีประเมินการคิด                  
ที�ซบัซ้อน ความสามารถในการปฏิบติังานและศกัยภาพของผูเ้รียนมากกวา่ที�จะประเมินดา้นความรู้ 
ความจาํ 
 2. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื�อที�จะวนิิจฉยัผูเ้รียนในส่วนที�ควรส่งเสริม
และในส่วนที�ควรแกไ้ข 
 3. เป็นการประเมินที�ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินงานของตนเองและของเพื�อน
ร่วมหอ้ง เพื�อใหรู้้จกัตนเองและเกิดการยอมรับในผลงานของผูอื้�น 
 4. ข้อมูลที�ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและ       
การวางแผนของผูส้อนวา่ สามารถสนองต่อความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน
หรือไม่ 
 5. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวติจริง 
 6. ประเมินดา้นต่าง ๆ ดว้ยวธีิที�หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�อง 
 จากการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที�เกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบที�กาํหนดให ้
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

  แมนไซ (Mansi. 2004 : 1111) ได้ศึกษาการให้เหตุผลและข้อพิสูจน์เกี�ยวกบัเรขาคณิต            

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบวา่เมื�อเปรียบเทียบทฤษฎีของ Piaget และ Van Hiele การมีเหตุผล

เกี�ยวกบัความพร้อมในการพิสูจน์อย่างเป็นทางการ นักเรียนไม่ได้เป็นเครื�องหมายที�เพียงพอกบั

ระดบัทฤษฎีของ Van Hiele เพื�อที�จะสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์การคน้ควา้เพิ�มเติมแสดงให้เห็นว่า 

การทดสอบเรขาคณิตทั�ว ๆ ไปและความเขา้ใจของนักเรียนเกี�ยวขอ้งกบัการพิสูจน์ทางเรขาคณิต

เพื�อให้สัมฤทธิ= ผลได ้การสอนของครูมีผลต่อการเรียนเรขาคณิตของนกัเรียน ครูผูส้อนจะสามารถ

ช่วยเหลือนกัเรียนในการปรับปรุงทกัษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตของนกัเรียน 

เพื�อผลสาํเร็จและความเขา้ใจในการเรียนการสอนใหม้ากขึ�น 

 ชิโทคาส (Chikotas. 2005 : 131 - 137) ไดศึ้กษาเรื�อง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานในการ

ศึกษาของพยาบาลฝึกหดั รวมถึงการฝึกหดัในคลินิกจากมุมมองของผูฝึ้กหดัของนกัศึกษาพยาบาล 

จาํนวน 13 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดมีความพึงพอใจการฝึกหัดวิชาชีพของพวกเขาในคลินิก

โดยพวกเขายอมรับว่า ความชาํนาญของการทาํงานในคลินิกนั�นมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา            

เป็นฐาน (PBL) ซึ� งมีประโยชน์มาก (PBL เป็นหลกัที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง) และพบวา่ 

ขอ้มูลของ บทเรียนต่าง ๆ ที�ไดจ้ากห้องเรียนที�มีการใช ้หลกัสูตร PBL เขา้ไปสอนสามารถนาํขอ้มูลนั�น

ไปประยุกตใ์นวิชาชีพพยาบาลไดจ้ริง รวมไปถึงการพฒันาความสามารถในการวินิจฉยัโรคของคนไข้

ในคลินิก ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัสนบัสนุนวา่ หลกัสูตร PBL นี� คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ของผูเ้รียน และเป็นการเรียนรู้ที�ต้องใช้เวลานานตลอดชีวิต จากมุมมองของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์   

พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที�ดี ระหว่างการใช ้     

หลกัสูตร PBL กบัการฝึกหดัวชิาชีพในคลินิกของพยาบาลฝึกหดั 

  เฮสเตอร์เบิร์ท (Hesterberg. 2005 : 347) ไดศึ้กษาการประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานในหลักสูตรฝึกหัดประสิทธิภาพของการกระทาํด้วยตนเองการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              
และการประเมินพฒันาการทางด้านความชาํราญของนักเรียนที�ใช้หลกัสูตร PBL จาํนวน 39 คน  
และนกัเรียนที�ไม่ใชห้ลกัสูตร PBL จาํนวน 53 คน ผลการศึกษาพบวา่ PBL ให้ประโยชน์อยา่งมาก
ในการศึกษานักเรียนที�เรียนในหลักสูตร PBL กว่า 75 % มีความต้องการได้เกรด A ในทุกวิชา            
ที�เรียนและตอ้งการใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนในแต่ละสัปดาห์เพื�อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
มากกว่า ส่วนนักเรียนที�ไม่ใช้หลกัสูตร PBL จะมีความตอ้งการเพียง 60 % เท่านั�น แต่ผลคะแนน
การทาํแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารญาณของกลุ่มนักเรียนที�ใช้หลกัสูตร PBL ไม่มากไปกว่า        
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นกัเรียนที�ไม่ใชห้ลกัสูตร PBL อยา่งไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอ้มูลนี� น้อยเกินไปที�จะนาํไปพิสูจน์
อะไรไดดี้อยา่งแม่นยาํ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 พรทิพย ์ฤกษส์มโภชน์ (2550 : 87) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ สําหรับนักเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 1 พบวา่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�เรียนที�ไดรั้บการจดั
การเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) มีความแตกต่างกบั
นกัเรียนที�ไดที้�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 โดยเมื�อได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั 
(TGT) แลว้ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนสูงกวา่ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียน
แบบปกติ เมื�อได้รับการจดัการเรียนรู้ทั� ง 2 แบบทาํให้มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยนกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) มีค่าเฉลี�ยของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกวา่ค่าเฉลี�ย
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�ได้รับจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบปกติ การจัด       
การเรียนรู้ทั�ง 2 แบบ ทาํให้นกัเรียนมีปฎิสัมพนัธ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
ซึ� งนกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั 
(TGT) มีค่าเฉลี�ยการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนสูงกวา่ค่าเฉลี�ยการมีปฎิสัมพนัธ์ของนกัเรียนที�ไดรั้บ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนแบบปกติ 
 รัชนีวรรณ  สุ ข เส นา (2550 : 127) ได้เป รียบ เที ยบ ผลสั มฤท ธิ= ท างการเรียน  เรื� อง                      
บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ระหว่างการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการเรียนรู้ตามคู่มือครูจากผลการเปรียบเทียบ 
พบวา่ นกัเรียนที�เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนที�เรียน
ตามคู่มือครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 มีความพึงพอใจมากเมื�อเรียนโดยใช้ปัญหา             
เป็นฐาน (PBL) มีค่าเฉลี�ย 4.35 และมีความพึงพอใจมากเมื�อเรียนเรียนรู้ตามคู่มือครูมีค่าเฉลี�ย 4.28 
ซึ� งนักเรียนที�เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
สามารถคงทนความรู้หลงัเรียนไดท้ั�งหมด ส่วนนกัเรียนที�เรียนรู้ตามคู่มือครู สามารถคงทนความรู้
ไดน้อ้ยกวา่คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน 
 วีระชัย เจริญวฒันะตระกูล (2550 : 66 - 67) ได้ศึกษาผลการใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  5           
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ผลการศึกษาพบว่า เมื�อใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน          
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ            
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ที�เน้นกรบวนการแก้ปัญหา          
ทางคณิตศาสตร์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 31.46 คิดเป็นร้อยละ 78.72 เมื�อนํามาจาํแนกตามขั�นตอน
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 4 ขั�นตอนตามแนวของโพลยา นกัเรียนมีขั�นตอนของการทาํ
ความเข้าใจอยู่ในระดับดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 90.64 มีขั�นตอนวางแผนและขั�นตอนดาํเนินการ             
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 77.13 และ 75.85 และมีขั� นตอนตรวจสอบอยู่ในระดับดี               
คิดเป็นร้อยละ 71.28 
 กาญจนา กาบทอง (2552 : 102) ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื� อง  
โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนโดยใชชุ้ดกิจกรรมประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการพฒันาพบว่า นักเรียน               
ที�ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา                    
มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 นกัเรียน 
มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดี คิดเป็นร้อยละ 82.99 นักเรียนมีพฒันาการเรียนรู้ทุกคน        
ค่อนขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ 68.47 มีความพอใจมากที�สุดที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรม ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
 อารีรัตน์ ศิริ (2552 : 77) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนและความคงทนของการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ TGT เรื�องเศษส่วน ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 
โรงเรียนชุมชนวดัศรีดงเย็น สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า นักเรียนที�เรียน  
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ TGT มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า
เกณฑ์ที�กาํหนดไวร้้อยละ70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 นกัเรียนมีเจตคติเห็นดว้ยมากที�สุด
ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ TGT ในรูปแบบ              
การเรียนที�มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสภาพการณ์ปัจจุบนั และในภาพรวมนักเรียน      
มีเจตคติเห็นด้วยมากต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ TGT เรื�องเศษส่วน และนักเรียน           
มีความคงทนของการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยดูจากเมื�อนาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ= ทางการ
เรียนชุดเดิมมาทดสอบวดัความคงทนของการเรียนรู้หลงัจากทดสอบหลงัเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์        
มีคะแนนเฉลี�ยทั�ง 2 ครั� ง ไม่แตกต่างกนั 
 อภิญญา ซอระสี (2552 : 70) ชุดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผลการพฒันา พบวา่ผลการสร้างชุดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั� ง 4 ชุดประกอบด้วยชุดการแก้ปัญหาน่ารู้ ชุดตรวจดูความคุม้ค่า             
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ชุดคน้หากลา้คิด ชุดสะกิดความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรม เนื�อหา
ของชุดกิจกรรมสื�อและแหล่งการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก 
ซึ� งมีค่าเฉลี�ย 4.00 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื�อพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 79.87 / 77.08 ซึ� งเป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด   
75 / 75 และเมื�อเปรียบเทียบความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน       
หลงัใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 อุษา จนัทร (2552 : 103 - 105) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การหาร 
สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดยใช้รูปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที�เน้น
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบวา่ การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การหาร
โดยใชรู้ปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที์�เนน้ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทาํให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนร้อยละ 83.46 ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั� งหมด มีผลสัมฤทธิ=         
ทางการเรียนตั�งแต่ร้อยละ 70 ขึ�นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 จะเห็นไดว้่านกัเรียนยงัเกิดทกัษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย
และนาํเสนอ และเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ โดยสังเกตจากนักเรียนสามารถแสดง           
วธีิคิดแกปั้ญหาของตนเองได ้กลา้เสนอวิธีการแกปั้ญหาของตนเองต่อกลุ่ม สื�อความหมายดว้ยการ
วาดภาพ เขียนแผนภูมิกิ�งไม ้เขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดแ้สดงว่ารู้จกัการเชื�อมโยงและสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการคิดริเริ�มสร้างสรรคย์งัเกิดกบันกัเรียนนอ้ย 
 ชนกนาถ อาจยะศรี (2553 : 102) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน            
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื� อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 
ระหว่าง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’sSketchpad (GSP) และโปรแกรม             
เครื�องคิดคาํนวณเชิงกราฟ พบว่า นักเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใช้โปรแกรม (GSP) กบัโปรแกรม
เครื� องคิดคาํนวณเชิงกราฟ มีคะแนนค่าเฉลี�ยของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั� ง 2 วิธี                
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 โดยนักเรียนที�เรียนด้วยการการจดัการเรียนรู้           
โดยใช้โปรแกรม (GSP) มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนที�เรียนดว้ยจดัการเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรมเครื�องคิดคาํนวณเชิงกราฟ มีคะแนนค่าเฉลี�ยของเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน
ทั�ง 2 วิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 นักเรียนที�เรียนเรื� องการแปลงทาง
เรขาคณิตดว้ยโปรแกรม (GSP) มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่
การเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรมเครื�องคิดคาํนวณเชิงกราฟ 
 ประทีป สุภพิมล (2554 : 76) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA และรูปแบบ
วฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ที�มีต่อผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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เรื�อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบ CIPPA และรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT แล้วมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และมีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที�ระดบั .01 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั และมีทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 
 วารี ธนะคาดี (2553 : 121) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนแนะให้รู้คิด    
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผล ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบว่า นักเรียนที�เรียนด้วยกิจกรรม             
การเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความสามารถในการให้เหตุผล            
ทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 มีคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 71.3 และ 79.83 นกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 โสภาพรรณ เวชากุล (2553 : 46) ไดศึ้กษาศึกษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื�อง การแปรผนั ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื� อง                 
การแปรผนั ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
และสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 สุพัชยา ปาทา (2554 : 82) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิทยาศาสตร์            
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้             
มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนทั�ง 2 แบบ 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 นกัเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จากการจดัการเรียนรู้ทั� ง 2 แบบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ               
ที�ระดบั .01 
 สุพันธ์  วิเศษวุฒิ  (2554 : 113 - 114) ได้พัฒนาสื� อประสม โครงการRMU-eDL เรื� อง 
Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการพฒันา พบวา่ 
รูปแบบการเรียนรู้ของสื�อประสมที�พฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากบั 80.00/82.56 
เป็นไปตามเกณฑ์ที�ตั�งไว ้มีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 รูปแบบการเรียนรู้ที�พฒันาขึ� นหลังเรียนด้วยสื� อประสมประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
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ปัญหาเป็นฐาน มีความกา้วหน้าทางการเรียนร้อยละ 75.46 นกัเรียนมีความพึงพอใจหลงัจากไดรั้บ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื� อประสม โครงการ RMU-eDL เรื� อง Microsoft PowerPoint 2007 
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมากที� สุด โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.41 และ            
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 
 สาคร สียางนอก (2556 : 154 - 157) ไดพ้ฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 พบวา่ แบบวดัทกัษะกระบวนการทาคณิตศาสตร์ทั�ง 5 ฉบบัที�
พฒันาขึ�นมา มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัตั�งแต่ 0.80 - 1.00 แบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.39 - 0.67 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.53 - 0.76 มีความเชื�อมั�น 
0.86 แบบวดัความสามารถในการให้เหตุผล มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.45 - 0.59 มีค่าอาํนาจจาํแนก
ตั�งแต่ 0.40 - 0.87 มีความเชื�อมั�น 0.89 แบบวดัความสามารถในการสื�อสาร สื�อความหมายและการ
นําเสนอ มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.32 - 0.53 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.44 - 0.81 มีความเชื�อมั�น 
0.91แบบวดัความสามารถในการเชื�อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อื�น ๆ มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.30 - 0.81 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.40 - 0.73 มีความเชื�อมั�น 
0.93 แบบวดัความสามารถดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.46 - 0.59 มีค่า
อาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.57 - 0.71 มีความเชื�อมั�น 0.95 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูง 
ร้อยละ 29.94 มีความสามารถในการให้เหตุผลสูง ร้อยละ 35.49 มีความสามารถในการสื� อสาร       
สื�อความหมายและการนาํเสนอปานกลาง ร้อยละ 34.57 มีความสามารถในการเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�นๆ ปานกลาง ร้อยละ50 มีความสามารถดา้น
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคป์านกลาง ร้อยละ 44.75 
 ยุทธชัย ไชยคาภา (2557 : 86 - 87) ไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื�อง วงกลมเพื�อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนและความสามารถการให้เหตุผลของนกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 3 โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์บัแนวคิดการใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการพฒันา 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที�พฒันาขึ�นมา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.61/77.63 มีค่า
ดชันีประสิทธิผลจากการจดักิจกรรมเรียนรู้โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กบัแนวคิดการใช้
ปัญหาเป็นฐานเท่ากับ 0.6028 มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 60.28 และนักเรียนที�ได้รับ         
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน               
มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน และความสามารถการให้เหตุผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพิ�มขึ�น 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01           
 จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เกิดผลดีต่อ              
นักเรียนหลายอย่าง เช่น สามารถคน้ควา้หาความรู้ได้ด้วยตนเองและ สามารถนําไปประยุกต์ใช ้           
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ในชีวิตประจาํวนัและสามารถนําไปใช้ได้ทุกระดบัชั�น ผูว้ิจยัเห็นว่าการนําวิธีการจดัการเรียนรู้              
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์ของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูงจะทาํให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงและเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาต่อไป 
 



 

 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ#
ทางการเรียนเรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั/นตอน
ดงัต่อไปนี/  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาํเภอท่าใหม่ สังกดัเขตพื/นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวน 198 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
เนื�องจากโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม มีนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 
หอ้งละ 25 คน 
 

การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ 

  แผนการเรียนรู้ เรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา            

ปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีขั/นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี/  

  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งรวมทั/งศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา                  

ขั/นพื/นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเนื/อหามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี/วดั วเิคราะห์ผูเ้รียน 
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  1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพัฒนาความสามารถ                 
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา
ปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูใชเ้วลาในการจดั         
กิจกรรมการเรียนรู้ 20 ชั�วโมง 
  1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผน   
การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พลเมืองดี                
ในสังคมประชาธิปไตย จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที�  2 กฎหมายสําคัญ               
ของประเทศไทย จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที� 3 ประเพณีวฒันธรรม   
และภูมิปัญญา จาํนวน 2 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั/งสิ/นจาํนวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 
20 ชั�วโมง ดงันี/   
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง พลเมืองดี จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง การใชสิ้ทธิและหนา้ที� จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง การเมืองการปกครอง จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5 เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้ จาํนวน 2 ชั�วโมง 

   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7 เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8 เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9 เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 

   แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10 เรื�อง ภูมิปัญญาไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 
ตาราง 1  วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ด้วยกระบวนการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 
 

ชื�อหน่วย 
แผนการ 

จดัการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตวัชี/วดั 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 
เวลา 

กฎหมายอาญาที�ควรรู้    ส 2.1 ม.3/2  - นิยามปัญหา 2 ชม. 
กฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์

ส 2.1 ม.3/2  - รวบรวมขอ้มูล 
- จดัระบบขอ้มูล 

2 ชม. 
1. กฎหมายสาํคญั
ของประเทศไทย 

กฎหมายที�ประชาชน
ควรรู้ 

ส 2.1  ม.3/2  - ตั/งสมมติฐาน 
- สรุปอา้งอิง 

2 ชม. 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ชื�อหน่วย 
แผนการ 

จดัการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตวัชี/วดั 
ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 
เวลา 

 รัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

ส 2.2  ม.3/1  - ประเมินสรุปอา้งอิง 2 ชม. 

ประเพณีและวฒันธรรม
ไทย 

ส 2.1 ม.3/3  - นิยามปัญหา 
- รวบรวมขอ้มูล 
- จดัระบบขอ้มูล 

2 ชม. 2. ประเพณี                
วฒันธรรม   
และภูมิปัญญา 

 
 

ภูมิปัญญาไทย ส 2.1 ม.3/3  - ตั/งสมมติฐาน 
- สรุปอา้งอิง 
- ประเมินสรุปอา้งอิง 

2 ชม. 

พลเมืองดี ส 2.1 ม.3/2  - นิยามปัญหา 2 ชม. 
การใชสิ้ทธิและหนา้ที� ส 2.1 ม.3/2  - รวบรวมขอ้มูล 2 ชม. 
การใชเ้สรีภาพ                   
อยา่งรับผดิชอบ 

ส 2.1  ม.3/2  - จดัระบบขอ้มูล 2 ชม. 

3. พลเมืองดี 
ในสังคม
ประชาธิปไตย 

การเมืองการปกครอง ส 2.2  ม.3/1  - ตั/งสมมติฐาน 2 ชม. 
รวม 20 ชม. 

 
  1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน               
ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุง ในเรื�องวตุัประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
การวดัและประเมินผลและการส้รางตารางวิเคราะห์ขอ้สอบดว้ยการออกแบบการสร้างแบบทดสอบ 
(Test Blueprint) เพื�อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ตามคําแนะนําของที�ปรึกษา                  
วทิยานิพนธ์ 
  1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน                 
ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านเพื�อตรวจความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้
เกี�ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื�อการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยผูเ้ชี�ยวชาญประเมินตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 107) ไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี/  
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   5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที�สุด 
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที�สุด 
  1.6 วเิคราะห์ผลการประเมินของผูเ้ชี�ยวชาญทั/ง 5 ท่าน แลว้เทียบกบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ตามคะแนนเฉลี�ย ดงันี/  
   4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมากที�สุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง 
   1.50 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที�สุด 
   โดยกําหนดให้คะแนนเฉลี�ย 3.51 ขึ/ นไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสม                  
ที�ยอมรับวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพที�สามารถนาํไปใชไ้ด ้ซึ� งจากผลการประเมินของผูเ้ชี�ยวชาญ
ทั/ง 5  ท่าน พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีคะแนนรวมเฉลี�ย 4.71 ระดบัคุณภาพ                
ความเหมาะสมมากที�สุดและแผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีคะแนนรวมเฉลี�ย 4.62 ระดับ               
คุณภาพความเหมาะสมมาก   
  1.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที�ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแล้ว
จาํนวน 3 แผนการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้พลเมืองดี แผนการจดัการเรียนรู้
กฎหมายอาญาที�ควรรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ประเพณีและวฒันธรรมไทย จาํนวน 6 ชั�วโมง      
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จาํนวน 33 คน 
โดยขอความอนุเคราะห์ใชค้าบกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ�มเวลารู้ คาบที� 7 - 8 ของวนัพฤหสับดี  ที�ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนื/อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที�
กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที�ผ่านการทดลองใช้มาปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องเพื�อให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ต่อไป 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบสอบถามวดัความสามารถ

ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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  2.2 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เสนอต่ออาจารย ์                

ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

  2.3 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ

จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที�ใช้และความสอดคล้องของ             

ขอ้คาํถามกบัประเด็นที�วดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   

  2.4 วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณา

ข้อคาํถามที�มีค่า IOC ตั/ งแต่  0.50 - 1.00 ถือว่าเป็นข้อคาํถามที�มีความสอดคล้องเหมาะสมและ     

จากการวิเคราะห์พบวา่ขอ้คาํถามของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณที�ประเมิน            

โดยผู ้เชี� ยวชาญ ข้อสอบทุกข้อเป็นข้อสอบที�อยู่ในเกณฑ์ความเที� ยงตรงเชิงเนื/ อหาที� ใช้ได ้                

แลว้คดัเลือกขอ้ จาํนวน 40 ขอ้ ซึ� งมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.69 

  2.5 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที�ปรับปรุงแกไ้ข                    

ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสะพานเลือก

วิทยาคม จาํนวน 33 คน ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื�อหาค่าความเชื�อมั�น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ#

แอลฟา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 125) และจากการวิเคราะห์พบวา่ แบบวดัความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณมีค่าความเชื�อมั�น 0.86 แสดงวา่เป็นแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

ที�มีความเชื�อมั�นอยู่ในระดับสูงเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นแบบวดัความสามารถในการคิด               

อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้

  2.6 จดัพิมพแ์บบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื�อนาํไปใช้จริงกบั        

กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน 
  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ผูว้ิจยัได้ดาํเนิน                

ขั/นตอนดงันี/  

  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง   

   3.1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 มาตรฐานและ

ตวัชี/วดั สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 

   3.1.2 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom's Taxonomy) เกี� ยวกับการใช ้          

คาํถามตามระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน บลูมได้แบ่งระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น 6 ระดบัดงันี/              

1) ระดับความรู้ความจาํ (Knowledge) 2) ระดับความเข้าใจ (Comprehension) 3) ระดับการนําความรู้ 
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ไปประยุกตใ์ช ้(Application) 4) ระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) 5) ระดบัการสังเคราะห์ (Synthesis)  

และ 6) ระดบัการประเมินค่า (Evaluation) 

   3.1.3 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ชนิด 4 ตวัเลือก                  

จากเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบบทดสอบวดัลสัมฤทธิ#             

ทางการเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3            

   3.1.4 ศึกษาเนื/อหาวิชาสังคมศึกษา ระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 จากหนังสือเรียน

วชิาสังคมศึกษาพื/นฐาน และเอกสารอื�น ๆ 

  3.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตรโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี/ วดัตามหลกั

สูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ   

วฒันธรรม ระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 มีวธีิการดงันี/  

   3.2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับชั/ นมัธยมศึกษาปีที�  3 เพื�อพิจารณาเนื/อหา              

สาระการเรียนรู้และตวัชี/วดัที�ใชใ้นการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน 

   3.2.2 กําห น ด พ ฤ ติก รรม ที� ต้อ งก ารว ัดต าม ท ฤ ษ ฎี ทั/ ง  6 ระดับ  ข อ งบ ลู ม 

(Bloom.1958 : 166) ดงันี/  ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการนาํไปใช้ ระดบัการวิเคราะห์ ระดบัการสังเคราะห์ 

และระดบัการประเมินค่า 

  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาแบบปรนัยชนิด                 

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

  3.4 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เสนอต่ออาจารย ์       

ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

  3.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ

จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื/อหาและความถูกตอ้งของภาษาที�ใชโ้ดยพิจารณา

ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ทดสอบ และพฤติกรรมที�ตอ้งการวดัความสามารถ 

  3.6 วิ เคราะห์ ค่ าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) โดย
พิจารณาขอ้สอบที�มีค่า IOC ตั/งแต่  0.50 - 1.00 ถือว่าเป็นขอ้สอบที�มีความสอดคลอ้ง และจากการ
วเิคราะห์พบวา่ ขอ้สอบทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 1.00   
  3.7 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที�ปรับปรุงแกไ้ขตาม                 
คาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนโรงเรียน
สะพานเลือกวิทยาคม จาํนวน 33 คน ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื�อหาค่าความยากง่าย  และค่าอาํนาจจาํแนก
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ของข้อสอบเป็นรายข้อโดยพิจารณาข้อทดสอบที�มีความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.20 - 0.80 และ                
มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์ 0.20 ขึ/นไปจาํนวน 40 ขอ้ และจากการวเิคราะห์หาความยากง่าย และ
ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนมีความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 
0.28 - 0.69 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.38 - 0.52 
  3.8 นาํแบบทดสอบที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น ซึ� งจาก 
ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 
0.88    
  3.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเพื�อนาํไปใชจ้ริง
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั/ งนี/  ไดแ้ก่ 
 1. แผนการจัดการเรียน รู้ เรื� องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน                        
ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จาํนวน 20 ชั�วโมง 
 2. แผนการจัดการเรียน รู้ เรื� องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน                     
ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู จาํนวน 20 ชั�วโมง 
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสาระที� 2 หน้าที�พลเมือง

วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง พลเมืองดี             

ตามวถีิประชาธิปไตย จาํนวน 40 ขอ้ 

 4. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนสาระที� 2 หน้าที�พลเมืองวฒันธรรมและการ

ดาํเนินชีวิตในสังคม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื� องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

จาํนวน 40 ขอ้ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั/ งนี/  เป็นการวิจยักึ�งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผูว้ิจยัดาํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (Nonrandomized Control Group Pre - test Design) 
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ตาราง 2  แบบแผนการวิจยั แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง 

 

 กลุ่มตวัอยา่ง    ก่อนทดลอง    ทดลอง  หลงัทดลอง 

         E                  T1                      X           T2 
         C                 T1            ~ X           T2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 E แทน กลุ่มทดลอง 
 C แทน กลุ่มควบคุม 
 T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X แทน การดาํเนินการทดลองโดยจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   
     ~ X แทน การดาํเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั/นตอน ดงันี/  
 1. ชี/แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบสอบถามวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา จาํนวน 40 ขอ้   
 3. ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู          
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียน จาํนวน 20 ชั�วโมง  
 
ตาราง 3  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

ลาํดบัที� แผนการจดัการเรียนรู้ วธีิการจดัการเรียนรู้ วนั เดือน ปี รวม (ชั�วโมง)  
PBL 8 ต.ค. 2561 

9 ต.ค. 2561 
1 
1 

 
1 

กฎหมายอาญาที�ควรรู้    
กฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ คู่มือครู 10 ต.ค. 2561 

11 ต.ค. 2561 
1 
1 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ลาํดบัที� แผนการจดัการเรียนรู้ วธีิการจดัการเรียนรู้ วนั เดือน ปี รวม (ชั�วโมง)  
PBL 10 ต.ค. 2561 

12 ต.ค. 2561 
1 
1 

2 กฎหมายที�ประชาชน
ควรรู้ 

คู่มือครู 10 ต.ค. 2561 
12 ต.ค. 2561 

1 
1 

PBL 15 ต.ค. 2561 
16 ต.ค. 2561 

1 
1 

3 กฎหมายอาญาที�ควรรู้    
กฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ คู่มือครู 15 ต.ค. 2561 

16 ต.ค. 2561 
1 
1 

PBL 19 ต.ค. 2561 
22 ต.ค. 2561 

1 
1 

4 กฎหมายที�ประชาชน
ควรรู้ 

คู่มือครู 22 ต.ค. 2561 
22 ต.ค. 2561 

1 
1 

PBL 23 ต.ค. 2561 
23 ต.ค. 2561 

1 
1 

5 ประเพณีและ                 
วฒันธรรมไทย 

คู่มือครู 23 ต.ค. 2561 
24 ต.ค. 2561 

1 
1 

PBL 
 

29 ต.ค. 2561 
2 พ.ย. 2561 

1 
1 

6 ประเพณีและ            
วฒันธรรมไทย 

คู่มือครู 2 พ.ย. 2561 
2 พ.ย. 2561 

1 
1 

PBL 5 พ.ย. 2561 
6 พ.ย. 2561 

1 
1 

7 พลเมืองดี 
การใชสิ้ทธิและหนา้ที� 

คู่มือครู 5 พ.ย. 2561 
6 พ.ย. 2561 

1 
1 

PBL 7 พ.ย. 2561 
12 พ.ย. 2561 

1 
1 

8 การใชเ้สรีภาพ                 
อยา่งรับผดิชอบ 

คู่มือครู 12 พ.ย. 2561 
12 พ.ย. 2561 

1 
1 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ลาํดบัที� แผนการจดัการเรียนรู้ วธีิการจดัการเรียนรู้ วนั เดือน ปี รวม (ชั�วโมง)  
PBL 14 พ.ย. 2561 

16 พ.ย. 2561 
1 
1 

9 พลเมืองดี 
การใชสิ้ทธิและหนา้ที� 

คู่มือครู 14 พ.ย. 2561 
16 พ.ย. 2561 

1 
1 

PBL 19 พ.ย. 2561 
20 พ.ย. 2561 

1 
1 

10 การใชเ้สรีภาพ                 
อยา่งรับผดิชอบ 

คู่มือครู 19 พ.ย. 2561 
20 พ.ย. 2561 

1 
1 

 รวม 40 

 

 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบสอบถามวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาฉบบัละ 40 ขอ้   

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี/  
 1. นาํคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดั
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยใช ้(t-test for Dependent Samples) 
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดั
การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for Dependent Samples) 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนระหว่างการจัด                
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช้ (t-test for  
Independent Samples) 
 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test  for Independent Samples) 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื/นฐาน 
  1.1 ค่าเฉลี�ย (Percentage) 
  1.2 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 IOC ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 
  2.2 P (ค่าความยาก), r (ค่าอาํนาจจาํแนก) 
  2.3 ความเชื�อมั�น (Reliability) 
 3. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  3.1 t-test for Dependent Samples 
  3.2 t-test for Independent Samples 
 
 



 

 

บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผล
สัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี/  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน         จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน         ค่าคะแนนเฉลี�ย 
       S.D.  แทน         ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
       t      แทน         การทดสอบที (t-test) 

      ∑D แทน         ผลรวมผลต่างคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนก่อนเรียน 

      ∑D2 แทน         ผลรวมผลต่างคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนก่อนเรียนยกกาํลงั 2 
       p      แทน         ค่าความน่าจะเป็น 
      **   แทน         ความแตกต่างอยา่งมีนยัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั/ งนี/  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี/   
 ตอนที� 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 ตอนที� 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ตอนที� 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหว่าง
การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ตอนที� 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจัดการจัด            
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
 



 
 

60

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที� 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ย

การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

กลุ่มทดลอง 
(PBL) 

N คะแนนเตม็ X  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 40 20.72 3.00 
หลงัเรียน 25 40 24.68 5.63 

99 1,221 3.38 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจดั             
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนและหลงัการเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 20.72 และ 24.68 และมี               
ความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.00 และ 5.63 ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและ            
หลงัเรียนพบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01                
 
 ตอนที� 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน              

ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

กลุ่มทดลอง 
(คู่มือครู) 

N คะแนนเตม็ X  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 40 20.76 3.94 
หลงัเรียน 25 40 22.44 4.20 

42 502 1.98 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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 จากตาราง 5  แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจดั              
ก ารเรียน รู้ตาม คู่ มื อค รู ก่ อน แล ะห ลังก ารเรียน มี ค่ า เฉ ลี� ย เท่ ากับ  20.76 แล ะ  22.44 แล ะ มี                        
ความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.94 และ 4.20 ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียนพบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01                
                            
 ตอนที� 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหว่าง
การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

หลงัเรียน       
กลุ่มทดลอง (PBL) 25 40 24.68 5.63 
กลุ่มควบคุม (คู่มือครู) 25 40 22.44 4.20 

1.52 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 
 จากตาราง 6 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน               
ด้วยจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของกลุ่มทดลอง (PBL) มีคะแนนเฉลี�ย 20.72                  
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 3.00 คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณหลงัเรียนดว้ยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของกลุ่มควบคุม (คู่มือครู) มีคะแนนเฉลี�ย 
20.76 มีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 3.94 คะแนน แสดงว่า นักเรียนที�เรียนด้วยจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหา เป็นฐานมีคะแนนสูงกวา่นกัเรียนที�เรียนดว้ยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสําคญั                
ทางสถิติที�ระดบั .01                
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 ตอนที� 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจัดการจัด              
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
ตาราง 7  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งการจดัการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

หลงัเรียน       
กลุ่มทดลอง (PBL) 25 40 28.04 4.61 
กลุ่มควบคุม (คู่มือครู) 25 40 22.36 4.82 

3.72 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 
 จากตาราง 7 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนด้วยจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี�ย 28.04 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนมีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 4.61 
คะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนด้วยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของกลุ่มควบคุม            
(คู่มือครู) มีคะแนนเฉลี�ย 22.36 มีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 4.82 คะแนน แสดงวา่ นกัเรียนที�เรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีคะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนที�เรียนรู้
ดว้ยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01      
 



 

 

บทที� 5 

สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 สรุปสาระสําคญัและผลการวิจยั

ดงันี/  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการวิจัยเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ               

ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั/ นมัธยมศึกษาปีที�  3 ผูว้ิจ ัยได้กําหนด                  

วตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี/  

 1. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน         

ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน                

ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 3. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 4. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ในการวจิยัครั/ งนี/  มีขั/นตอนในการดาํเนินงาน ดงันี/  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาํเภอท่าใหม่ สังกดัเขตพื/นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จาํนวน   

3 โรงเรียน จาํนวน 198 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการสุ่มแบเฉพาะเจาะจง

เนื�องจากโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม มีนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 

หอ้งละ 25 คน 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั/ งนี/  ไดแ้ก่ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้เรื�อง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย สําหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา

ปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จาํนวน 20 ชั�วโมง 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา

ปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู จาํนวน 20 ชั�วโมง 

 3. แบบสอบถามวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สาระที� 2 หนา้ที�พลเมือง

วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง พลเมืองดี                

ตามวถีิประชาธิปไตย จาํนวน 40 ขอ้ 

 4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนสาระที� 2 หน้าที�พลเมืองวฒันธรรมและการ

ดาํเนินชีวิตในสังคม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 หน่วยการเรียนรู้เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

จาํนวน 40 ขอ้ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองสอนดว้ยตนเองโดยการ

ทําการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ� งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที�  3 ภาคเรียนที�  2                    

ปีการศึกษา 2561 มีขั/นตอนการเก็บรวบรวมดงัต่อไปนี/  

 1. ชี/แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณจาํนวน 40 ขอ้                

 3. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษาจาํนวน 40 ขอ้   
 4. ดําเนิ น การจัดการเรียน รู้ตาม แผน การจัดการเรียน รู้ เรื� อง พ ลเมืองดีตามวิ ถี
ประชาธิปไตย สาํหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียน จาํนวน 20 ชั�วโมง   
 5. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ จาํนวน 40 ขอ้   
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 6. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน

วชิาสังคมศึกษา จาํนวน 40 ขอ้   

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. นาํคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดั
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยใช ้(t-test for Dependent Samples) 

 3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดั

การเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for dependent Samples) 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for Independent 

Samples) 
 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for Independent Samples) 
 

สรุปผลการวจัิย  

 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 สรุปผลการวจิยั ไดด้งันี/  
 1. นักเรียนที�เรียนด้วยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01  

 2. นักเรียนที�เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีคะแนนความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 3. นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถ

ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .01  
 4. นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ                
ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 อภิปรายผลไดด้งันี/  
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน            
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 และเป็นไปตามสมมติฐานที�ได้ตั/ งไว ้เป็นผลเนื�องมาจาก                
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื� องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแบ่งเนื/ อหาสาระ            
ออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จาํนวน             
4 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที� 2 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย จาํนวน 4 แผนการจดั
การเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที�  3 ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญา จาํนวน 2 แผนการจัด           
การเรียนรู้ รวมทั/ งสิ/นจาํนวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 20 ชั�วโมง ดังนี/  เริ� มจากการจดั           
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั/นตอนสําคัญ เริ� มจาก (1) กําหนดปัญหา โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกาํหนดสิ�งที�เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้ 
อยากเรียนเกิดความสนใจที�จะคน้หาคาํตอบ (2) ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นปัญหาที�ตอ้งการเรียนรู้
และสามารถอธิบายสิ� งต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับปัญหาได้ (3) ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนศึกษา           
ค้นควา้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการหลากหลาย (4) สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนําความรู้ที�ได้ค้นควา้              
มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั (5) สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ลกลุ่ม สรุปผลงานตนเอง 
และประเมินว่าผลงานว่าข้อมูลที� ศึกษาค้นควา้มีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายาม              
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ ในภาพรวม
ของปัญหาอีกครั/ ง (6) นาํเสนอและประเมินงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัระบบองค์ความรู้ และ   
นําเสนอเป็นผลงานรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั/ งผูเ้กี�ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน
ประเมินผลงาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัพนิดา ชาตยาภา (2560 : 82) ไดน้าํการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื�อศึกษา เรื� องการพฒันาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั      
โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(PBL) มีคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั           
ชั/นปีที� 4 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี�ยหลังเรียน เท่ากับ 37.16          
สูงกว่าก่อนเรียนเท่ากบั 23.20 และผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน เท่ากบั 28.52 
แตกต่างกับก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างมีนัยสําคัญที�ระดับ 0.1             
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ทั/ ง 6 ขั/ นตอนนี/ เป็นการสอนที� เน้นให้ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็น                
เครื�องกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ได้ด้วยตนเอง เพื�อให้ผู ้เรียนมีการตัดสินใจที� ดีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรู้             
การทาํงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต เพื�อให้สามารถกา้วทนักบัสภาพ
การเปลี�ยนแปลงของโลก วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที� เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู              
มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั             
ทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นผลเนื�องมาจากการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูประกอบด้วยคุณลักษณะ             
อนัพึงประสงคป์ระสงค์ 8 ประการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 
คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซื�อสัตยสุ์จริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั�น  
ในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที� เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญเน้นให้ผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู้             
และพฒันาความรู้ไดต้ามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพของตนเอง รวมทั/งสนบัสนุนให้มีการฝึก
และปฏิบติัในสภาพจริงของการทาํงาน มีการเชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัสังคมและการประยุกตใ์ช ้มีการ
จดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคสิ์�งต่าง ๆ 
โดยไม่เน้นไปที�การท่องจาํเพียงเนื/อหา เช่น ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ� งพิมพ ์ 
สื�อ เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั/งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื้�ออยา่งมีวิจารณญาณ
ได้อย่างเหมาะสม บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ� งที� เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ               
แลกเปลี�ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื�อนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั และในแต่ละแผนการจัด             
การเรียนรู้สอดแทรกดว้ยสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน 5 ขอ้ ตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั/นพื/นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี/  1) ความสามารถในการสื� อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอด            
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื�อเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารและ                
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั/งการเจรจาต่อรองเพื�อขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อตนเองและสังคม 
2) ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื�อการตดัสินใจ
เกี�ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจ      
ความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้                
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มาใชใ้นการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื/นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรม
และขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั/งตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดขึ/นต่อตนเอง 
สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ หมายถึง ใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั เรียนรู้ดว้ยตนเองต่อเนื�อง ทาํงานและอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม รู้จกัปรับตวั
ใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมสภาพแวดลอ้ม และหลีกเลี�ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์�ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอื้�น 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื�อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้น
การเรียนรู้ การสื�อสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม
โดยเฉพาะสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ขอ้ที� 2 ความสามารถในการคิดส่งให้ให้นักเรียนที�ได้รับ         
การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีคะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึ/น 
 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู สรุปไดว้่า นักเรียนที�เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              
หลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเป็นไปตาม
สมมติฐานที�ไดต้ั/งไว ้ทั/งนี/ อาจเนื�องมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดั
การเรียนที�ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้สถานการณ์ที� เป็นปัญหา มาบรรยายปรากฏการณ์                  
หรือเหตุการณ์จริงที�พบในชีวิตประจาํวนั ให้ผูเ้รียนได้ทาํการสืบเสาะหาความรู้โดยการทาํงาน           
ร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย และมีผูส้อนประจาํกลุ่มเป็นผูฝึ้กสอนทางความคิด ความรู้ที�ได้มาโดยผ่าน             
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการบูรณาการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ตามขั/นตอนต่อไปนี/            
1) การนิยามปัญหา หมายถึง การกาํหนดประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากข้อมูล ข้อโต้แยง้เพื�อ
กาํหนดปัญหา ซึ� งการนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เพราะกระตุน้ให้คน
เริ� มตระหนักถึงปัญหา  ข้อโต้แยง้เพื�อหาคาํตอบที�สมเหตุสมผล 2) การรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับ
ประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั/งการดึงขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช ้
เมื�อพบกบัสถานการณ์ที�เป็นปัญหา การรวบรวมขอ้มูลถือวา่มีความจาํเป็นต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3) การจดัระบบขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความเพียงพอของขอ้มูล 
และสามารถแยกแยะขอ้มูลไดว้า่ขอ้มูลใดเป็นความคิดเห็นขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง รวมทั/งจดัลาํดบั
ความสําคญัของขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทางในการตั/งสมมติฐาน 4) การตั/งสมมติฐาน หมายถึง การนาํ
ขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์ เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปได้
มากที�สุด หรือตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล 5) การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง           
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การพิจารณาทางเลือกที�สมเหตุสมผลที�สุดจากข้อมูลและหลักฐานที�มีอยู่เพื�อนําไปสู่การสรุป            
ที�สมเหตุสมผล 6) การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อ้างอิง รวมทั/ งพิจารณาว่าข้อสรุปนั/ นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร           
หากขอ้สรุปนั/นมีการเปลี�ยนแปลงหรือไดรั้บขอ้มูลเพิ�มเติม ซึ� งจะนาํไปสู่การรวบรวมขอ้มูลที�มีอยู่
อีกครั/ งหนึ� ง หรือตั/งสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงใหม่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศุจิกา เพชรล้วน 
(2554 : 55 - 75) ได้วิจยัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที�  1 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน         
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้กบันกัเรียนที�ไดรั้บการจดั
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า           
ก่อนเรียน นกัเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของซาฟีนา หลักแหล่ง (2551 : 45 - 48)             
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมทาํให้นักเรียน                 
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีลาํดบัขั/นตอน 
สามารถคน้ควา้ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลและจดัระบบแนวคิด สามารถนําเสนอสิ�งที�คน้พบให้ผูอื้�น          
เข้าใจ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัมีความร่วมมือภายในกลุ่มทํางาน              
กล้าแสดงออกกลา้แสดงความคิดเห็น นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ทาํให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
อย่างมีความสุข นักเรียนมีเจตคติที� ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิด               
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคมอยูใ่นระดบัมาก 
 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูสรุปไดว้่า นักเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าการจดัการเรียนรู้ตาม                 

คู่มือครูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเป็นไปตามสมมติฐานที�ได้ตั/งไว ้เป็นผลเนื�องมาจาก 

ไดจ้ดัการเรียนการสอนและปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย ใชปั้ญหาเป็นฐานตามที�กาํหนดไว ้

คือใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนอยากรู้ อยากเรียนและเกิดความสนใจที�จะคน้หาคาํตอบทาํให้

นักเรียนได้ร่วมกัน วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือคาํตอบร่วมกัน จนสามารถสรุป          

เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และเกิดความเขา้ใจจดจาํแม่นยาํ และการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ ค้นพบปัญหาได้ด้วยตวัเอง ประเมินวิธีการ             

แกปั้ญหา เพื�อเลือกแนวทางวิธีแกปั้ญหาที�ดีที�สุดที�ส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  

ทาํใหไ้ดรั้บการพฒันาทกัษะการคิดที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีผูส้อนเป็นที�ปรึกษาให้คาํแนะนาํ 

และคอยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเป็นผูแ้กปั้ญหาโดยมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง 
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รวมทั/งได้รับความรู้ในวิชาที�คนศึกษาไปพร้อมกนัด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา           

เป็นฐาน จึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและแกปั้ญหาเป็นหลกัจึงทาํให้

ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนสูงขึ/นซึ� งสอดคลอ้งกบัซมิดท ์(Schmidt. 1983 : 11 - 16) ที�กล่าววา่ การเรียน            

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ที�มีปัญหา เป็นตวักระตุน้ความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ 

และต่อเติม ความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ/น ทาํให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ จดจาํแม่นยาํ และสามารถ

นาํความรู้นั/น ๆ ออกมาใช้อยา่งรวดเร็วสมบูรณ์มากขึ/น และยงัสอดคลอ้งกบังานอภิชยั เหล่าพิเดช

และอรพิณ ศิริสัมพนัธ์ (2556 : 14 - 16) ที�พบว่า ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�อง ปัญหาทางสังคม     

ของไทยดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัรา ญาณปัญญา (2551 : 63) ที�ศึกษา

การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื�อง ทฤษฎีกราฟเบื/องตน้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ 

คะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

นอกจากนี/ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปกรชยั เมืองโครต (2557 : 22) ที�พบวา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการ เรียน

คณิตศาสตร์ เรื� อง การประยุกต์สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังได้รับการจัด              

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจดั กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัย

สําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทาํให้นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

มีคะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ                 
ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาปีที�  3 ผูว้ิจยัได้ตั/ ง          
ขอ้เสนอแนะดงันี/   
 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 

  1.1 ผูว้ิจยัควรมีการบนัทึกบทบาทตนเองในฐานะผูส้อน เพื�อนํามาปรับปรุงแก้ไข 
เนื�องจากกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผูส้อนตอ้งมีทกัษะและประสบการณ์ 
ที�หลากหลายเพื�อที�จะออกแบบกิจกรรมและบริหารจดัการใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมตามแผนการจดั
การเรียนรู้และเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้
  1.2 ผูว้ิจยัหรือผูส้อนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยนําปัญหา                 
ที� เกี�ยวขอ้งกบัเนื/อหามาให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิอย่างมีวิจารณญาณ สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและ             
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ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีความยืดหยุน่ฝึกการใชค้าํถาม ฝึกทกัษะการสังเกตเพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการสร้างขอ้ตกลงเพื�อฝึกความมีวนิยัและการตรงต่อเวลา 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั0งต่อไป 

  2.1 ควรนําวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพฒันาทักษะการคิด              
อย่างมีวิจารณญาณไปใช้กบัระดบัชั/นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือใช้ในกลุ่มสาระการเรีนรู้อื�น ๆ               
ใน 8 กลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ 
  2.2 ควรนําวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนําไปพัฒนาทักษะอื�น ๆ               
ในทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ 

ตามคู่มอืครูของนักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที+ 3 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ 
ตามคู่มอืครูของนักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที+ 3 

 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ชั�วโมง แผนการจดัการเรียนรู้ (ตามคู่มือครู) ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 1  
กฎหมายสําคัญของประเทศไทย 

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 1  
กฎหมายสําคัญของประเทศไทย 

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้    

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้    

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 2  
ประเพณ ี วฒันธรรม  และ 
ภูมิปัญญาจํานวน 4 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 2  
ประเพณ ี วฒันธรรม  และ 
ภูมิปัญญาจํานวน 4 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง ภูมิปัญญาไทย 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง ภูมิปัญญาไทย 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง พลเมืองดี 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง พลเมืองดี 

2 
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แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

ชั�วโมง แผนการจดัการเรียนรู้ (ตามคู่มือครู) ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�องการใชสิ้ทธิและหนา้ที� 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�องการใชสิ้ทธิและหนา้ที� 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�องการใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�องการใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�องการเมืองการปกครอง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�องการเมืองการปกครอง 

2 

รวม 20 รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้   จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัความผิดต่าง ๆ และโทษที�จะไดรั้บเมื�อมีการกระทาํผิด 
ซึ� งจะส่งผลดีต่อความสงบสุข ความเป็นระเบียบของสังคม ดังนั= น บุคคลทุกคนจึงต้องศึกษา             
และทาํความเขา้ใจกฎหมายอาญาเกี�ยวกบัลกัษณะสําคญั ความรับผิดในทางอาญา โทษทางอาญา 
เพื�อจะไดป้ฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง ไม่กระทาํความผดิทางอาญา ซึ� งจะมีผลใหไ้ดรั้บโทษตามกฎหมาย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก            
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะสําคญัของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา โทษทางอาญา และ
ความผดิเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นได ้  
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของบทลงโทษเด็กและเยาวชนกระทาํผดิในแต่ละช่วงอายไุด ้ 
 3. กาํหนดประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้(นิยามปัญหา) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ลกัษณะสาํคญัของกฎหมายอาญา   
 2. ความรับผดิในทางอาญา   
          3. โทษทางอาญา   
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           4. ความผดิเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น   
           5. เด็กและเยาวชนกระทาํความผดิ 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํ
เขา้สู่บทเรียน “นายดาํแอบทราบมาวา่ในวนั
พรุ่งนี=นายแดง นายขาว และนายแสด ซึ� งร่วมกนั              
วางแผนจะมาปลน้ทรัพยที์�บา้นของตนเองในคืน 
เกิดเหตุจึงไดไ้ปหลบซ่อนอยูใ่นตูเ้สื=อผา้                
ส่วนนายแดง นายขาว และนายแสดไดแ้อบ            
เขา้มาในบา้นและเอาทรัพย ์ขณะที�กาํลงัจะออก
จากบา้นนายดาํนั=น นายม่วงไดข้บัรถจกัรยานยนต์
ผา่นมาเห็นจึงตะโกนวา่ “ขโมย ขโมย”                
นายแสดจึงใชปื้นยงินายม่วงแต่กระสุนพลาดไป 
หลงัจากนั=นนายดาํไดย้งิปืนขึ=นและพดูวา่                   
“ถา้ไม่วางทรัพยล์งจะยงิใหต้าย” ทั=งสามคนเกิด
ความกลวัจึงวางทรัพยแ์ลว้วิ�งหนีไป ดงันี=                
การกระทาํของทั=งสามคนเป็นความผดิฐานใด” 
(นิยามปัญหา) 

1. หากประเทศไทยไม่มีกฎหมายอาญา             
จะเป็นอยา่งไร 

2. กฎหมายอาญาบงัคบัใชไ้ดก้บัทุกคน               
หรือไม่อยา่งไร 

3. คดีอาญาสามารถยอมความไดห้รือไม่เพราะ
เหตุใด 
1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบักฎหมายอาญาที�ควรรู้ตามความเห็น ของ
แต่ละคนจากความรู้เดิมของนกัเรียน 
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ขั%น กจิกรรม 
2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบักฎหมาย

อาญาที�ควรรู้เพื�อเป็นการทบทวนความรู้                     
ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ             
มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไวห้นา้
หอ้งใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหา               
และหาคาํตอบ 
 2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา                      
แลว้กลบัไปกลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 3.1 นกัเรียนศึกษาเนื=อหาที�ตอ้งการในหนงัสือ
แบบเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                 
วฒันธรรม ชั=น ม.3 และใบความรู้ที�ครูแจกให้
และศึกษาเพิ�มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื�น เช่น             
หอ้งสมุด หอ้งสังคมศึกษารวมทั=งจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการ
ศึกษามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุ่ม 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไป
วา่ความรู้ที�ไดม้าสมบูรณ์และครบถว้นตาม
ประเด็นที�ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูล          
ยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนัอภิปรายและช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเติม 
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ขั%น กจิกรรม 
5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัเสนอขอ้มูลที�

สังเคราะห์ไดร่้วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ครบถว้นถูกตอ้ง 
สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํเพิ�มเติม 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน             
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุป
ผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่มเพื�อนาํ
เสนอหนา้ชั=นเรียนในรูปแบบที�นกัเรียนถนดัหรือ
ตามรูปแบบกลุ่มสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา               
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพข่าวเกี�ยวกบัการกระทาํความผดิทางอาญา   
 2. ใบงาน เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้   
 3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื�นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3   
 4. หนงัสืออ่านเพิ�มเติม เช่น หยุด  แสงอุทยั. (2555). กฎหมายอาญาภาคทั�วไป. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
 5. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ http://www.siamlaw.com รวบรวมกฎหมายไทย http://www. 
geocities.com/nitisart รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ของไทย   
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการนิยามปัญหา    
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 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน               
 3. แบบประเมินความสามารถในการนิยามปัญหา  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการนิยามปัญหา ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์   จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นกฎหมายที�มีความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชน จดัเป็นกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัตั=งแต่เกิดจนตาย เนื=อของกฎหมายที�ควรรู้จะเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการกูย้ืมเงิน 
ซื=อขาย เช่าทรัพย ์เช่าซื=อ ซึ� งถา้บุคคลไดมี้ความรู้เรื�องดงักล่าวก็ยอ่มจะดาํเนินกิจการต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและไม่ถูกผูอื้�นเอาเปรียบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
         มาตรฐาน  ส 2.1   เข้าใจและปฏิบติัตนตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม          
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก              
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
         ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์กี�ยวกบัการกูย้มืเงิน ซื=อขาย เช่าทรัพย ์และเช่าซื=อได ้ 
 2. รวบรวมขอ้มูลลกัษณะสําคญัของการกูย้ืม ซื=อขาย เช่าทรัพย ์และเช่าซื=อได ้(รวบรวม
ขอ้มูล) 
 3. สามารถแยกแยะขอ้มูลได้ว่าขอ้มูลใดเป็นเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง
จากสถานการณที�กาํหนดใหไ้ด ้(จดัระบบขอ้มูล) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การกูย้มืเงิน 
 2. ซื=อขาย 
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 3. เช่าทรัพย ์
 4. เช่าซื=อ 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํ
เขา้สู่บทเรียน “นายช่วงเป็นเจา้ของรถยนต์
บรรทุกไดม้อบรถยนตบ์รรทุกดงักล่าวใหแ้ก่ 
นายม่วงบุตรชายไปครอบครองและใชส้อย               
วนัเกิดเหตุนายพว่งลูกจา้งของนายม่วงไดข้บัรถ
ยนตบ์รรทุกดงักล่าวเพื�อไปส่งของที�อาํเภอ                 
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา นายพว่งขบัรถดว้ย
ความเร็วสูงเนื�องจากเร่งรีบเพื�อที�จะไป              
ส่งของใหถึ้งอาํเภอปากช่องโดยเร็ว เพราะ              
นายพว่งนดักบันางสาวบ่วงแพน่สาวเอาไว้
ปรากฏวา่เวลาดงักล่าวมีชา้งป่าเดินขา้มถนนมา
โดยที�นายพว่งไม่ไดร้ะมดัระวงัทาํใหน้ายพว่ง
ตอ้งเหยยีบเบรกกะทนัหนั รถยนตบ์รรทุก                
จึงเสียหลกัพุง่ชนรถจกัรยานยนตข์องนายง่วง             
ที�ขบัสวนมาอีกฝั�งหนึ�ง ทาํใหน้ายง่วงไดรั้บ          
บาดเจบ็สาหสัและรถจกัรยานยนตเ์สียหายทั=งคนั 
ดงันี=  จงวนิิจฉยัวา่นายช่วง นายพว่ง และนายม่วง 
ตอ้งรับผดิทางละเมิดในความเสียหายที�เกิดขึ=น
กบันายง่วงหรือไม่อยา่งไร เพราะเหตุใด” 

1. การพิจารณาคดีความทางแพง่มีความ          
แตกต่างกบัคดีอาญาอยา่งไร 

2. การกรทาํความผดิทางแพง่มีการชดใชค้วาม
ผดิในลกัษณะใด 
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 3. นกัเรียนมีโอกาสกระทาํความผดิกฎหมาย
แพง่หรือไม่อยา่งไร จงอธิบาย 
1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบักฎหมายแพง่และพาณิชยต์ามความเห็น
ของแต่ละคนจากความรู้เดิมของนกัเรียน 

2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบักฎหมาย
แพง่และพาณิชยเ์พื�อเป็นการทบทวนความรู้  
ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถมี
สมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลางและ
อ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไวห้นา้หอ้ง
ใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหา                 
และหาคาํตอบ 
2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา                           
แลว้กลบัไปกลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 3.1 นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเด็น
ปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั=งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้เดิมมาใช ้เมื�อพบกบัสถานการณ์                
ที�เป็นปัญหา (รวบรวมขอ้มูล) 
 3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัระบบขอ้มูล                   
โดยแยกแยะขอ้มูลวา่ขอ้ใดคือขอ้มูลใดคิดเห็น 
ขอ้มูลใดคือขอ้เทจ็จริง (จดัระบบขอ้มูล) 
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 4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไป
วา่ความรู้ที�ไดม้าสมบูรณ์และครบถว้นตาม
ประเด็นที�ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูล          
ยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนัอภิปรายและช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเติม 

5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัเสนอขอ้มูลที�
สังเคราะห์ไดร่้วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ครบถว้นถูกตอ้ง 
สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํเพิ�มเติม 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน          
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุป
ผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่มเพื�อนาํ
เสนอหนา้ชั=นเรียนในรูปแบบที�นกัเรียนถนดัหรือ
ตามรูปแบบกลุ่มสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา          
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบงาน เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชยที์�ควรรู้ 
 2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3 
          3. หนงัสืออ่านเพิ�มเติม เช่น ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2535.  
 4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.siamlaw.com เว็บไซต์รวบรวมกฎหมายไทย 
http://www.thaijustice.com ใหข้อ้มูลข่าวสารทางกฎหมายอยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล 
 4. ประเมินความสามารถในการจดัระบบขอ้มูล 
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน   
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล 
 4. แบบประเมินความสามารถในการจดัระบบขอ้มูล 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
       1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 4. ประเมินความสามารถในการจดัระบบขอ้มูล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้    จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ กติกา หรือมาตรฐานที�ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกในสังคม เมื�อทุกคนปฏิบติัตามย่อมจะทาํให้เกิดความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย             
ในสังคม และจะเป็นพื=นฐานสาํคญัต่อการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป ดงันั=น ประชาชนจึงตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายสาํคญัของประเทศ เพื�อจะไดน้าํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
         มาตรฐาน  ส 2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมั�น ศรัทธาและธาํรง
รักษา ไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที�ใชใ้นยคุปัจจุบนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ลกัษณะ และประเภทของกฎหมายได ้ 
 2. สามารถนําข้อมูลที�มีอยู่เชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์กับสถานการณ์ที�ก ําหนดให้ได ้            
(ตั=งสมมติฐาน) 
 3. สามารถแกปั้ญหาโดยพิจารณาทางเลือกที�ดีที�สุดจากขอ้มูลที�มีอยูไ่ด ้(สรุปอา้งอิง) 
 
สาระการเรียนรู้ 
           1. ความหมาย ความสาํคญัของกฎหมาย 
           2. ลกัษณะทั�วไปของกฎหมาย 
           3. ประเภทของกฎหมาย 
           4. กฎหมายที�สาํคญัของประเทศ 
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  4.1 กฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษา  
  4.2 กฎหมายเกี�ยวกบัสิทธิเด็ก 
  4.3 กฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากร 
  4.4 กฎหมายเกี�ยวกบัการรับราชการทหาร 
  4.5 กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
  4.6 กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ 
  4.7 กฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคและกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนชนิดเลือก
ตอบ 4 ตวัเลือก 10 ขอ้ 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํเขา้
สู่บทเรียน “นายหนึ�งตอ้งการฆ่านายสาม จึงไป
หลอกนายสองวา่ปืนกระบอกนี=ไม่มีลูก (จริง ๆ 
มี) ใหล้องเอาไปแกลง้ยงิใส่นายสามลองดูวา่
นายสามจะตกใจรึป่าว นายสองหลงเชื�อที�              
นายหนึ�งพดูนายสองจึงทาํตามที�นายหนึ�งบอก 
ปรากฏวา่กระสุนลั�นออกมาถูกนายสามเสียชีวติ 
และกระสุนนั=นก็เลยไปถูกนายสี�ไดรั้บบาดเจบ็ 
ต่อมานายสองรู้วา่นายหนึ�งหลอกตนจึง                  
โกรธแคน้แลว้เอาปืนกระบอกนั=นทุบไปที�            
นายหนึ�งเพื�อเป็นการสั�งสอน 1 ที ปรากฏวา่
กระสุนลั�นออกมาตดัขั=วหวัใจนายหนึ�งตายคาที� 
แลว้กระสุนนั=นก็เลยไปถูกนายหา้ที�อยูใ่กล ้ๆ            
ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั” 

1. จากกรณีดงักล่าว จดัวา่อยูใ่นกฎหมาย
ประเภทใด 
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 2. จากกรณีดงักล่าว มีผูก้ระทาํความผดิกี�คน

และเป็นความผดิในลกัษณะใด 
3. จากกรณีดงักล่าว หากผูเ้สียหายสามารถ

เรียกร้องค่าเสียหายไดท้างใดบา้งและผูก้ระทาํ
ความผดิตอ้งรับโทษอยา่งไร 
1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบักฎหมายที�ประชาชนควรรู้ตามความ
เห็นของแต่ละคนจากความรู้เดิมของนกัเรียน 

2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบักฎหมาย                
ที�ประชาชนควรรู้เพื�อเป็นการทบทวนความรู้
ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ              
มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไว ้          
หนา้หอ้งใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหาและ          
หาคาํตอบ 
2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา แลว้กลบั
ไปกลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 นกัเรียนศึกษาเนื=อหาที�ตอ้งการในหนงัสือ
แบบเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                 
วฒันธรรม ชั=น ม.3 และใบความรู้ที�ครูแจกให้
และศึกษาเพิ�มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื�น เช่น            
หอ้งสมุด หอ้งสังคมศึกษารวมทั=งจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  
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4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัระบบขอ้มูลโดย              
แยกแยะขอ้มูลวา่ขอ้ใดคือขอ้มูลใดคิดเห็น          
ขอ้มูลใดคือขอ้เทจ็จริง (จดัระบบขอ้มูล) 
4.2 นกัเรียนนาํขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยง
หาความสัมพนัธ์ เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุป      
ที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด หรือตดัสินใจ               
อยา่งสมเหตุสมผล(ตั=งสมมติฐาน) 

5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปอา้งอิงโดยใช้
หลกัตรรกศาสตร์โดยพิจารณาทางเลือกที�             
สมเหตุสมผลที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่
เพื�อนาํไปสู่การสรุปที�สมเหตุสมผล              
(สรุปอา้งอิง) 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน       
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัออกแบบการ
สรุปผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่ม 
เพื�อนาํเสนอหนา้ชั=นเรียนในรูปแบบที�นกัเรียน
ถนดัหรือตามรูปแบบกลุ่มสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา         
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
           1. ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์
           2. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษา 
           3. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัสิทธิเด็ก 
           4. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากร 
           5. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการรับราชการทหาร 
          6. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
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           7. ใบงาน เรื� อง กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
           8. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคและกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
           9. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3 
 10. หนังสืออ่านเพิ�มเติม เช่น หยุด แสงอุทยั. (2545). ความรู้เบื=องตน้เกี�ยวกบักฎหมาย          
ทั�วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
           11. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
  http://www.siamlaw.com เวบ็ไซตร์วบรวมกฎหมายไทย 
  http://www.geocities.com/nitisart เวบ็ไซตร์วบรวมกฎหมายต่าง ๆ ของไทย 
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐาน 
 4. ประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐานสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน    
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั   
20 คะแนน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐาน 
 4. แบบประเมินความสามารถในการสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐาน ผ่านเกณฑ์ รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 รวมเฉลี�ย
ร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย    จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดที�ใช้ในการปกครองประเทศ               
มีบทบัญญัติสําคญัเกี�ยวกับการใช้อาํนาจอธิปไตย ซึ� งเป็นอาํนาจสูงสุดให้เป็นไปตามครรลอง            
ของประชาธิปไตย ตลอดทั= งมีบทบัญญัติเกี�ยวกับหน้าที�ของคณะกรรมการในองค์กรต่าง ๆ                 
ที�เกี�ยวกบัการเลือกตั=งระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถิ�น การปกครองส่วนทอ้งถิ�นและการตรวจสอบ           
การใชอ้าํนาจรัฐ เพื�อใหก้ารเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั�น ศรัทธาและ
ธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/3 วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกตั=ง การมี
ส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในบทบัญญัติเกี�ยวกับ               
คณะกรรมการ การเลือกตั=ง ศาล การปกครองส่วนทอ้งถิ�นและการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐได ้ 
 2. วิเคราะห์ความสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญได ้
 3. สามารถประเมินความสมเหตุสมผลในบทบาทการทาํงานของภาครัฐได้ (ประเมิน
สรุปอา้งอิง) 
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สาระการเรียนรู้ 
 1. คณะกรรมการการเลือกตั=ง   
           2. ศาล  
           3. การปกครองส่วนทอ้งถิ�น   
           4. การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํเขา้
สู่บทเรียน “เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือวนัมหาวปิโยค 
เป็นเหตุการณ์การก่อการกาํเริบโดยประชาชน
ครั= งสาํคญัในประวติัศาสตร์การเมืองไทย            
เป็นเหตุการณ์ที�มีนกัศึกษาและประชาชนมากกวา่ 
5 แสนคนชุมนุมเพื�อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจาก รัฐ
บาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร นาํไปสู่คาํ
สั�งของรัฐบาลใหใ้ชก้าํลงัทหารเขา้ปราบปราม 
ระหวา่งวนัที� 14 ถึง 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2516 จนมีผู ้
เสียชีวติกวา่ 77 ราย บาดเจบ็ 857 ราย และสูญ
หายอีกจาํนวนมาก นกัเรียนคิดวา่รัฐบาล       ทาํ
เกินกวา่เหตุหรือไม่ อยา่งไร” 

1. ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีจุดเด่น และจุดดอ้ยอยา่งไร 

2. นกัเรียนคิดวา่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเหมาะกบัประเทศไทยหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

3. หากประเทศไทยใชร้ะบอบการปกครอง
แบบเผด็จการ ประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร              
ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
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ขั%น กจิกรรม 

 1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย             
ตามความเห็นของแต่ละคนจากความรู้เดิม            
ของนกัเรียน 

2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยเพื�อเป็นการทบทวนความ
รู้ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ             
มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไว ้หนา้
หอ้งใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหาและ          
หาคาํตอบ 
2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา แลว้กลบัไป
กลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 3.1 นกัเรียนศึกษาเนื=อหาที�ตอ้งการในหนงัสือ
แบบเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                  
วฒันธรรม ชั=น ม.3 และใบความรู้ที�ครูแจกให้
และศึกษาเพิ�มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื�น เช่น              
หอ้งสมุด หอ้งสังคมศึกษารวมทั=งจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  
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ขั%น กจิกรรม 

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการ
ศึกษามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุ่ม 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไป
วา่ความรู้ที�ไดม้าสมบูรณ์และครบถว้นตาม
ประเด็นที�ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูล          
ยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนัอภิปรายและช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเติม 

5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัเสนอขอ้มูลที�
สังเคราะห์ไดร่้วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ครบถว้นถูกตอ้ง 
สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํเพิ�มเติม 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน  
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัประเมิน                 
ความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง รวมทั=ง
พิจารณาวา่ ขอ้สรุปนั=นสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดห้รือไม่ (ประเมินสรุปอา้งอิง)  
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา          
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพเกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   
 2. ใบงาน เรื�อง รัฐธรรมนูญ   
 3. หนงัสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   
 4. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3   
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 5. หนังสืออ่านเพิ�มเติม เช่น เลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ,  สํานักงาน. รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย. 2540. อมร รักษาสัตย.์ (2541). รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนพร้อมบทวิจารณ์. 
กรุงเทพฯ : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ ์จาํกดั.   
 6. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ http://www.concourt.or.th ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัศาลรัฐธรรมนูญ 
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการประเมินสรุปอา้งอิง    
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน   
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการประเมินสรุปอา้งอิง  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการประเมินสรุปอา้งอิง ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 2 ประเพณี  วฒันธรรม  และภูมิปัญญา   จาํนวน 4 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย  จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
          ประเทศไทยมีประเพณีและวฒันธรรมที�เก่าแก่อันเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์และ               
ปรุงแต่งระหว่างสภาพนิเวศ สิ� งแวดล้อม ประวติัศาสตร์ ศาสนาและลทัธิความเชื�อมาหลอมรวม 
เป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั ประเพณีและวฒันธรรมของไทยจดัไดว้่าเป็นสิ�งที�มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ� ง
ของวถีิการดาํเนินชีวติของชาวไทย ซึ� งอาจจะมีความเหมือนและความแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก               
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/3 อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลที�เหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายที�มาของประเพณีและวฒันธรรมไทยได ้  
 2. วเิคราะห์ความสาํคญัและคุณค่าของประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�นของไทยได ้
           3. ตระหนกัถึงการปฏิบติัตนตามประเพณีและวฒันธรรมไทย   
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ที�มาของประเพณีและวฒันธรรมไทย   
 2. ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น   
           3. ความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค   
           4. ความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวฒันธรรมไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น  
           5. การอนุรักษ ์ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั+วโมงที+ 1  
 1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�องประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 2. ครูแจง้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3. นกัเรียนดูภาพเกี�ยวกบัประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคต่าง ๆ เช่น  
  � ประเพณีสงกรานต ์
  � พิธีบายศรีสู่ขวญั 
  � พิธีไหลเรือไฟ 
  � พิธีรับขวญัขา้ว 
  � ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นตน้ 
 4. ครูถามนกัเรียนเกี�ยวกบัภาพในหวัขอ้ดงักล่าวดว้ยคาํถามต่อไปนี=  
  � ภาพดงักล่าวเป็นประเพณีในภาคใด 
  � ประเพณีหรือพิธีกรรมที�กล่าวมา มีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคนั=น
อยา่งไร 
 5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ประเพณีและวฒันธรรมไทย มีความสาํคญัต่อการดาํเนิน
ชีวติของชาวไทย ซึ� งจะมีความเหมือนและความแตกต่างกนัไปในแต่ละภาค และอธิบายใหน้กัเรียน
เขา้ใจในหวัขอ้ต่อไปนี=  
  � ที�มาของประเพณีวฒันธรรมไทย 
 6. นกัเรียนดูวดิีทศัน์ หรือภาพชุดเกี�ยวกบัประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคต่าง ๆ และ
ร่วมกนัอภิปรายความเหมือน ความแตกต่างในประเพณีและวฒันธรรมไทยในแต่ละภาควา่มีคุณค่า
ต่อการดาํเนินชีวติของไทยอยา่งไร 
 7. นกัเรียนรวมกลุ่มกนั 5 กลุ่ม ตามความสมคัรใจ แต่ละกลุ่มคน้ควา้หาความรู้เกี�ยวกบั
ประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละภาคดงันี=  
  กลุ่มที� 1 ประเพณีและวฒันธรรมภาคเหนือ 
  กลุ่มที� 2 ประเพณีและวฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  กลุ่มที� 3 ประเพณีและวฒันธรรมภาคกลาง 
  กลุ่มที� 4 ประเพณีและวฒันธรรมภาคใต ้
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานตามหัวข้อที�ได้รับและช่วยกันวางแผนเสนอผลงาน                
ในรูปแบบที�หลากหลาย ไดแ้ก่ 
  � การแสดงบทบาทสมมติ 
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  � การแสดงละครประกอบเพลง 
  � การแสดงจินตลีลา 
  � การสนทนา หรือการบรรยาย 
  � การทายปัญหา หรือเกม 
  � การเล่าเรื�อง 
  � การวาดภาพประกอบการบรรยาย เป็นตน้ 
 ชั+วโมงที+ 2 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงาน และเมื�อเสนอผลงานเสร็จแลว้ให้กลุ่มอื�นวิพากษ์
โดยใหข้อ้เสนอแนะ 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ความสาํคญัของประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละภาค
ที�มีผลต่อการดาํเนินชีวติของคนไทย และความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 
 3. ครูอธิบายเปรียบเทียบให้นักเรียนเขา้ใจถึงความเหมือนความแตกต่างของประเพณี
และวฒันธรรมไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น 
 4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณี             
และวฒันธรรมไทย 
 5. นกัเรียนร่วมเสนอแนวทางว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
ประเพณีและวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประเพณีและวฒันธรรมไทย   
 2. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคเหนือ   
 3. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 4. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคกลาง   
 5. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคใต ้  
 6. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3   
 7. หนงัสืออ่านเพิ�มเติม เช่น เสาวคนธ์ สุดสวาสดิg . (2543). "วฒันธรรม" ในสังคมวิทยา. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์., เอกวิทย ์ณ ถลาง. (2540). ภูมิปัญญาชาวบา้นสี�ภูมิภาค : 
วถีิชีวติและกระบวนการเรียนรู้ชาวบา้น. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 8. แหล่งข้อมูลสารส นเท ศ http://www.sunsite.au.ca.th รวบ รวมเรื� องราวเกี� ยวกับ             
ความเป็นไทย เช่น วิ ถี ชีวิต งานหัตถกรรมและงานฝีมือของคนไทย เป็นต้น  http://www. 
thaifolk.com รวบรวมเรื�องราวเกี�ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีไทย     
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การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินแผนผงัความคิดสร้างองคค์วามรู้    
 3. ตรวจแบบทดสอบ    
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน        
 2. แบบประเมินแผนผงัความคิดสร้างองค์ความรู้ ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 3 ระดบั 
15 คะแนน  
 3. แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมดารทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. แบบประเมินผงัมโนทศัน์เกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 2 ประเพณี  วฒันธรรม  และภูมิปัญญา   จาํนวน 4 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง ภูมิปัญญาไทย  จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที�เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย ์โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษา สังเกต คิด และวิเคราะห์จนเกิดปัญญาซึ� งเป็นองค์ความรู้ที�ประกอบกนัขึ=น ภูมิปัญญาไทย 
เป็นความรู้ที�มีอยู่ทั�วไปในสังคมและชุมชน จดัเป็นรากเหงา้วฒันธรรมของชาติซึ� งมีทั=งรูปธรรม 
และนามธรรม ดงันั=น ควรจะมีการสืบคน้เพื�อศึกษา ถ่ายทอดและพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุค            
ตามสมยัสืบไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก            
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/3 อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลที�เหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายที�มาและลกัษณะของภูมิปัญญาไทยได ้   
 2. วเิคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และเสนอแนวทางการนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติได ้
 3. ตระหนกัถึงคุณค่าและการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ที�มาและลกัษณะของภูมิปัญญาไทย   
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย   
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 3. ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาค   
 4. ภูมิปัญญาของสังคมอื�น 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั+วโมงที+ 1 - ชั+วโมงที+ 2 
 ใชเ้ทคนิคการสอนวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT เริ�มดว้ยครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. นักเรียนนึกถึงภูมิปัญญาไทยที�นักเรียนรู้จกัและชื�นชอบว่ามีอะไรบ้าง แล้วบนัทึก               
ลงบนกระดาษ 
 2. ครูอภิปรายร่วมกบันักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคาํถามว่าทาํไมนักเรียนจึงชื�นชอบ             
ภูมิปัญญา ไทยดงักล่าว แลว้ช่วยกนัเขียนแผนผงัความคิดเกี�ยวกบัชนิดของภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทยที�นกัเรียนรู้จกั 
 3. นกัเรียนดูภาพ วีดิทศัน์ หรือสไลดต์วัอยา่งภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที�คนส่วนใหญ่
รู้จกั แล้วให้นักเรียนวาดภาพ แต่งคาํประพนัธ์ หรือบทเพลงที�แสดงถึงคุณค่าและความสําคัญ            
ของภูมิปัญญาไทย 
 4. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัที�มาและลกัษณะของภูมิปัญญาไทย และให้
นกัเรียนรวมกลุ่มกนักลุ่มละ 5 - 7 คนตามความสมคัรใจ ช่วยกนัศึกษาหาความรู้เรื�อง ภูมิปัญญาไทย
ในภูมิภาคต่าง ๆ และภูมิปัญญาของสังคมอื�น โดยศึกษาจากหนงัสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัทาํใบงานที� 8.1 เรื�อง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื�น 
ต่อจากนั=นครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงาน 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสร้างสรรคง์านของตนเองเกี�ยวกบัวิธีการนาํภูมิปัญญาไทย
มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ และเตรียมนาํเสนอผลงานในรูปแบบที�หลากหลาย เช่น 
  � การประดิษฐว์สัดุ 
  � การวาดภาพ ประกอบคาํบรรยาย 
  � การแต่งเพลง ประกอบคาํบรรยาย 
  � การแสดงจินตลีลา 
  � การจดัสมุดภาพ ประกอบคาํบรรยาย 
  � การแสดงละคร 
  � การแสดงสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัดว้ยการผลดักนันาํเสนอผลงาน และ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อกนั 
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 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของตน แล้วจดัเป็นนิทรรศการเกี�ยวกับการนํา          
ภูมิปัญญาไทยไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ 
 9. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและแนวทางการนาํไปประยุกต์
ปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ 
 10. ครูให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง ประเพณีวฒันธรรม 
และภูมิปัญญา 
 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพ วดิีทศัน์ หรือสไลดเ์กี�ยวกบัภูมิปัญญาไทย   
 2. ใบงาน  เรื�อง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื�น   
 3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.3   
 4. หนังสืออ่านเพิ�มเติม เช่น เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2540). ภูมิปัญญาชาวบ้านสี� ภูมิภาค :     
วถีิชีวติและกระบวนการเรียนรู้ชาวบา้น. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 5. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ http://www.sunsite.au.ca.th รวบรวมเรื�องราวเกี�ยวกบัวิถีชีวิต
แบบไทย งานหตัถกรรมและงานฝีมือต่างๆ 
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2.  ประเมินแผนผงัความคิดสร้างองคค์วามรู้    
 3. ตรวจแบบทดสอบ   
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
                1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน        
                2. แบบประเมินแผนผงัความคิดสร้างองค์ความรู้ ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 3 ระดบั 
15 คะแนน  
 3. แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมดารทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. แบบประเมินผงัมโนทศัน์เกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
คําชี%แจง        
 1. ขอ้สอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี 6 ดา้น คือ ความสามารถในการนิยามปัญหา 
ความสามารถในการการรวบรวมขอ้มูล ความสามารถในการการจดัระบบขอ้มูล ความสามารถ            
ในการในการตั= งสมมติฐาน ความสามารถในการในการสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์              
ความสามารถในการในการสรุปอา้งอิง 
 2. ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ข้อ เป็นเรื� องราว เหตุการณ์ สถานการณ์         
มาให้นกัเรียนอ่าน แลว้พิจารณาเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว กากบาทลงในกระดาษคาํตอบ
ที�แจกให้ เมื�อเสร็จแล้วให้ส่งทั= งกระดาษคาํตอบและกระดาษข้อสอบคืนแก่กรรมการคุมสอบ           
หา้มขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในกระดาษขอ้สอบ 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 1 - 2 
 

 
ดนัยตื�นขึ=นมาพบว่ามีสิ� งผิดปกติ คือของในห้องถูกรื= อคน้ ตรวจทรัพยสิ์นพบว่ามีของหาย 
เขาไดไ้ปแจง้กบัทางโรงแรม พอดีพบแม่บา้น จึงได้สอบถามแม่บา้น แม่บ้านบอกว่าไม่มี
อะไรผิดปกติ ทางฝ่ายผูจ้ดัการโรงแรมชี=แจงวา่เป็นการสร้างเรื�อง ผูที้�มาพกั 2 คนโกงค่าห้อง
โรงแรมนี= ไม่เคยมีชื�อเสียงในเรื�องการลกัขโมย ต่อมาตาํรวจมาตรวจที�เกิดเหตุตรวจลายมือ
แฝงและบอกวา่ผูร้้ายไม่ตํ�ากวา่ 2 คน 
 

 
1. จากสถานการณ์นกัเรียนคิดวา่คาํพดูใครน่าเชื�อถือมากที�สุด 
    ก. ตาํรวจ 
    ข. แม่บา้น 
    ค. นายดนยั 
    ง. ผูจ้ดัการโรงแรม 
 
2. บุคคลใดน่าเชื�อถือมากที�สุด เพราะเหตุใด 
    ก. แม่บา้น เพราะเป็นบุคคลแรกที�เริ�มทาํงานตอนเชา้ 
    ข. นายดนยัเพราะเป็นผูเ้สียหายในเหตุการณ์นี=  
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    ค. ตาํรวจเพราะตาํรวจมีความน่าเชื�อถือในการพิสูจน์หลกัฐาน 
    ง. ผูจ้ดัการโรงแรม เพราะเป็นบุคคลที�ตอ้งรับผดิชอบสถานที� 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 3 - 7 
 

 
“ปะการังเป็นสิ�งมีชีวิตประเภทสัตวแ์ละมีระบบนิเวศทางทะเลชนิดหนึ� งสามารถฟื= นตวัเอง
ได้เองตามธรรมชาติหากไม่ถูกรบกวน มนุษย์มีส่วนอย่างมากในการลดจาํนวนลงของ
ปะการัง ซึ� งพบว่าการทาํประมงอุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีส่วนทาํให้ปะการังถูกทาํลายเป็น
บริเวณกวา้ง นอกจากนั=นยงัส่งผลกระทบต่อสัตวน์อ้ยที�อาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการังอีกดว้ย” 
 

 
3. ประเด็นสาํคญัของสถานการณ์นี= คืออะไร 
    ก. ปะการังมีจาํนวนนอ้ย 
    ข. ขาดการอนุรักษป์ะการัง 
    ค. สัตวน์ํ=าทะเลมีจาํนวนลดลง 
    ง. ผลกระทบจากการกระทาํของมนุษย ์
 
4. จากสถานการณ์ที�กาํหนดให ้ประเด็นใดคือขอ้คิดเห็น 
    ก. อุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีส่วนทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ=น 
    ข. อุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีส่วนทาํใหป้ะการังถูกทาํลาย 
    ค. ปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเล 
    ง. ปะการังสามารถฟื= นตวัไดเ้องตามธรรมชาติ 
 
5. ธุรกิจใดต่อไปนี=  มีผลกระทบต่อปะการังในทอ้งทะเล 
    ก. ธุรกิจใหเ้ช่าเจท็สกีและธุรกิจสอนดาํนํ=า 
    ข. ธุรกิจเรือประมงจบัปลาและธุรกิจเดินเรือท่องเที�ยว 
    ค. ธุรกิจสินดาํนํ=าและธุรกิจเรือขา้มฝั�ง 
    ง. ธุรกิจรีสอร์ทชายทะเลและธุรกิจเรือประมง 
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6. สาเหตุที�แทจ้ริงของการที�ปะการังในทอ้งทะเลถูกทาํลายเกิดจากอะไร 
    ก. ภยัธรรมชาติ 
    ข. การทาํประมง 
    ค. มนุษย ์
    ง. อุตสาหกรรมท่องเที�ยว 
 
7. แนวทางแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ดส้รุปไวว้า่อยา่งไร 
    ก. ใหห้น่วยงานที�รับผดิชอบมาดูแลแกไ้ข 
    ข. จดักิจกรรมอบรมปลูกฝังใหป้ระชาชนมีการอนุรักษธ์รรมชาติ 
    ค. หา้มไม่ใหจ้บัปลาบริเวณแนวปะการัง 
    ง. จดัเจา้หนา้ที�ตาํรวจไปดูแลในเขตพื=นที� 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 8 - 9 
 

 

แฉห้างดังติดป้ายสินค้ามั+ว บอกซื%อ 3 จ่าย 2 เอาไปจ่ายจริง กลบัเป็นคนละราคา 
ชาวเน็ตถึงกบังง หา้งดงัติดป้ายลดราคาเสื=อ เหลือราคาหลกัสิบ แต่พอลูกคา้หยบิไปจ่ายเงิน          
ก็ตอ้งเงิบ เพราะป้ายลดราคาที�ติดไว ้กลายเป็นป้ายราคาถุงขยะ ไม่ตรงกบัสินคา้ที�เลือกซื=อ 
วนัที� 15 กนัยายน 2560 เพจเฟสบุก๊ Social Hunter ไดเ้ผยแพร่เรื�องราวของผูใ้ชเ้ฟสบุก๊       
รายหนึ�งที�ไดมี้การสังเกตเห็นสิ�งผดิปกติในหา้งคา้ปลีกชื�อดงัยา่นอรัญประเทศ ที�มีการ               
ติดป้ายเหลืองแสดงใหเ้ห็นถึงการลดราคา ซื=อ 1 แถม 1 หรือ ซื=อ 3 จ่ายแค่ 2  ทาํใหลู้กคา้         
สนใจเป็นอยา่งมาก แต่เมื�อลูกคา้นาํไปชาํระเงินกลบัไม่ตรงตามป้ายราคาที�ติดไว ้
 

 
8. ประเด็นสาํคญัของปัญหานี= คืออะไร 
 ก. การขายสินคา้เกินราคาความเป็นจริง 
 ข. ความสะเพร่าของพนกังานหา้งในการติดป้ายราคาสินคา้ 
 ค. ทางหา้งไม่แสดงความรับผดิชอบใด ๆ ต่อผูบ้ริโภค 
 ง. การติดป้ายสินคา้ไม่ตรงกบัสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสับสน 
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9. หากนักเรียนเป็นหนึ� งในผู ้เสียหาย ในการซื= อสินค้าราคาไม่ตรงกับป้าย ควรร้องเรียนต่อ               
หน่วยงานใด 

 ก. เจา้ของหา้งสรรพสินคา้ดงักล่าว 
 ข. สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ. 
 ค. เจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
 ง. ศาลยติุธรรม 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 10 - 11 
 

 
            ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรีแจง้มีคนพบวตัถุตอ้งสงสัยวา่อาจเป็นระเบิดจึงรีบเดินทาง
ไปตรวจสอบ กล่องพสัดุ นาํสุนัขไปดมกลิ�นระเบิด แต่ตรวจสอบไมได ้เลยตอ้งใช้เครื�อง
เอกซเรยต์รวจสอบปรากฏวา่ภายในไม่มีระเบิด 
 

 
10. ขอ้ความใดไม่เกี�ยวขอ้งกบับทความ 
 ก. นาํสุนขัไปดมกลิ�น 
 ข. ตรวจสอบปรากฏวา่ภายในกล่องพสัดุไม่มีระเบิด 
 ค. ใชเ้ครื�องเอกซเรยต์รวจสอบวตัถุตอ้งสงสัย 
 ง. ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรี พบวตัถุตอ้งสงสัย 
 
11. เมื�อนกัเรียนพบวตัถุตอ้งสงสัยนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ไปบอกคุณครู 
 ข. ชกัชวนเพื�อน ๆ เปิดดู 
 ค. นาํกลบับา้นไปใหผู้ป้กครอง 
 ง. ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณและรีบแจง้เจา้หนา้ที�ตาํรวจมาตรวจสอบ 
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นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 12 - 16 
 

 
            วลัทิพยลื์มเงินสด 3 ล้านบาท ในรถเข็นของหางสรรพสินค้าแห่งหนึ� งในจงัหวดั
หนองคาย พนกังานเก็บไดแ้ละส่งคืนเจา้ของ แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ไปต่าง ๆ นานา ทาง
หา้งออกมายนืยนัวา่เป็นเรื�องจริง ไม่ใช่การจดัฉาก หรือการสร้างข่าว หรือการสร้างภาพพจน์
ของทางห้างแต่อย่างใด ฝ่ายเจา้ของเงินออกมาชี= แจงที�ชาวเน็ทสงสัยว่าทาํไมถึงต้องพก             
เงินสดเยอะขนาดนั=นและยนืยนัวา่เป็นเงินบริสุทธิg ไม่ไดม้าจากการทุจริตแต่อยา่งใด 
 

 
12. จากสถานการณ์ปัญหาคืออะไร 
 ก. วลัทิพยลื์มเงินไวใ้นหา้ง 
 ข. วลัทิพยร่์วมมือกบัหา้งสร้างเรื�อง 
 ค. ทางหา้งสร้างเรื�องขึ=นมา 
 ง. ทุกฝ่ายไม่เชื�อวา่จะเป็นเรื�องจริง 
 
13. นกัเรียนเชื�อถือบุคคลใดมากที�สุด 
 ก. วลัทิพย ์
 ข. นกัข่าว 
 ค. พนกังาน 
 ง. เจา้ของหา้ง 
 
14. บุคคลใดน่าเชื�อถือที�สุด เพราะเหตุใด 
 ก. วลัทิพยเ์พราะเป็นเจา้ของเงิน 
 ข. พนกังาน เพราะเป็นบุคคลที�พบเงิน 
 ค. เจา้ของหา้งเพราะเป็นเจา้ของสถานที� 
 ง. นกัข่าว เพราะนกัข่าวมีจรรยาบรรณในการทาํข่าว 
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15. เหตุผลใดที�ใหทุ้กฝ่ายไม่เชื�อการทาํงานของพนกังาน 
 ก. เงินไม่บริสุทธิg  
 ข. เงินสดมีจนวนมาก 
 ค. พนกังานเก็บแลว้คืนเจา้ของ 
 ง. พนกังานพบเงิน เงินมีครบตามจาํนวน 
 
16. ขอ้ความใดสนบัสนุนใหพ้นกังานเก็บเงินพร้อมกบัคืนเจา้ของ 
 ก. เป็นขอ้ตกลงของทางหา้ง 
 ข. พนกังานมีจิตสาํนึกที�ดี 
 ค. พนกังานตอ้งการคาํชมเชย 
 ง. พนกังานอยากใหห้า้งมีชื�อเสียง 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 17 - 21 
 

 
                    สาวใหญ่น้อยใจหลงัย้ายมาอยู่ด้วยกนั 2 เดือน แฟนด่าทอชอบกนิเหล้า 
                          ไล่ออกจากบ้านบ่อย เครียดประชดจุดไฟเผาบ้านวอดทั%งหลงั 
 
วนัที� 14 ก.ย. 2560 พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร  ผกก.สภ.เมืองพทัยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศรันยพงศ ์
ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพทัยา พร้อมเจา้หน้าที�ตาํรวจ เจา้หน้าที�ดบัเพลิงเมืองพทัยา 
พร้อมรถนํ= า 5 คนั เจา้หน้าที�มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพทัยา ร่วมตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
บา้นภายในซอย เทพประสิทธิg  5 ม.12  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในที�เกิดเหตุเป็น
บา้นไมช้ั=นเดียวเพลิงกาํลงัรุกไหมอ้ย่างแรงจนเกือบวอดทั=งหลงัและกาํลงัจากรุกรามไปยงั
บา้นอีกหลกัเจา้หน้าที�จึงระดมฉีดนํ= าสกดัจนสามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้ก่อนเขา้ตรวจสอบ
และพบว่าสาเหตุที�เกิดเพลิงไหมม้าจาก นางราตรี อายุ  42 ปี คนจงัหวดัขอนแก่น ซึ� งถูกเจา้
หน้าที�ตาํรวจควบคุมตวัไวที้�อยู่ในอาการเมาสุราโดย นางราตรี ยอมรับว่าเป็นคนเผาจริง 
สาเหตุมาจากน้อยใจนายหน่อย อายุ 53 ปี ที�ชอบว่าทอเกี�ยวกบัการดื�มสุรา และชอบขบัไล่
ตนออกจากบา้นทั=ง ๆ ที�นายหน่อยไดช้วนตนมาอยู่ที�บา้นหลงัดงักล่าวไดป้ระมาณ 2 เดือน
หลงัจากที�รู้จกักนั ตอนเกิดเหตุตนเองไดกิ้นเหลา้และไดโ้ทรไปหานายหน่อย แต่นายหน่อย
ไม่ยอมรับสาย จึงเกิดอาการนอ้ยใจจึงตดัสินใจจุดไฟเผาบา้น โดยก่อนเผาไดบ้อกเพื�อนบา้น
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ที�อยู่ติดกันก่อนจะจุดไฟเผา ด้านนายหน่อย ได้เปิดเผยว่า ตอนเกิดเหตุตนทํางานอยู ่               
ซึ� งตนเองบอกว่าอย่าโทมากาํลังทาํงาน และไม่ได้รับสายแต่ไม่คิดว่านาวราตรีจะจุดไฟ         
เผาบา้น แต่ที�อยู่ดว้ยกนัมาประมาณ 2 เดือน มกัจะบ่นนางราตรีเรื�องกินเหลา้จนเมามายเป็น
ประจาํ เบื=องตน้เจา้หนา้ที�ตาํรวจไดค้วบคุมตวันางราตรีส่งพนกังานสอบสวน สภ.เมืองพทัยา
ดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 

 
17. จากเหตุการณ์ดงักล่าว สาเหตุเพลิงไหม ้เกิดจากอะไร 
 ก. ดื�มสุราจนขาดสติไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
 ข. นอ้ยใจภรรยาที�ไปภรรยาไปมีสามีใหม่ 
 ค. นอ้ยใจภรรยาที�วา่ทอเกี�ยวกบัการดื�มสุรา และชอบขบัไล่ตนออกจากบา้น 
 ง. ภรรยาต่อวา่สามีที�ไม่กลบับา้นร่วม 2 เดือน เกิดบลัดาลโทสะเผาบา้นตนเอง 
 
18. การกระทาํดงักล่าวมีความผดิทางกฎหมายหรือไม่ อยา่งไร 
 ก. ไม่มีความผดิ เพราะเป็นบา้นของตนเอง 
 ข. ไม่มีความผดิ เพราะบา้นเป็นสินสมรส 
 ค. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิทางอาญา 
 ง. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิทางแพง่ตอ้งชดใชสิ้นไหมทดแทน 
 
19. จากข่าว ตน้เหตุของการวางเพลิงเกิดจากสามีหรือภรรยา เพราะเหตุใด 
 ก. ภรรยา เพราะใชถ้อ้ยคาํดูหมิ�นเหยยีดหยามผูเ้ป็นสามี 
 ข. สามี เพราะดื�มสุราจนขาดสติ 
 ค. สามีและภรรยา มีความผดิร่วมกนั เพราะต่างคนต่างใชอ้ารมณ์ในการกระทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
 ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูก 
20. ใครไดรั้บผลกระทบในเหตุการณ์ดงักล่าวมากที�สุด 
 ก. คู่สามีภรรยา 
 ข. เพื�อนบา้นที�มีบา้นอยูใ่กลเ้คียง 
 ค. เจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
 ง. พนกังานดบัเพลิง 
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21. แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวที�จะไม่ใหเ้กิดขึ=นกบัครอบครัวอื�นๆควรทาํอยา่งไร 
 ก. นาํเสนอข่าวใหเ้รื�องนี= เป็นบทเรียนในการกระทาํที�ขาดสติ 
 ข. เชิญสามีภรรยามาออกรายการทีวเีพื�อใหเ้ป็นอุทาหรณ์ 
 ค. รณรงคไ์ม่ดื�มสุรา เพราะสุราทาํใหก้ระทาํการใดโดยขาดสติ 
 ง. จดักิจกรรมอบรม ครอบครัวที�เพิ�งสมรสในเรื�องของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 22 - 23 
 

  
           นกัเรียน 2 คน ไปเยี�ยมเพื�อนที�ป่วยอยู่โรงพยาบาล ในขณะที�เดินอยู่ในโรงพยาบาล
เพื�อนคนหนึ� งรู้สึกหิวนํ= า จึงไปกดนํ= าเยน็ที�ตูท้าํนํ= าเยน็ของโรงพยาบาล ปรากฏว่านักเรียน           
คนนั=นร้องลั�นถูกไฟดูดเสียชีวิตคาที� ทางโรงพยาบาลนาํศพไปชนัสูตรโดยว่าไม่พบสาเหตุ
การเสียชีวติ 
 

 
22. เหตุการณ์ใดเกิดขึ=นเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 ก. แผงจ่ายไฟชาํรุด 
    ข. นกัเรียนช๊อคหมดสติ 
    ค. แพทยร์ะบุการตายไม่ได ้
    ง. เด็กกดนํ=าเยน็จากตูท้าํนํ=าเยน็ 
 
23. “เพื�อนคนหนึ� งรู้สึกหิวนํ= า จึงไปกดนํ= าเย็นที�ตู ้ทาํนํ= าเย็นของโรงพยาบาล ปรากฏว่านักเรียน         

คนนั=นร้องลั�นถูกไฟ ดูด” จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
    ก. เขา้ช่วยเหลือเพื�อนทนัที 
    ข. วิ�งไปบอก รปภ. ของโรงพยาบาล 
    ค. ตะโกนขอความช่วยเหลือ 
    ง. ถอดปลัrกเครื�องทาํนํ=าเยน็ 
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นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 24 - 27 
 

 
บอส บิว และไบร์ท เดินทางไกลในวชิาลูกเสือ บอสรู้สึกหิวนํ= า เขาพบผลไมช้นิดหนึ�ง บอส
พูดว่า “ตอนเรียนลูกเสือครูอน้เคยบอกว่ามีผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ= าได”้ บิว “ถา้อย่างนั=น  
ผลไมนี้= กินแทนนํ=าได”้ ไบร์ท “เรายงัสรุปไม่ไดห้รอกวา่ผลไมนี้=สามารถกินได ้เราควรนาํไป
ถามครูอน้ก่อน” 

 

 
24. จากสถานการณ์ ปัญหาคืออะไร 
    ก. บอส บิว และไบร์ทหิวนํ=า 
    ข. บอส บิว และไบร์ทหลงป่า 
    ค. บอส บิว และไบร์ทพบผลไมช้นิดหนึ�ง 
    ง. บอส บิว และไบร์ทไม่แน่ใจวา่ผลไมกิ้นแทนนํ=าได ้
 
25. บุคคลใดน่าเชื�อถือมากที�สุด 
    ก. บิว 
    ข. ไบร์ท 
    ค. บิวและบอส 
    ง. บิวและไบร์ท 
 
26. ถา้นกัเรียนเชื�อคาํพดูของบุคคลใน (ขอ้ 24) ใหบ้อกเหตุผลประกอบ 
    ก. เพราะบิวเป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ 
    ข. เพราะไบร์ทเป็นผูมี้หลกัการปฏิบติัที�ถูกตอ้ง 
    ค. เพราะบิวกบัไบร์ทมีความคิดสอดคลอ้งกนั 
    ง. เพราะบิวมีความเห็นคลอ้ยตามไบร์ทวา่ควรถามครูก่อน 
 
27. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งไร 
    ก. ผลไมใ้นป่าสามารถรับประทานได ้
    ข. ผลไมทุ้กชนิดกินแทนนํ=าได ้
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    ค. ผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ=าได ้
    ง. ผลไมที้�ส่วนใหญ่จะมีนํ=าเป็นส่วนประกอบ 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 28 - 30 
 

 

                   เอาจริง! การทางพเิศษฯ จัดการขั%นเด็ดขาด ล้อมรั%วขังรถเข็นหาบเร่ 
การทางพิเศษฯ จดัการขั=นเด็ดขาด ลอ้มรั= วขงัรถเข็นหาบเร่ไม่ให้เขา้ออก หลงัเตือนห้ามขาย
แลว้ไม่ฟัง (15 ก.ย.) เพจ กลุ่มคนไทย ไม่เอาหาบเร่ แผงลอย ไดโ้พสต์ภาพบริเวณปากซอย
สุขุมวิท 50 ซึ� งพบว่ามีรั= วเหล็กล้อมรถเข็นขายอาหารเอาไว ้ซึ� งเพจดงักล่าวระบุอีกว่า..."           
ในเมื�อดื=อด้านดีนัก เจ้าของที�พูดดีก็แล้ว ขู่ก็แล้ว ทาํทุกทางแล้ว แต่ผูค้ ้ายงัดื=อด้าน งั=นก็          
ไม่ต้องพูดกันอีก ล็อคเครื� องมือหากินปิดตายมันซะเลย 555 วนัก่อนเดินผ่านปากซอย               
สุขุมวิท 50ไปขึ=นรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช ผา่นตรงนี=  บอกเลยสะใจกบัสิ�งที�เห็นมากเดิมตรงนี=
ตอนเยน็ ๆ จะมีร้านอาหารมาเรียงรายขายกนัริมถนน 4 - 5 ร้าน ยา่งไก่กนัควนัโขมง ลา้งถว้ย
ลา้งจานกนัริมถนน แลว้เทเศษอาหารลงท่อนํ= าทิ=งขา้งทางจนท่อตนั นํ= าลา้งจานก็ขงับนทางเทา้
จนเน่าเหม็น มาวนันี= คงไม่ไดท้าํแบบนี= อีกแลว้เจา้ของพื=นที�คือ 'การทางพิเศษแห่งประเทศไทย' 
เจา้นี= หวงพื=นที�มากๆ ถ้าสมมุติพวกผูค้า้มาตดัรั= วที�ล้อมไวเ้พื�อเขา้ไปเอาของออกมา ได้ขึ=น  
โรงขึ=นศาลโดนฟ้องฐานบุกรุกแน่จริง ๆ เจา้ของพื=นที�ตรงนี= เคา้ก็ไม่อนุญาต พยายามจดัการ
มาหลายรอบ ทั= งทุบพื=นทิ=ง ปลูกต้นไม้ ล้อมรั= วเหล็ก แต่คนขายก็ยงัหน้าด้านบุกรุกรื= อ         
ทุกอย่างที�ขวางหน้าขายอยูเ่ป็นปี ล่าสุดโดนรั= วตาข่ายล้อมและเชื�อมแบบปิดตาย เขา้ไม่ได ้
เอาของออกก็ไม่ได ้ดูซิว่าจะทาํยงัไงต่อไป"โดยประเด็นดงักล่าวกลายเป็นที�วิพากษว์ิจารณ์
อย่างหนักในโลกออนไลน์ มีทั= งฝ่ายที� เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการจัดการดังกล่าว 
 

 
28. ปัญหาสาํคญัของเรื�องนี= คืออะไร 
    ก. การใชรั้= วปิดลอ้มรถเขน็ 
    ข. การบุกรุกพื=นที�ส่วนบุคคล 
    ค. พอ่คา้แม่คา้เทเศษอาหารลงท่อนํ=าทิ=งขา้งทางจนท่อตนั 
    ง. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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29. วธีิใดคือการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดีที�สุด 
    ก. จดัหาขยะใหพ้อ่คา้แม่คา้ทิ=งใหถู้กที� 
    ข. เรียกประชุมผูที้�ขายของบริเวณดงักล่าว 
    ค. เก็บภาษีผูที้�ขายของบริเวณดงักล่าวเพิ�มขึ=น 
    ง. ประกาศไม่ใหป้ระชาชนซื=อของบริเวณดงักล่าวเนื�องจากฝ่าฝืนกฎของการทางพิเศษฯ 
 
30. นกัเรียนคิดวา่ การทางพิเศษฯ ทาํเกินกวา่เหตุหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    ก. เกินกวา่เหตุ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    ข. สมควรแก่เหตุ เพราะเจา้หนา้ที�ตกัเตือนแลว้แต่ยงัฝ่าฝืน 
    ค. สมควรแก่เหตุ เพราะถา้ไม่ทาํเช่นนั=น ท่อระบายนํ= าบริเวณดงักล่าวจะอุดตนัทาํให้ประชาชน

เดือดร้อน 
    ง. ไม่มีเหตุผลใด สมเหตุสมผล 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 31 - 35 
 

 
นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั วบูดบัคาบนรถเมล ์ลือเหตุเพราะถูก

ทาํของใส่ จนตอ้งหาเครื�องรางของขลงัป้องกนัทั=งปลดัขิก ตะกรุด ผา้ยนัตต่์าง ๆ อาจารยเ์ผย
เหตุชาวบา้นไหลตายเป็นเพราะยาฆ่าแมลงที�ชาวบา้นใชใ้นการเกษตร แพทยล์งความเห็นวา่
หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั ทาํใหเ้สียชีวติ 
 

 
31. จากบทความใจความสาํคญัคืออะไร 
   ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะโดนของ 
   ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะกินยาฆ่าแมลง 
   ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะไม่มีเครื�องรางของขลงั 
   ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 
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32. บุคคลใดที�นกัเรียนคิดน่าเชื�อถือมากที�สุด 
   ก. ครู 
   ข. แพทย ์
   ค. ชาวบา้น 
   ง. พยาบาล 
 
33. บุคคลใดน่าเชื�อถือมากที�สุดเพราะเหตุใด 
   ก. อาจารย ์เพราะอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และใกลชิ้ดชาวบา้นมากที�สุด 
   ข. แพทยเ์พราะแพทยมี์ความรู้ในเรื�องของโรคต่าง ๆ 
   ค. ชาวบา้นเพราะเชื�อวา่การทาํคุณไสยมีจริง 
   ง. พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นผูใ้หก้ารรักษาผูป่้วย 
 
34. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นไดอ้ยา่งไร 
   ก. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัสามารถเกิดขึ=นไดใ้นสถานที�อากาศไม่ถ่ายเท 
   ข. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัป้องกนัไดโ้ดยการงดการใชย้าฆ่าแมลง 
   ค. การทาํคุณไสยพบในภาคอีสานเท่านั=น 
   ง. การทาํคุณไสยสามารถป้องกนัได ้
 
35. นักศึกษาหนุ่มปริญญาโทดบัคารถเมล์ แพทยล์งความเห็นว่าอาการหัวใจลม้เหลวเฉียบพลนั    

ไม่ไดเ้กิดจากการถูกคุณไสย ขอ้ใดเป็นขอ้ตกลงเบื=องตน้ที�แพทยร์ะบุไดถู้กตอ้ง 
   ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นผูช้าย 
   ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นเกษตรกร 
   ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนอีสาน 
   ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนจงัหวดัสกลนคร 
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นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 36 - 37 
 

 
ปตท. ทยอยปรับขึ%นราคา NGV 2 รอบ เริ+ม 16 ก.ย.นี%  
เพิ+ม 0.46 บาทต่อกโิลกรัม หวงับรรเทาภาระผู้ใช้รถ 

นายศกัดิg เฉลิม สิทธิวงศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์บริษทั 
ปตท. จาํกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที�ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2560 ที�ผา่นมา มีมติเห็นชอบผลการศึกษาตน้ทุนราคาก๊าซเอน็จีวี
ของสถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในส่วนของค่าดาํเนิน
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี 0.46 บาทต่อกิโลกรัม เพื�อให้ราคาเอ็นจีวีสะทอ้นตน้ทุน                
ที�แท้จริงมากยิ�งขึ= น โดยมีผลตั=งแต่วนัที�  16 กันยายน 2560 นั= น ปตท. ยงัไม่ปรับราคาขึ= น                
ในคราวเดียว เพื�อบรรเทาภาระค่าเชื=อเพลิงให้กบัผูใ้ช้รถเอ็นจีวีทั=งในภาคขนส่งและผูใ้ช้รถ
ทั�วไป ทั=งนี=  ปตท. จะทยอยปรับเพิ�มตน้ทุนค่าดาํเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ครั= ง คือในรอบ
เดือนกนัยายนและรอบเดือนตุลาคม 2560 ซึ� งในวนัที� 16 กนัยายน 2560 นี=  ราคาขายเอ็นจีวี
ในพื=นที�กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะปรับเพิ�มขึ=น 0.27 บาทต่อกิโลกรัม ทาํให้ราคาขายเอ็นจี
วอียูที่� 13.46 บาทต่อกิโลกรัม (เป็นราคารวมค่าเนื=อก๊าซธรรมชาติ และค่าดาํเนินการที�รวมค่า
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีแลว้) ขณะที�รถโดยสารสาธารณะที�มีบตัรส่วนลดราคาเอ็นจีว ี
จะไม่ได้ผลกระทบใดๆ เนื�องจากยงัคงใช้สิทธิg เติมก๊าซฯ ในราคาเดิมที�  10.00 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยที�ผ่านมา ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนุนส่วนลดราคาขายเอ็นจีวี ตั=งแต่ปี 2555 จน
ถึ ง เดื อ น สิ ง ห า ค ม  2560 ส ะ ส ม เป็ น จํ า น ว น เงิ น ป ร ะ ม า ณ  10,721 ล้ า น บ า ท 
https://www.mthai.com/ 
 

 
36. จากข่าว ปตท. มีจุดประสงคก์ระทาํการดงักล่าวเพื�อสิ�งใด 
    ก. เพื�อบรรเทาปัญหาค่าใชจ่้ายของผูใ้ชร้ถ 
    ข. เพื�อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
    ค. เพื�อเก็งกาํไรราคาก๊าซ NGV 
    ง. เพื�อลดตน้ทุนการผลิตก๊าซ NGV 
 
 



 
 

142

37. การขึ=นราคาของก๊าซ NGV ใครไดรั้บผลกระทบนอ้ยที�สุด 
    ก. ธุรกิจขนส่งมวลชล 
    ข. คนขบัรถแทก็ซี� 
   ค. พนกังานบริษทั 
 ง. ผูป้ระกอบการก๊าซ NGV 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 38 - 40 
 

 
ข้าราชการสาวผวา โดนหนุ่มถํ%ามองแอบส่องห้องนํ%าทาํเนียบ 

หนุ่มโรคจิตปีนห้องนํ= าหญิงทาํเนียบรัฐบาล ก่อนหลบหนีไปได ้ขณะที� จนท.เร่งตรวจสอบ
ภาพวงจรปิดความเคลื�อนไหวที�ทาํเนียบรัฐบาล ขณะที�ผูสื้�อข่าว และขา้ราชการ เขา้ทาํภารกิจ
ส่วนตวัในห้องนํ= าซึ� งมีอยู่ 4 ห้องย่อย ปรากฏว่า ที�ห้องนํ= าห้องที� 4 มีชายวยัรุ่นผิวคลํ= า อายุ
ประมาณ 20 กวา่ ๆ แต่งกายดี แต่ไม่ติดบตัรแสดงตน โดยสวมเสื=อเชิร์ตขาวมีลาย กางเกงสีดาํ 
ปีนชักโครก และชะโงกหน้าข้ามมายงัห้องที�  3 ซึ� งข้าราชการได้เหลือบไปเห็นพอดี             
จึงตะโกนเสียงดงัพร้อมเปิดประตูออกมาชายคนดงักล่าวตกใจรีบออกมาเช่นกนั เมื�อถามว่า 
ทาํไมถึงทาํเช่นนี=  ชายคนดงักล่าวละลํ�าละลกั พร้อมอา้งวา่ ไม่เคยมาที�นี�และรีบวิ�งหนีออกไป
ทนัที ขา้ราชการและผูสื้�อข่าวจึงรีบวิ�งไปแจง้เจา้หนา้ที�ตาํรวจประจาํตึกบญัชาการ แต่ชายคน
ดงักล่าวก็หายไปอยา่งรวดเร็ว และเจา้หน้าที�พยายามติดตามตวั พร้อมตรวจสอบกลอ้งวงจร
ปิดเพื�อหาตวัชายคนดงักล่าว เนื�องจากถือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความไม่ปลอดภยัให้กบั
ขา้ราชการในพื=นที� เพราะทาํเนียบรัฐบาลเป็นสถานที�สําคญั แต่ยงัเกิดเหตุการณ์เช่นนี=  และมี
การรักษาความปลอดภยัขั=นสูงสุดแต่ยงัเกิดเหตุการณ์เช่นนี=ได ้https://www.mthai.com/ 
 

 
38. ปัญหาสาํคญัของเรื�องนี= คืออะไร 
    ก. ระบบรักษาความปลอดภยัของทาํเนียบรัฐบาลที�หละหลวม 
    ข. การนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ 
    ค. สื�อต่าง ๆ ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิเกิดความตอ้งการทางเพศ 
    ง. คนไทยขาดคุณธรรมจรรยา 
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39. ถา้นกัเรียนเป็นผูป้ระสบเหตุดงักล่าวสมควรกระทาํสิ�งใดเป็นลาํดบัแรก 
    ก. ตะโกนด่าวา่หนุ่มถํ=ามองทนัที 
    ข. ใชโ้ทรศพัทถ่์ายหนา้คนร้าย 
    ค. ตะโกนใหสุ้ดเสียงขอความช่วยเหลือ 
   ง. ใชอุ้ปกรณ์รอบตวัที�มีอยูข่วา้งใส่หนุ่มถํ=ามองใหไ้ดรั้บความบาดเจบ็ 
 
40. นกัเรียนมีวิธีป้องกนัตนเองอย่างไรจากถํ= ามอง เมื�อตอ้งเขา้ห้องนํ= าสาธารณะมี�ไม่ใช่บา้นของ   

ตนเอง 
    ก. ก่อนเขา้หอ้งนํ=าสาํรวจบริเวณความผดิปกติโดยรอบ เช่น  หอ้งขา้ง ๆ หรือกลอ้งที�ติดตามผนงั

หอ้งนํ=า 
    ข. ควรชวนเพื�อนอยา่งนอ้ย 1 คน ไปรอที�หนา้หอ้งนํ=า 
    ค. เตรียมโทรศพัทมื์อถือถ่ายรูปคนร้าย 
   ง. หลีกเลี�ยงการเขา้หอ้งนํ=าสาธารณะ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารญาณ 

 
ข้อ ตัวเลอืก ข้อ ตัวเลอืก 
1 ก 21 ค 
2 ค 22 ข 
3 ง 23 ก 
4 ข 24 ง 
5 ง 25 ง 
6 ค 26 ง 
7 ก 27 ค 
8 ง 28 ง 
9 ข 29 ข 

10 ก 30 ค 
11 ง 31 ง 
12 ค 32 ข 
13 ก 33 ข 
14 ก 34 ก 
15 ข 35 ก 
16 ข 36 ข 
17 ค 37 ง 
18 ค 38 ค 
19 ค 39 ค 
20 ก 40 ก 
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แบบวดัผลสัมฤทธิRทางการเรียน 
รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ หน้าที+พลเมอืง  

และการดําเนินชีวติในสังคมของนักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที+ 3 
 
1. การกระทําใดสอดคล้องกับการเป็นพลเมืองดี ในเรื� องการรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
 ก. โกเ้ป็นสมาชิกชมรมรักชาติไทย 
    ข. เก๋ผลิตเครื�องใชจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
    ค. แดงผูมี้เงินไดไ้ปเสียภาษีอากรทุกปีตามกาํหนดเวลา 
   ง. กอ้นนาํเสนอชิ=นงาน แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
 
2. สมบติัชอบประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ เช่น นาํยางรถยนตม์าทาํเป็นกระถางตน้ไม ้การกระทาํ

ของสมบติัสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีอยา่งไร 
 ก. ใฝ่หาความรู้  
    ข. ปฏิบติัตามกฎหมาย 
    ค. สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  
    ง. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 
3. ใครเคารพสิทธิของผูอื้�น 
    ก. มีนแอบฟังเพื�อนบา้นคุยกนั 
    ข. แตงเขา้แถวซื=ออาหารกลางวนั 
    ค. ออ้เปิดวทิยเุสียงดงัจนเพื�อนบา้นนอนไม่หลบั 
    ง. พลอยนาํกระเป๋าของเพื�อนไปทิ=งเพราะเก่าแลว้ 
 
4. ใครมีจิตสาธารณะ 
    ก. ตุย้ทาํการบา้นทุกวนั 
    ข. กอ้งซื=อของที�ร้านสะดวกซื=อ 
    ค. เอมไปเยี�ยมยายทุกครั= งที�วา่ง 
   ง. ฝนเห็นคนตดัไมท้าํลายป่าจึงไปแจง้ความ 
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5. ขอ้ใดเป็นวถีิประชาธิปไตย 
    ก. การมีความสันโดษ 
    ข. การเคารพซึ�งกนัและกนั 
    ค. การทาํงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
    ง. ถูกทุกขอ้ 
 
6. ผูที้�มีสถานภาพเป็นพลเมืองไทยจะมีหนา้ที�อยา่งไร 
    ก. รับราชการทหาร 
    ข. ลงสมคัรรับเลือกตั=ง 
    ค. รับการศึกษาจนจบระดบัอุดมศึกษา 
    ง. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 
 
7. ใครใชเ้สรีภาพไม่ถูกตอ้ง 
    ก. มานะร่วมชุมนุมปิดถนนประทว้งรัฐบาล 
    ข. อารียว์จิารณ์การทาํงานที�ผดิพลาดของรัฐบาล 
    ค. มานพลงคะแนนเลือกตั=งในช่องไม่ลงคะแนน 
    ง. พิมพิศยา้ยบา้นไปอยูใ่กลบ้า้นดาราที�ตนชื�นชอบ 
 
8. ใครมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
 ก. นยัชอบทาํงานกลุ่มร่วมกบัเพื�อน ๆ 
 ข. ฝนมกัจะใหผู้อื้�นทาํงานแทนตนเอง 
 ค. กอ้ยมกัตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกของตนเอง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
9. บทบาททางสังคมมีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. เป็นองคป์ระกอบในการจดัระเบียบสังคม 
 ข. ทาํใหป้ระเทศพฒันาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  
 ค. ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัตามมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ=น 
 ง. ช่วยใหส้มาชิกในสังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
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10. หลกัการสาํคญัของระบอบประชาธิปไตยมีหลายประการยกเวน้ขอ้ใด   
    ก. อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน   
    ข. มีกฎหมายเป็นบรรทดัฐานในการปกครอง   
    ค. ประชาชนใชอ้าํนาจการปกครองดว้ยตนเอง   
    ง. รัฐบาลตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพขั=นมูลฐานของประชาชน 
 
11. ขอ้ใดเป็นการปูพื=นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยของรัชกาลที� 5 
    ก. การเลิกทาส 
    ข. การตั=งเมืองสมมุติดุสิตธานี 
    ค. การโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายเรมอนส์ บี. สตีเวนส์ ร่างรัฐธรรมนูญ 
    ง. การพระราชทานสัมภาษณ์กบัหนงัสือพิมพต่์างประเทศวา่พระองคท์รงเตรียมการพระราชทาน

รัฐธรรมนูญแก่ประชาชน 
 
12. ผลที�เกิดขึ=นจากการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที� 5 คืออะไร 
    ก. กระจายอาํนาจไปสู่ภูมิภาคมากขึ=น 
    ข. คนไทยมีความเหลื�อมลํ=ากนัมากขึ=น 
    ค. ประชาชนมีความตื�นตวัทางการเมืองเพิ�มขึ=น 
    ง. กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 
 
13. ผลกระทบที�เกิดขึ=นจากการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คืออะไร 
    ก. มีการกระจายอาํนาจการปกครอง 
    ข. มีการรวมอาํนาจการปกครองเขา้สู่ส่วนกลางมากขึ=น 
    ค. มีองคก์รตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐเกิดขึ=นหลายองคก์ร 
    ง. มีการจดัตั=งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ=นมาทาํหนา้ที�ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเมือง

ไทย 
 
14. ขอ้ใดที�ไดชื้�อวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน 
    ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 
    ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 
    ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
    ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
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15. การปกครองตนเองของประชาชนระบอบประชาธิปไตย เริ�มปรากฏขึ=นตั=งแต่เมื�อไร 
    ก. สมยักลาง                                                
    ข. สมยัโรมนั 
    ค. สมยักรีกโบราณ                                         
    ง. สมยัฟื= นฟูศิลปวทิยา 
 
16. สิ�งที�ทาํให ้รัฐ ชาติ ประเทศ มีความแตกต่างกนั คือขอ้ใด 
     ก. ดินแดน                                                        
     ข. อาณาเขต               
     ค. รัฐบาล                                                  
     ง. อาํนาจอธิปไตย 
 
17. ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใครคือผูที้�มีอาํนาจสูงสุดของ

ประเทศ 
      ก. รัฐบาล                                                   
      ข. รัฐสภา 
      ค. ประชาชน                                              
      ง. พระมหากษตัริย ์
 
18. หลกัการใดบา้งสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย 
      ก. หลกัเอกภาพ                                            
      ข. หลกันิติธรรม 
      ค. หลกัเหตุผลแห่งรัฐ                                       
      ง. หลกัการกระจายอาํนาจ 
 
19. ขอ้ใดคือลกัษณะที�สาํคญัที�สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      ก. พรรคการเมืองมีจาํนวนมากพรรค 
      ข. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเตม็ที� 
      ค. ประชาชนตอ้งเลือกตั=งผูแ้ทนราษฎรโดยตรง 
      ง. การยอมใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย 
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20. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพขั=นพื=นฐานของประชาชนในเรื�องใด 
      ก. สิทธิเสมอกนัในดา้นการศึกษาเล่าเรียน 
      ข. สิทธิเสรีภาพในการใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นของตน 
      ค. เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอยา่งเปิดเผยโดยไม่จาํกดัเวลา 
      ง. สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติ เสรีภาพในการพดู การเขียน การแสดงความคิดเห็น 
 
21. กฎหมายใดเป็นกฎหมายที�ว่าดว้ยระเบียบแห่งอาํนาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพนัธ์ระหว่าง

อาํนาจนั=น ๆ ต่อกนัและกนั 
      ก. กฎหมายอาญา  
      ข. กฎหมายปกครอง 
      ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
      ง. พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
 
22. แกว้กูย้ืมเงินกอ้นเป็นจาํนวนเงิน 4,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี มีหลกัฐานการกูย้ืมเงินเป็นหนงัสือ 

โดยกาํหนดดอกเบี�ยตามกฎหมาย เมื�อครบกาํหนดการชาํระกูย้มืเงิน แกว้จะตอ้งใหด้อกเบี�ยกอ้น
เป็นจาํนวนเงินเท่าไร 

       ก. 560 บาท  
       ข. 600 บาท 
       ค. 1,200 บาท  
       ง. 2,400 บาท 
 
23. สัญญาซื=อขายในขอ้ใดที�ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที� 
       ก. รถยนต ์  
       ข. หอ้งแถว 
       ค. รถจกัรยานยนต ์  
       ง. นาฬิกาฝังเพชร 
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24.  เดือนเต็มทาํสัญญาเช่าห้องแถวของดาวกระจาย 1 ห้อง เป็นเวลา 6 ปี โดยทาํสัญญากันเอง             
มีเนตรดาวและสายนัตเ์ป็นพยาน เมื�อครบ 4 ปี ดาวกระจายบอกเลิกสัญญา เดือนเตม็จะฟ้องร้อง
บงัคบัคดีไดห้รือไม่ 

 ก. ได ้ เพราะยงัเช่าไม่ครบ 6 ปี 
 ข. ได ้ เพราะมีสัญญาและพยานครบ 2 คน 
 ค. ไม่ได ้ เพราะไม่ไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที� 
 ง. ไม่ได ้ เพราะดาวกระจายเป็นเจา้ของหอ้งแถว ยอ่มมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
 
25. นายจักรเช่าซื= อรถจักรยานยนต์จากนายเจิม เป็นจํานวนเงิน 2 หมื�นบาท โดยมีข้อตกลง                 

ในสัญญาวา่จะชาํระเงิน 20 งวด ๆ ละ 1 พนับาท เมื�อนายจกัรชาํระเงินให้แก่นายเจิมไปแลว้ 16 
งวด แต่เขาไม่มีเงินชาํระงวดที� 17 และ 18 ติด ๆ กนั นายเจิมสามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถ
จกัรยานยนตพ์ร้อมริบเงินทั=ง 16 งวดไดห้รือไม่ 

 ก. ไม่ได ้ เพราะยงัไม่ครบกาํหนดสัญญาเช่าซื=อ 
 ข. ไม่ได ้ เพราะนายจกัรชาํระเงินค่าเช่าซื=อเกินครึ� งหนึ�งแลว้ 
 ค. ได ้ เพราะการเช่าซื=อกรรมสิทธิg ยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าซื=อจนกวา่จะมีการโอน 
 ง. ได ้ เพราะเป็นกรณีผดินดัการชาํระเงินค่าเช่าซื=อ ซึ� งไม่ใชเ้งินสองคราวติดกนั 
 
26. ขอ้ใดเรียงลาํดบัโทษทางอาญาจากหนกัไปเบาไดถู้กตอ้ง 
 ก. ประหารชีวติ  จาํคุก  กกัขงั  ปรับ  ริบทรัพยสิ์น 
 ข. ประหารชีวติ  กกัขงั  จาํคุก  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
 ค. ประหารชีวติ  จาํคุก  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
 ง. ประหารชีวติ  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  จาํคุก  ปรับ   
 
27. ต๋องแอบหยบิรองเทา้คู่ใหม่ของเพื�อนที�วางไวห้นา้หอ้งเรียนไป แลว้เอารองเทา้คู่เก่าของเขาไว ้
       แทนต๋องมีความผดิฐานใด 
       ก. ชิงทรัพย ์
       ข. ลกัทรัพย ์
       ค. วิ�งราวทรัพย ์  
       ง. กรรโชกทรัพย ์
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28. ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
 ก. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นไม่ผดิ 
 ข. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นไม่ตอ้งรับโทษ 
 ค. เด็กอายกุวา่เจด็ปีแต่ไม่เกินสิบสี�ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นไม่ตอ้งรับโทษ 
 ง. เยาวชนอายกุวา่สิบสี�ปีแต่ไม่เกินสิบเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นตอ้งรับโทษกึ�งหนึ�ง 
 
29. ผูใ้ดกระทาํละเมิดต่อบุคคลอื�น ผูน้ั=นจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายแก่เขา เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่อะไร 
       ก. ดอกเบี=ย 
       ข. เบี=ยเลี=ยง 
       ค. ค่าธรรมเนียม 
       ง. ค่าสินไหมทดแทน 
 
30. นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที�เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอและสนองตอ้งกนัของบุคคล          

ตั=งแต่สองฝ่ายขึ=นไปมุ่งจะก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงหรือระงบันิติสัมพนัธ์ ขอ้ความนี= เป็นความ
หมายของอะไร 

      ก. สัญญา 
      ข. นิติกรรม 
      ค. กฎหมายแพง่ 
      ง. กฎหมายอาญา 
 
31. เพราะเหตุใดประเพณีและวฒันธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ของไทยจึงแตกต่างกนั 
 ก. ประชากรไทยพดูภาษาถิ�นแตกต่างกนั 
 ข. ชาวไทยรับอารยธรรมมาจากหลายประเทศ 
 ค. มีชนหลายเผา่พนัธ์ุ สภาพนิเวศและสิ�งแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 ง. อาณาเขตของประเทศไทยติดต่อกบัประเทศต่างๆ หลายประเทศ 
 
32. ประเพณีเลี=ยงขา้วแลงขนัโตก เป็นประเพณีของชาวไทยภาคใด 
 ก. ภาคใต ้  
       ข. ภาคเหนือ 
 ค. ภาคตะวนัตก  
       ง. ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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33. ประเพณีในขอ้ใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติในภาคกลาง 
 ก. พิธีสืบชะตา  
       ข. พิธีบายศรีสู่ขวญั 
 ค. ประเพณีสารทเดือนสิบ  
       ง. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว 
 
34. ขอ้ความใดสัมพนัธ์กนั 
 ก. งานบุญเบิกฟ้า - จงัหวดัสกลนคร  
       ข. ประเพณีงานชา้ง - จงัหวดันครพนม 
 ค. ประเพณีไหลเรือไฟ - จงัหวดัสุรินทร์ 
    ง. ประเพณีแข่งเรือ - จงัหวดัพิจิตร และพิษณุโลก 
 
35. ประเพณีไทยในขอ้ใดเกี�ยวกบัลทัธิ ความเชื�อและศาสนา 
 ก. ประเพณีสงกรานต ์
  ข. การเตน้กาํรําเคียว 
 ค. ประเพณีตกับาตรเทโว  
       ง. ประเพณีการทอผา้มดัหมี� 
 
36. ประเพณีใดที�มีเหมือนกนัทุกภาค 
 ก. ประเพณีกาํฟ้า  
       ข. ประเพณีขบัไล่พระราหู 
 ค. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว  
       ง. ประเพณีงานบวชลูกแกว้ 
 
37. ขอ้ความเกี�ยวกบัอาหารในแต่ละภาค ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. แกงแค - ภาคใต ้  
       ข. แกงไตปลา - ภาคกลาง 
 ค. นํ=าพริกกะปิ - ภาคกลาง  
       ง. แกงไตปลา - ภาคเหนือ 
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38. ชาวลา้นนาไทยเชื�อวา่ "ส้มป่อย" มีความสาํคญัในเรื�องใดมากที�สุด 
 ก. ใชท้าํยาโบราณ  
       ข. ใชแ้กเ้สนียดจญัไร 
 ค. ใชเ้ป็นเครื�องประดบั  
       ง. ใชเ้ป็นเครื�องประกอบอาหาร 
 
39. การทาํพิธีเซ่นบวงสรวงของชาวอีสานเรียกวา่ "เลี=ยงผปีู่ ตา" เป็นความเชื�อที�ส่งผลดีในเรื�องใด 
       ก. ความสามคัคี  
       ข. การรักษาป่าไม ้
       ค. การรักษาเมือง  
       ง. การรักษาประเพณี 
 
40. ประเพณีใดที�เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
       ก. พิธีต่ออาย ุ 
       ข. ฮีต12 คอง14 
       ค. พิธีบวงสรวงเทพผูรั้กษาเมือง  
       ง. พิธีกรรมตามหลกัโหราศาสตร์ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
แบบวดัผลสัมฤทธิRทางการเรียน 

 
ข้อ ตัวเลอืก ข้อ ตัวเลอืก 
1 ค.                   21 ค. 
2 ค. 22 ข. 
3 ข. 23 ข. 
4 ง. 24 ค. 
5 ข. 25 ง. 
6 ค. 26 ก. 
7 ก. 27 ข. 
8 ก. 28 ข. 
9 ง. 29 ง. 

10 ค. 30 ก. 
11 ข. 31 ค. 
12 ก. 32 ข. 
13 ข. 33 ง. 
14 ค. 34 ง. 
15 ค. 35 ค. 
16 ค. 36 ค. 
17 ง. 37 ค. 
18 ง. 38 ก. 
19 ง. 39 ค. 
20 ง. 40 ข. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิคุณภาพเครื�องมอืวจัิยสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของเครื�องมอืวจัิย (IOC)  
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมนิ และให้คาํแนะนํา 

แบบสอบถามวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 

การวจัิยเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน
เรื#อง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที# 3 

ผู้วจัิย  นายธชัพล แคลว้คลาด 
คําชี0แจง เชิญท่านพิจารณาขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สําหรับการวิจยัแต่ละขอ้ว่า มีความเหมาะสม 

ไม่ขดัจริยธรรม และสอดคล้องกบั นิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของตวัแปร             
ที#ศึกษาหรือไม่ ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่ สอดคลอ้งให้เขียน  � ที#ช่อง  +1 ,  ไม่แน่ใจ 
ที#ช่อง 0 ,  ไม่สอดคลอ้ง ที#ช่อง -1  และกรุณาใหค้าํแนะนาํ 

คําชี0แจง         
 1. ขอ้สอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี 6 ดา้น คือ ความสามารถในการนิยามปัญหา 
ความสามารถในการการรวบรวมขอ้มูล ความสามารถในการการจดัระบบขอ้มูล ความสามารถ             
ในการในการตั/ งสมมติฐาน ความสามารถในการในการสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์               
ความสามารถในการในการสรุปอา้งอิง 
 2. ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ข้อ เป็นเรื# องราว เหตุการณ์ สถานการณ์            
มาให้นกัเรียนอ่าน แลว้พิจารณาเลือกคาํตอบที#ถูกตอ้งที#สุดเพียงขอ้เดียว กากบาทลงในกระดาษคาํตอบ
ที#แจกให้ เมื#อเสร็จแล้วให้ส่งทั/ งกระดาษคาํตอบและกระดาษข้อสอบคืนแก่กรรมการคุมสอบ             
หา้มขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในกระดาษขอ้สอบ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 1 - 2 

“ดนยัตื#นขึ/นมาพบวา่มีสิ#งผดิปกติ คือของในหอ้งถูกรื/อคน้ 
ตรวจทรัพยสิ์นพบวา่มีของหาย เขาไดไ้ปแจง้กบัทาง 
โรงแรม พอดีพบแม่บา้น จึงไดส้อบถามแม่บา้น แม่บา้น
บอกวา่ไม่มีอะไรผดิปกติ ทางฝ่ายผูจ้ดัการโรงแรมชี/แจง
วา่เป็นการสร้างเรื#อง ผูที้#มาพกั 2 คนโกงค่าหอ้งโรงแรม
นี/ไม่เคยมีชื#อเสียงในเรื#องการลกัขโมย ต่อมาตาํรวจ            
มาตรวจที#เกิดเหตุตรวจลายมือแฝงและบอกวา่ผูร้้าย              
ไม่ตํ#ากวา่ 2 คน” 

    

1. จากสถานการณ์นกัเรียนคิดวา่คาํพดูใครน่าเชื#อถือ               
มากที#สุด 

ก. ตาํรวจ               ข. แม่บา้น 
ค. นายดนยั           ง. ผูจ้ดัการโรงแรม 

    

2. บุคคลใดน่าเชื#อถือมากที#สุด เพราะเหตุใด 
 ก. แม่บา้น เพราะเป็นบุคคลแรกที#เริ#มทาํงาน             

ตอนเชา้ 
ข. นายดนยัเพราะเป็นผูเ้สียหายในเหตุการณ์นี/  
ค. ตาํรวจเพราะตาํรวจมีความน่าเชื#อถือในการพิสูจน์

หลกัฐาน 
ง. ผูจ้ดัการโรงแรม เพราะเป็นบุคคลที#ตอ้ง                 

รับผดิชอบสถานที# 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 3 - 7     
3. “ปะการังเป็นสิ#งมีชีวติประเภทสัตวแ์ละมีระบบนิเวศ

ทางทะเลชนิดหนึ#งสามารถฟื/ นตวัเองไดเ้องตามธรรม
ชาติหากไม่ถูกรบกวน มนุษยมี์ส่วนอยา่งมากในการลด
จาํนวนลงของปะการัง ซึ# งพบวา่การทาํประมงอุตสาห
กรรมท่องเที#ยวมีส่วนทาํใหป้ะการังถูกทาํลายเป็น
บริเวณกวา้ง นอกจากนั/นยงัส่งผลกระทบต่อสัตวน์อ้ยที#
อาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการังอีกดว้ย” 

ก. ปะการังมีจาํนวนนอ้ย 
ข. ขาดการอนุรักษป์ะการัง 
ค. สัตวน์ํ/าทะเลมีจาํนวนลดลง 
ง. ผลกระทบจากการกระทาํของมนุษย ์

    

4. จากสถานการณ์ที#กาํหนดให ้ประเด็นใดคือขอ้คิดเห็น 
ก. อุตสาหกรรมท่องเที#ยวมีส่วนทาํใหเ้ศรษฐกิจ          

ของประเทศเจริญเติบโตขึ/น 
ข. อุตสาหกรรมท่องเที#ยวมีส่วนทาํใหป้ะการัง               

ถูกทาํลาย 
ค. ปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเล 
ง. ปะการังสามารถฟื/ นตวัไดเ้องตามธรรมชาติ 

    

5. ธุรกิจใดต่อไปนี/  มีผลกระทบต่อปะการังในทอ้งทะเล 
ก. ธุรกิจใหเ้ช่าเจท็สกีและธุรกิจสอนดาํนํ/า 
ข. ธุรกิจเรือประมงจบัปลาและธุรกิจเดินเรือ             

ท่องเที#ยว 
ค. ธุรกิจสินดาํนํ/าและธุรกิจเรือขา้มฝั#ง 
ง. ธุรกิจรีสอร์ทชายทะเลและธุรกิจเรือประมง 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
6. สาเหตุที#แทจ้ริงของการที#ปะการังในทอ้งทะเลถูกทาํลาย

เกิดจากอะไร 
ก. ภยัธรรมชาติ      ข. การทาํประมง 
ค. มนุษย ์                ง. อุตสาหกรรมท่องเที#ยว 

    

7. แนวทางแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที#กาํหนดใหไ้ด้
สรุปไวว้า่อยา่งไร 

ก. ใหห้น่วยงานที#รับผดิชอบมาดูแลแกไ้ข 
 ข. จดักิจกรรมอบรมปลูกฝังใหป้ระชาชนมีการ

อนุรักษธ์รรมชาติ 
 ค. หา้มไม่ใหจ้บัปลาบริเวณแนวปะการัง 
 ง. จดัเจา้หนา้ที#ตาํรวจไปดูแลในเขตพื/นที# 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 8 - 9     
 “แฉหา้งดงัติดป้ายสินคา้มั#ว บอกซื/อ 3 จ่าย 2 เอาไปจ่ายจริง 

กลบัเป็นคนละราคาชาวเน็ตถึงกบังง หา้งดงัติดป้าย                
ลดราคาเสื/อ เหลือราคาหลกัสิบ แต่พอลูกคา้หยบิไป             
จ่ายเงินก็ตอ้งเงิบ เพราะป้ายลดราคาที#ติดไว ้กลายเป็น
ป้ายราคาถุงขยะ ไม่ตรงกบัสินคา้ที#เลือกซื/อ วนัที# 15 
กนัยายน 2561 เพจเฟสบุก๊ Social Hunter ไดเ้ผยแพร่
เรื#องราวของผูใ้ชเ้ฟสบุก๊รายหนึ#งที#ไดมี้การสังเกตเห็น 
สิ#งผดิปกติในหา้งคา้ปลีกชื#อดงัยา่นอรัญประเทศ ที#มีการ
ติดป้ายเหลืองแสดงใหเ้ห็นถึงการลดราคา ซื/อ 1 แถม 1 
หรือซื/อ 3 จ่ายแค่ 2  ทาํใหลู้กคา้สนใจเป็นอยา่งมาก          
แต่เมื#อลูกคา้นาํไปชาํระเงินกลบัไม่ตรงตามป้ายราคา            
ที#ติดไว”้ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
8. ประเด็นสาํคญัของปัญหานี/ คืออะไร 

ก. การขายสินคา้เกินราคาความเป็นจริง 
ข. ความสะเพร่าของพนกังานหา้งในการติดป้าย

ราคาสินคา้ 
ค. ทางหา้งไม่แสดงความรับผดิชอบใด ๆ ต่อ                  

ผูบ้ริโภค 
ง. การติดป้ายสินคา้ไม่ตรงกบัสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภค

เกิดความสับสน 

    

9. หากนกัเรียนเป็นหนึ# งในผูเ้สียหาย ในการซื/อสินคา้ราคา
ไม่ตรงกบัป้าย ควรร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 

ก. เจา้ของหา้งสรรพสินคา้ดงักล่าว 
ข. สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ 

สคบ. 
ค. เจา้หนา้ที#ตาํรวจ 
ง. ศาลยติุธรรม 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 10 - 11 
“ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรีแจง้มีคนพบวตัถุตอ้งสงสัย
วา่อาจเป็นระเบิดจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ  
กล่องพสัดุ นาํสุนขัไปดมกลิ#นระเบิด แต่ตรวจสอบ             
ไม่ได ้เลยตอ้งใชเ้ครื#องเอกซเรยต์รวจสอบปรากฏวา่          
ภายในไม่มีระเบิด 

    

10. ขอ้ความใดไม่เกี#ยวขอ้งกบับทความ 
ก. นาํสุนขัไปดมกลิ#น 
ข. ตรวจสอบปรากฏวา่ภายในกล่องพสัดุไม่มีระเบิด 
ค. ใชเ้ครื#องเอกซเรยต์รวจสอบวตัถุตอ้งสงสัย 
ง. ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรี พบวตัถุตอ้งสงสัย 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
11. เมื#อนกัเรียนพบวตัถุตอ้งสงสัยนกัเรียนควรปฏิบติั           

อยา่งไร 
ก. ไปบอกคุณครู 
 ข. ชกัชวนเพื#อน ๆ เปิดดู 
 ค. นาํกลบับา้นไปใหผู้ป้กครอง 
 ง. ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณและรีบแจง้เจา้หน้าที#ตาํรวจมา

ตรวจสอบ 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 12 - 16 
วลัทิพยลื์มเงินสด 3 ลา้นบาท ในรถเขน็ของหา้ง               
สรรพสินคา้แห่งหนึ#งในจงัหวดัหนองคาย พนกังานเก็บ
ไดแ้ละส่งคืนเจา้ของ แต่มีเสียงวพิากษว์จิารณ์ ไปต่าง ๆ 
นานา ทางหา้งออกมายนืยนัวา่เป็นเรื#องจริง ไม่ใช่              
การจดัฉาก หรือการสร้างข่าว หรือการสร้างภาพพจน์
ของทางหา้งแต่อยา่งใด ฝ่ายเจา้ของเงินออกมาชี/แจง            
ที#ชาวเน็ทสงสัยวา่ทาํไมถึงตอ้งพกเงินสดเยอะขนาดนั/น
และยนืยนัวา่เป็นเงินบริสุทธิ! ไม่ไดม้าจากการทุจริต             
แต่อยา่งใด 

    

12. จากสถานการณ์ปัญหาคืออะไร 
ก. วลัทิพยลื์มเงินไวใ้นหา้ง 
ข. วลัทิพยร่์วมมือกบัหา้งสร้างเรื#อง 
ค. ทางหา้งสร้างเรื#องขึ/นมา 
ง. ทุกฝ่ายไม่เชื#อวา่จะเป็นเรื#องจริง 

    

13. นกัเรียนเชื#อถือบุคคลใดมากที#สุด 
ก. วลัทิพย ์                       ข. นกัข่าว 
ค. พนกังาน                      ง. เจา้ของหา้ง 
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14. บุคคลใดน่าเชื#อถือที#สุด เพราะเหตุใด 

ก. วลัทิพยเ์พราะเป็นเจา้ของเงิน 
ข. พนกังาน เพราะเป็นบุคคลที#พบเงิน 
ค. เจา้ของหา้งเพราะเป็นเจา้ของสถานที# 
ง. นกัข่าว เพราะนกัข่าวมีจรรยาบรรณในการทาํข่าว 

    

15. เหตุผลใดที#ใหทุ้กฝ่ายไม่เชื#อการทาํงานของพนกังาน 
ก. เงินไม่บริสุทธิ!  
ข. เงินสดมีจนวนมาก 
ค. พนกังานเก็บแลว้คืนเจา้ของ 
ง. พนกังานพบเงิน เงินมีครบตามจาํนวน 

    

16. ขอ้ความใดสนับสนุนให้พนักงานเก็บเงินพร้อมกบัคืน
เจา้ของ 

ก. เป็นขอ้ตกลงของทางหา้ง 
ข. พนกังานมีจิตสาํนึกที#ดี 
ค. พนกังานตอ้งการคาํชมเชย 
 ง. พนกังานอยากใหห้า้งมีชื#อเสียง 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 17 - 21 
สาวใหญ่นอ้ยใจหลงัยา้ยมาอยูด่ว้ยกนั 2 เดือน แฟน               
ด่าทอชอบกินเหลา้ ไล่ออกจากบา้นบ่อย เครียดประชด           
จุดไฟเผาบา้นวอดทั/งหลงัวนัที# 14 ก.ย. 2560 
พ.ต.อ.อภิชยั กรอบเพชร  ผกก.สภ.เมืองพทัยา             
พร้อมดว้ย พ.ต.ท.ศรันยพงศ ์ไหมทองกุลธร 
สวป.สภ.เมืองพทัยา พร้อมเจา้หนา้ที#ตาํรวจ เจา้หนา้ที# 
ดบัเพลิงเมืองพทัยา พร้อมรถนํ/า 5 คนั เจา้หนา้ที#มูลนิธิ
สวา่งบริบูรณ์เมืองพทัยา ร่วมตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
บา้นภายในซอย เทพประสิทธิ!  5 ม.12 ต.หนองปรือ   
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 อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี ในที#เกิดเหตุเป็นบา้นไมช้ั/นเดียว

เพลิงกาํลงัรุกไหมอ้ยา่งแรงจนเกือบวอดทั/งหลงัและ
กาํลงัจากรุกรามไปยงับา้นอีกหลกัเจา้หนา้ที#จึงระดม            
ฉีดนํ/าสกดัจนสามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้ก่อนเขา้ตรวจ
สอบและพบวา่สาเหตุที#เกิดเพลิงไหมม้าจาก นางราตรี  
อาย ุ42 ปี คนจงัหวดัขอนแก่น ซึ# งถูกเจา้หนา้ที#ตาํรวจ
ควบคุมตวัไวที้#อยูใ่นอาการเมาสุรา โดยนางราตรี            
ยอมรับวา่เป็นคนเผาจริง สาเหตุมาจากนอ้ยใจนายหน่อย 
อาย ุ53 ปี ที#ชอบวา่ทอเกี#ยวกบัการดื#มสุรา และชอบ           
ขบัไล่ตนออกจากบา้นทั/ง ๆ ที#นายหน่อยไดช้วนตน            
มาอยูที่#บา้นหลงัดงักล่าวไดป้ระมาณ 2 เดือนหลงัจาก        
ที#รู้จกักนั ตอนเกิดเหตุตนเอง ไดกิ้นเหลา้และไดโ้ทรไป
หานายหน่อย แต่นายหน่อยไม่ยอมรับสาย จึงเกิดอาการ
นอ้ยใจจึงตดัสินใจจุดไฟเผาบา้น โดยก่อนเผาไดบ้อก
เพื#อนบา้นที#อยูติ่ดกนัก่อนจะจุดไฟเผา ดา้นนายหน่อย 
ไดเ้ปิดเผยวา่ ตอนเกิดเหตุตนทาํงานอยู ่ซึ# งตนเองบอกวา่
อยา่โทมากาํลงัทาํงาน และไม่ไดรั้บสายแต่ไม่คิดวา่    
นางราตรีจะจุดไฟเผาบา้น แต่ที#อยูด่ว้ยกนัมาประมาณ       
2 เดือน มกัจะบ่นนางราตรีเรื#องกินเหลา้จนเมามายเป็น
ประจาํ เบื/องตน้เจา้หนา้ที#ตาํรวจไดค้วบคุมตวันางราตรี
ส่งพนกังานสอบสวน สภ.เมืองพทัยาดาํเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

    

17. จากเหตุการณ์ดงักล่าว สาเหตุเพลิงไหม ้เกิดจากอะไร 
ก. ดื#มสุราจนขาดสติไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
ข. นอ้ยใจภรรยาที#ไปภรรยาไปมีสามีใหม่ 
ค. น้อยใจภรรยาที#ว่าทอเกี#ยวกับการดื#มสุรา และ

ชอบขบัไล่ตนออกจากบา้น 
ง. ภรรยาต่อวา่สามีที#ไม่กลบับา้นร่วม 2 เดือน            

เกิดบลัดาลโทสะเผาบา้นตนเอง 
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18. การกระทาํดงักล่าวมีความผดิทางกฎหมายหรือไม่    

อยา่งไร 
ก. ไม่มีความผดิ เพราะเป็นบา้นของตนเอง 
ข. ไม่มีความผดิ เพราะบา้นเป็นสินสมรส 
ค. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิ 

ทางอาญา 
ง. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิ 

ทางแพง่ตอ้งชดใชสิ้นไหมทดแทน 

    

19. จากข่าว ตน้เหตุของการวางเพลิงเกิดจากสามีหรือภรรยา 
เพราะเหตุใด 

ก. ภรรยา เพราะใชถ้อ้ยคาํดูหมิ#นเหยยีดหยาม            
ผูเ้ป็นสามี 

ข. สามี เพราะดื#มสุราจนขาดสติ 
ค. สามีและภรรยา มีความผดิร่วมกนั เพราะต่างคน

ต่างใชอ้ารมณ์ในการกระทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูก 

    

20. ใครไดรั้บผลกระทบในเหตุการณ์ดงักล่าวมากที#สุด 
ก. คู่สามีภรรยา 
ข. เพื#อนบา้นที#มีบา้นอยูใ่กลเ้คียง 
ค. เจา้หนา้ที#ตาํรวจ 
ง. พนกังานดบัเพลิง 

    

21. แนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าวที#จะไม่ให้เกิดขึ/นกบั
ครอบครัวอื#น ๆ ควรทาํอยา่งไร 

ก. นาํเสนอข่าวใหเ้รื#องนี/ เป็นบทเรียนในการกระทาํ
ที#ขาดสติ 

 ข. เชิญสามีภรรยามาออกรายการทีวเีพื#อใหเ้ป็น
อุทาหรณ์ 

 ค. รณรงคไ์ม่ดื#มสุรา เพราะสุราทาํใหก้ระทาํการใด
โดยขาดสติ 
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ง. จดักิจกรรมอบรม ครอบครัวที#เพิ#งสมรสในเรื#อง

ของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
    

 

นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 22 - 23 
“นกัเรียน 2 คน ไปเยี#ยมเพื#อนที#ป่วยอยูโ่รงพยาบาล               
ในขณะที#เดินอยูใ่นโรงพยาบาลเพื#อนคนหนึ#งรู้สึกหิวนํ/า 
จึงไปกดนํ/าเยน็ที#ตูท้าํนํ/าเยน็ของโรงพยาบาล ปรากฏวา่
นกัเรียนคนนั/นร้องลั#นถูกไฟดูดเสียชีวติคาที#                   
ทางโรงพยาบาลนาํศพไปชนัสูตรโดยวา่ไม่พบสาเหตุ
การเสียชีวติ” 

    

22 เหตุการณ์ใดเกิดขึ/นเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
ก. แผงจ่ายไฟชาํรุด 
ข. นกัเรียนช๊อคหมดสติ 
ค. แพทยร์ะบุการตายไม่ได ้
ง. เด็กกดนํ/าเยน็จากตูท้าํนํ/าเยน็ 

    

23. “เพื#อนคนหนึ# งรู้สึกหิวนํ/ า จึงไปกดนํ/ าเยน็ที#ตูท้าํนํ/ าเย็น
ของโรงพยาบาล ปรากฏวา่นกัเรียนคนนั/นร้องลั#นถูกไฟ 
ดูด” จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. เขา้ช่วยเหลือเพื#อนทนัที 
ข. วิ#งไปบอก รปภ. ของโรงพยาบาล 
ค. ตะโกนขอความช่วยเหลือ 
ง. ถอดปลั]กเครื#องทาํนํ/าเยน็ 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 24 - 27 
บอส บิว และไบร์ท เดินทางไกลในวิชาลูกเสือ บอสรู้สึก
หิวนํ/ า เขาพบผลไมช้นิดหนึ# ง บอสพูดว่า “ตอนเรียนลูก
เสือครูอน้เคยบอกวา่มีผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ/ าได”้ บิว 
“ถ้าอย่างนั/นผลไมนี้/ กินแทนนํ/ าได้” ไบร์ท “เรายงัสรุป
ไม่ไดห้รอกว่าผลไมนี้/ สามารถกินได ้เราควรนาํไปถาม
ครูอน้ก่อน” 
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24. จากสถานการณ์ ปัญหาคืออะไร 

ก. บอส บิว และไบร์ทหิวนํ/า    
ข. บอส บิว และไบร์ทหลงป่า 
ค. บอส บิว และไบร์ทพบผลไมช้นิดหนึ#ง 
ง. บอส บิว และไบร์ทไม่แน่ใจวา่ผลไมกิ้นแทนนํ/า

ได ้

    

25. บุคคลใดน่าเชื#อถือมากที#สุด 
ก. บิว 
ข. ไบร์ท 
ค. บิวและบอส 
ง. บิวและไบร์ท 

    

26. ถา้นกัเรียนเชื#อคาํพดูของบุคคล ใหบ้อกเหตุผลประกอบ 
ก. เพราะบิวเป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ 
ข. เพราะไบร์ทเป็นผูมี้หลกัการปฏิบติัที#ถูกตอ้ง 
ค. เพราะบิวกบัไบร์ทมีความคิดสอดคลอ้งกนั 
ง. เพราะบิวมีความเห็นคล้อยตามไบร์ทว่าควรถาม

ครูก่อน 

    

27. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งไร 
ก. ผลไมใ้นป่าสามารถรับประทานได ้
ข. ผลไมทุ้กชนิดกินแทนนํ/าได ้
ค. ผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ/าได ้
ง. ผลไมที้#ส่วนใหญ่จะมีนํ/าเป็นส่วนประกอบ 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 28 - 30 
เอาจริง! การทางพิเศษฯ จดัการขั/นเด็ดขาด ลอ้มรั/ วขงัรถ
เขน็หาบเร่การทางพิเศษฯ จดัการขั/นเด็ดขาด ลอ้มรั/ วขงั
รถเขน็หาบเร่ไม่ใหเ้ขา้ออก หลงัเตือนหา้มขายแลว้ไม่ฟัง 
(15 ก.ย.) เพจ กลุ่มคนไทย ไม่เอาหาบเร่ แผงลอย ได้
โพสตภ์าพบริเวณปากซอยสุขมุวทิ 50 ซึ# งพบวา่มีรั/ ว
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เหล็กลอ้มรถเขน็ขายอาหารเอาไว ้ซึ# งเพจดงักล่าวระบุอีก
วา่..." ในเมื#อดื/อดา้นดีนกั เจา้ของที#พดูดีก็แลว้ ขู่ก็แลว้  
ทาํทุกทางแลว้ แต่ผูค้า้ยงัดื/อดา้น งั/นก็ไม่ตอ้งพดูกนัอีก 
ล็อคเครื#องมือหากินปิดตายมนัซะเลย 555 วนัก่อนเดิน
ผา่นปากซอยสุขมุวทิ 50 ไปขึ/นรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช 
ผา่นตรงนี/  บอกเลยสะใจกบัสิ#งที#เห็นมากเดิมตรงนี/         
ตอนเยน็ ๆ จะมีร้านอาหารมาเรียงรายขายกนัริมถนน    
4 - 5 ร้าน ยา่งไก่กนัควนัโขมง ลา้งถว้ยลา้งจานกนัริมถนน 
แลว้เทเศษอาหารลงท่อนํ/าทิ/งขา้งทางจนท่อตนั นํ/าลา้ง
จานก็ขงับนทางเทา้จนเน่าเหมน็ มาวนันี/คงไม่ไดท้าํ 
แบบนี/ อีกแลว้เจา้ของพื/นที#คือ 'การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย' เจา้นี/หวงพื/นที#มาก ๆ ถา้สมมุติพวกผูค้า้   
มาตดัรั/ วที#ลอ้มไวเ้พื#อเขา้ไปเอาของออกมา ไดขึ้/นโรงขึ/น
ศาลโดนฟ้องฐานบุกรุกแน่จริง ๆ เจา้ของพื/นที#ตรงนี/ เคา้
ก็ไม่อนุญาต พยายามจดัการมาหลายรอบ ทั/งทุบพื/นทิ/ง 
ปลูกตน้ไม ้ลอ้มรั/ วเหล็ก แต่คนขายก็ยงัหนา้ดา้นบุกรุก
รื/อทุกอยา่งที#ขวางหนา้ขายอยูเ่ป็นปี ล่าสุดโดนรั/ วตาข่าย
ลอ้มและเชื#อมแบบปิดตาย เขา้ไม่ได ้เอาของออกก็ไม่ได ้
ดูซิวา่จะทาํยงัไงต่อไป"โดยประเด็นดงักล่าวกลายเป็นที#
วพิากษว์จิารณ์อยา่งหนกัในโลกออนไลน์ มีทั/งฝ่ายที#เห็น
ดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัการจดัการดงักล่าว 

28. ปัญหาสาํคญัของเรื#องนี/ คืออะไร 
ก. การใชรั้/ วปิดลอ้มรถเขน็ 
ข. การบุกรุกพื/นที#ส่วนบุคคล 
 ค. พ่อคา้แม่คา้เทเศษอาหารลงท่อนํ/ าทิ/งขา้งทางจน

ท่อตนั 
 ง. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
29. วธีิใดคือการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดีที#สุด 

ก. จดัหาขยะใหพ้อ่คา้แม่คา้ทิ/งใหถู้กที# 
ข. เรียกประชุมผูที้#ขายของบริเวณดงักล่าว 
ค. เก็บภาษีผูที้#ขายของบริเวณดงักล่าวเพิ#มขึ/น 
ง. ประกาศไม่ให้ประชาชนซื/อของบริเวณดงักล่าว

เนื#องจากฝ่าฝืนกฎของการทางพิเศษฯ 

    

30. นกัเรียนคิดวา่ การทางพิเศษฯ ทาํเกินกวา่เหตุหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ก. เกินกวา่เหตุ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ข. สมควรแก่เหตุ เพราะเจา้หนา้ที#ตกัเตือนแลว้แต่ยงั

ฝ่าฝืน 
ค. สมควรแก่เหตุ เพราะถา้ไม่ทาํเช่นนั/น ท่อระบาย

นํ/ าบริเวณดงักล่าวจะอุดตนัทาํให้ประชาชนเดือด
ร้อน 

 ง. ไม่มีเหตุผลใด สมเหตุสมผล 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 31 - 35 
นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั               
วบูดบัคาบนรถเมล ์ลือเหตุเพราะถูกทาํของใส่ จนตอ้ง
หาเครื#องรางของขลงัป้องกนัทั/งปลดัขิก ตะกรุด ผา้ยนัต์
ต่าง ๆ อาจารยเ์ผยเหตุชาวบา้นไหลตายเป็นเพราะยา    
ฆ่าแมลงที#ชาวบา้นใชใ้นการเกษตร แพทยล์งความเห็นวา่
หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั ทาํใหเ้สียชีวติ 

    

31. จากบทความใจความสาํคญัคืออะไร 
ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะโดนของ 
ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะกินยา          

ฆ่าแมลง 
ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะไม่มี

เครื#องรางของขลงั 
ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะหวัใจลม้

เหลวเฉียบพลนั 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
เหลวเฉียบพลนั 

32. บุคคลใดที#นกัเรียนคิดน่าเชื#อถือนอ้ยที#สุด 
ก. ครู 
ข. แพทย ์
ค. ชาวบา้น 
ง. พยาบาล 

    

33. บุคคลใดน่าเชื#อถือมากที#สุดเพราะเหตุใด 
ก. อาจารย ์เพราะอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และใกลชิ้ด

ชาวบา้นมากที#สุด 
ข. แพทยเ์พราะแพทยมี์ความรู้ในเรื#องของโรคต่าง ๆ 
ค. ชาวบา้นเพราะเชื#อวา่การทาํคุณไสยมีจริง 
ง. พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นผูใ้หก้ารรักษาผูป่้วย 

    

34. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นไดอ้ยา่งไร 
ก. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัสามารถเกิดขึ/นได้

ในสถานที#อากาศไม่ถ่ายเท 
ข. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัป้องกนัไดโ้ดยการ

งดการใชย้าฆ่าแมลง 
ค. การทาํคุณไสยพบในภาคอีสานเท่านั/น 
ง. การทาํคุณไสยสามารถป้องกนัได ้

    

35. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทดบัคารถเมล ์แพทยล์งความ
เห็นวา่อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัไม่ไดเ้กิดจากการ
ถูกคุณไสย ขอ้ใดเป็นขอ้ตกลงเบื/องตน้ที#แพทยร์ะบุได้
ถูกตอ้ง 

ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นผูช้าย 
ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นเกษตรกร 
ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนอีสาน 
ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนจงัหวดัสกลนคร 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 36 - 37 
ปตท. ทยอยปรับขึ/นราคา NGV 2 รอบ เริ#ม 16 ก.ย.นี/  
เพิ#ม 0.46 บาทต่อกิโลกรัม หวงับรรเทาภาระผูใ้ชร้ถ  
นายศกัดิ! เฉลิม สิทธิวงศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) เปิดเผยวา่ จากที#ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลงังาน (กบง.) เมื#อวนัที# 5 กนัยายน 2560               
ที#ผา่นมา มีมติเห็นชอบผลการศึกษาตน้ทุนราคา                    
ก๊าซเอน็จีว ีของสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพิงค ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในส่วนของค่าดาํเนินการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซเอน็จีว ี0.46 บาทต่อกิโลกรัม เพื#อใหร้าคา
เอน็จีวสีะทอ้นตน้ทุนที#แทจ้ริงมากยิ#งขึ/น โดยมีผลตั/งแต่
วนัที# 16 กนัยายน 2560 นั/น ปตท. ยงัไม่ปรับราคาขึ/น        
ในคราวเดียว เพื#อบรรเทาภาระค่าเชื/อเพลิงใหก้บัผูใ้ช ้        
รถเอน็จีวที ั/งในภาคขนส่งและผูใ้ชร้ถทั#วไป ทั/งนี/  ปตท. 
จะทยอยปรับเพิ#มตน้ทุนค่าดาํเนินการโดยแบ่งออกเป็น 
2 ครั/ ง คือในรอบเดือนกนัยายนและรอบเดือนตุลาคม 
2560 ซึ# งในวนัที# 16 กนัยายน 2560 นี/  ราคาขายเอน็จีว ี
ในพื/นที#กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะปรับเพิ#มขึ/น 0.27 
บาทต่อกิโลกรัม ทาํใหร้าคาขายเอน็จีวอียูที่# 13.46 บาท
ต่อกิโลกรัม (เป็นราคารวมค่าเนื/อก๊าซธรรมชาติ และค่า
ดาํเนินการที#รวมค่าปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอน็จีวแีลว้) 
ขณะที#รถโดยสารสาธารณะที#มีบตัรส่วนลดราคาเอน็จีว ี
จะไม่ไดผ้ลกระทบใดๆ เนื#องจากยงัคงใชสิ้ทธิ! เติมก๊าซฯ 
ในราคาเดิมที# 10.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยที#ผา่นมา 
ปตท. ไดใ้หก้ารสนบัสนุนส่วนลดราคาขายเอน็จีว ีตั/งแต่
ปี 2555 จนถึงเดือนสิงหาคม 2560 สะสมเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 10,721 ลา้นบาท 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
36. จากข่าว ปตท. มีจุดประสงคก์ระทาํการดงักล่าว                    

เพื#อสิ#งใด 
ก. เพื#อบรรเทาปัญหาค่าใชจ่้ายของผูใ้ชร้ถ 
ข. เพื#อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ค. เพื#อเก็งกาํไรราคาก๊าซ NGV 
ง. เพื#อลดตน้ทุนการผลิตก๊าซ NGV 

    

37. การขึ/นราคาของก๊าซ NGV ใครไดรั้บผลกระทบ                 
นอ้ยที#สุด 

ก. ธุรกิจขนส่งมวลชล 
ข. คนขบัรถแทก็ซี# 
ค. พนกังานบริษทั 
ง. ผูป้ระกอบการก๊าซ NGV 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 38 - 40 
ขา้ราชการสาวผวา โดนหนุ่มถํ/ามองแอบส่องหอ้งนํ/า
ทาํเนียบ หนุ่มโรคจิตปีนหอ้งนํ/าหญิงทาํเนียบรัฐบาล 
ก่อนหลบหนีไปได ้ขณะที# จนท.เร่งตรวจสอบภาพวงจร
ปิดความเคลื#อนไหวที#ทาํเนียบรัฐบาล ขณะที#ผูสื้#อข่าว 
และขา้ราชการ เขา้ทาํภารกิจส่วนตวัในหอ้งนํ/าซึ# งมีอยู ่           
4 หอ้งยอ่ย ปรากฏวา่ ที#หอ้งนํ/าหอ้งที# 4 มีชายวยัรุ่น            
ผวิคลํ/า อายปุระมาณ 20 กวา่ ๆ แต่งกายดี แต่ไม่ติดบตัร
แสดงตน โดยสวมเสื/อเชิร์ตขาวมีลาย กางเกงสีดาํ ปีน 
ชกัโครก และชะโงกหนา้ขา้มมายงัหอ้งที# 3 ซึ# งขา้ราชการ
ไดเ้หลือบไปเห็นพอดี จึงตะโกนเสียงดงัพร้อมเปิดประตู
ออกมาชายคนดงักล่าวตกใจรีบออกมาเช่นกนั เมื#อถามวา่ 
ทาํไมถึงทาํเช่นนี/  ชายคนดงักล่าวละลํ#าละลกั พร้อม      
อา้งวา่ ไม่เคยมาที#นี#และรีบวิ#งหนีออกไปทนัที ขา้ราชการ
และผูสื้#อข่าวจึงรีบวิ#งไปแจง้เจา้หนา้ที#ตาํรวจประจาํตึก
บญัชาการ แต่ชายคนดงักล่าวก็หายไปอยา่งรวดเร็ว และ
เจา้หนา้ที#พยายามติดตามตวั พร้อมตรวจสอบกลอ้งวงจร 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 ปิดเพื#อหาตวัชายคนดงักล่าว เนื#องจากถือว่าเหตุการณ์ 

ดงักล่าวสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัขา้ราชการในพื/นที# 
เพราะทําเนียบรัฐบาลเป็นสถานที#สําคัญ แต่ยงัเกิด          
เหตุการณ์เช่นนี/  และมีการรักษาความปลอดภยัขั/นสูงสุด
แต่ยงัเกิดเหตุการณ์เช่นนี/ได ้

    

38 ปัญหาสาํคญัของเรื#องนี/ คืออะไร 
ก. ระบบรักษาความปลอดภยัของทาํเนียบรัฐบาล            

ที#หละหลวม 
ข. การนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ 
ค. สื#อต่าง ๆ ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิเกิดความ

ตอ้งการทางเพศ 
ง. คนไทยขาดคุณธรรมจรรยา 

    

39. ถ้านักเรียนเป็นผู ้ประสบเหตุดังกล่าวสมควรกระทํา             
สิ#งใดเป็นลาํดบัแรก 

ก. ตะโกนด่าวา่หนุ่มถํ/ามองทนัที 
ข. ใชโ้ทรศพัทถ่์ายหนา้คนร้าย 
ค. ตะโกนใหสุ้ดเสียงขอความช่วยเหลือ 
ง. ใช้อุปกรณ์รอบตวัที#มีอยู่ขวา้งใส่หนุ่มถํ/ ามองให้

ไดรั้บความบาดเจบ็ 

    

40. นกัเรียนมีวิธีป้องกนัตนเองอย่างไรจากถํ/ ามอง เมื#อตอ้ง
เขา้หอ้งนํ/าสาธารณะมี#ไม่ใช่บา้นของตนเอง 

ก. ก่อนเขา้หอ้งนํ/าสาํรวจบริเวณความผดิปกติ            
โดยรอบ เช่น หอ้งขา้ง ๆ หรือกลอ้งที#ติดตามผนงั
หอ้งนํ/า 

ข. ควรชวนเพื#อนอยา่งนอ้ย 1 คน ไปรอที#หนา้           
หอ้งนํ/า 

ค. เตรียมโทรศพัทมื์อถือถ่ายรูปคนร้าย 
ง. หลีกเลี#ยงการเขา้หอ้งนํ/าสาธารณะ 
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ขอ้เสนอแนะเพิ#มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                   
                                              ลงชื#อ...............................................ผูป้ระเมิน 

                                       (……………………………….) 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของเครื�องมอืวจัิย (IOC)  
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมนิ และให้คาํแนะนํา 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน 
 

การวจัิยเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน
เรื#องพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที# 3 

ผู้วจัิย  นายธชัพล แคลว้คลาด 
คําชี0แจง  เชิญท่านพิจารณาขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สําหรับการวิจยัแต่ละขอ้ว่า มีความเหมาะสม 

ไม่ขดัจริยธรรม และสอดคล้องกบั นิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของตวัแปร                
ที#ศึกษาหรือไม่ ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่า สอดคลอ้งให้เขียน  � ที#ช่อง  +1 , ไม่แน่ใจ 
ที#ช่อง 0 , ไม่สอดคลอ้ง ที#ช่อง -1 และกรุณาใหค้าํแนะนาํ 

 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 

ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

1. การกระทาํใดสอดคลอ้งกบัการเป็นพลเมืองดี ในเรื#อง
การรักษาไวซึ้# งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ก. โกเ้ป็นสมาชิกชมรมรักชาติไทย 
ข. เก๋ผลิตเครื#องใชจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถิ#น 
ค. แดงผูมี้เงินไดไ้ปเสียภาษีอากรทุกปีตามกาํหนด

เวลา 
ง. กอ้นนาํเสนอชิ/นงาน แสดงความเป็นเอกลกัษณ์

ของประเทศ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
2 สมบติัชอบประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ เช่น นาํยาง            

รถยนตม์าทาํเป็นกระถางตน้ไม ้การกระทาํของสมบติั 
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีอยา่งไร 

ก. ใฝ่หาความรู้         
ข. ปฏิบติัตามกฎหมาย     
ค. สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ#น   
ง. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

    

3. ใครเคารพสิทธิของผูอื้#น 
ก. มีนแอบฟังเพื#อนบา้นคุยกนั 
ข. แตงเขา้แถวซื/ออาหารกลางวนั 
ค. ออ้เปิดวทิยเุสียงดงัจนเพื#อนบา้นนอนไม่หลบั 
ง. พลอยนาํกระเป๋าของเพื#อนไปทิ/งเพราะเก่าแลว้ 

    

4. ใครมีจิตสาธารณะ 
ก. ตุย้ทาํการบา้นทุกวนั 
ข. กอ้งซื/อของที#ร้านสะดวกซื/อ 
ค. เอมไปเยี#ยมยายทุกครั/ งที#วา่ง 
ง. ฝนเห็นคนตดัไมท้าํลายป่าจึงไปแจง้ความ 

    

5. ขอ้ใดเป็นวถีิประชาธิปไตย 
ก. การมีความสันโดษ 
ข. การเคารพซึ#งกนัและกนั 
ค. การทาํงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

    

6. ผูที้#มีสถานภาพเป็นพลเมืองไทยจะมีหนา้ที#อยา่งไร 
ก. รับราชการทหาร 
ข. ลงสมคัรรับเลือกตั/ง 
ค. รับการศึกษาจนจบระดบัอุดมศึกษา 
ง. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
7. ใครใชเ้สรีภาพไม่ถูกตอ้ง 

ก. มานะร่วมชุมนุมปิดถนนประทว้งรัฐบาล 
ข. อารียว์จิารณ์การทาํงานที#ผดิพลาดของรัฐบาล 
ค. มานพลงคะแนนเลือกตั/งในช่องไม่ลงคะแนน 
ง. พิมพิศยา้ยบา้นไปอยูใ่กลบ้า้นดาราที#ตนชื#นชอบ 

    

8. ใครมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
ก. นยัชอบทาํงานกลุ่มร่วมกบัเพื#อน ๆ 
ข. ฝนมกัจะใหผู้อื้#นทาํงานแทนตนเอง 
ค. กอ้ยมกัตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกของตนเอง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

    

9. บทบาททางสังคมมีประโยชน์อยา่งไร 
   ก. เป็นองคป์ระกอบในการจดัระเบียบสังคม 
   ข. ทาํใหป้ระเทศพฒันาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  
   ค. ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัตามมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ/น 
   ง. ช่วยให้สมาชิกในสังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียม 

กนั 

    

10. หลกัการสาํคญัของระบอบประชาธิปไตยมีหลาย
ประการยกเวน้ขอ้ใด 

ก. อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน   
ข. มีกฎหมายเป็นบรรทดัฐานในการปกครอง   
ค. ประชาชนใชอ้าํนาจการปกครองดว้ยตนเอง   
ง. รัฐบาลต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพขั/นมูลฐาน

ของประชาชน 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
11. ขอ้ใดเป็นการปูพื/นฐานการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของรัชกาลที# 5 
ก. การเลิกทาส        
ข. การตั/งเมืองสมมุติดุสิตธานี 
ค. การโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายเรมอนส์ บี.                      

ร่างรัฐธรรมนูญ 
ง. การพระราชทานสัมภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ ์                 

ต่างประเทศวา่พระองคท์รงเตรียมการพระราชทาน             
รัฐธรรมนูญแก่ประชาชน 

    

12. ผลที#เกิดขึ/นจากการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที# 5 
คืออะไร 

ก. กระจายอาํนาจไปสู่ภูมิภาคมากขึ/น 
ข. คนไทยมีความเหลื#อมลํ/ากนัมากขึ/น 
ค. ประชาชนมีความตื#นตวัทางการเมืองเพิ#มขึ/น 
ง. กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 

    

13. ผลกระทบที#เกิดขึ/นจากการเปลี#ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 คืออะไร 

ก. มีการกระจายอาํนาจการปกครอง 
ข. มีการรวมอาํนาจการปกครองเขา้สู่ส่วนกลาง

มากขึ/น 
ค. มีองคก์รตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐเกิดขึ/นหลาย

องคก์ร 
ง. มีการจดัตั/งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ/นมา

ทาํหนา้ที#ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเมืองไทย 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
14. ขอ้ใดที#ไดชื้#อวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน 

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2492 

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2534 

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 

    

15. การปกครองตนเองของประชาชนระบอบประชาธิปไตย
เริ#มปรากฏขึ/นตั/งแต่เมื#อไร 

ก. สมยักลาง                                                
ข. สมยัโรมนั 
ค. สมยักรีกโบราณ                                         
ง. สมยัฟื/ นฟูศิลปวทิยา 

    

16. สิ#งที#ทาํให ้รัฐ ชาติ ประเทศ มีความแตกต่างกนั            
คือขอ้ใด 

ก. ดินแดน                                                        
ข. อาณาเขต               
ค. รัฐบาล                                                  
ง. อาํนาจอธิปไตย 

    

17. ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  ใครคือผูที้#มีอาํนาจสูงสุดของประเทศ 

ก. รัฐบาล                                                   
ข. รัฐสภา 
ค. ประชาชน                                              
ง. พระมหากษตัริย ์
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
18. หลกัการใดบา้งสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 
ก. หลกัเอกภาพ                                            
ข. หลกันิติธรรม 
ค. หลกัเหตุผลแห่งรัฐ                                       
ง. หลกัการกระจายอาํนาจ 

    

19. ขอ้ใดคือลกัษณะที#สําคญัที#สุดของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ก. พรรคการเมืองมีจาํนวนมากพรรค 
ข. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเตม็ที# 
ค. ประชาชนตอ้งเลือกตั/งผูแ้ทนราษฎรโดยตรง 
ง. การยอมใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจ

อธิปไตย 

    

20. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิและ
เสรีภาพขั/นพื/นฐานของประชาชนในเรื#องใด 

ก. สิทธิเสมอกนัในดา้นการศึกษาเล่าเรียน 
ข. สิทธิเสรีภาพในการใชท้รัพยากรในทอ้งถิ#น         

ของตน 
ค. เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่าง 

เปิดเผยโดยไม่จาํกดัเวลา 
ง. สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติ เสรีภาพในการพดู 

การเขียน การแสดงความคิดเห็น 

    



 
 

180

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
21. กฎหมายใดเป็นกฎหมายที#วา่ดว้ยระเบียบแห่งอาํนาจ

สูงสุดในรัฐ และความสัมพนัธ์ระหวา่งอาํนาจนั/น ๆ  
ต่อกนัและกนั 

ก. กฎหมายอาญา     
ข. กฎหมายปกครอง   
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ง. พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 

    

22. แกว้กูย้มืเงินกอ้นเป็นจาํนวนเงิน 4,000 บาท เป็นเวลา  
2 ปี มีหลกัฐานการกูย้มืเงินเป็นหนงัสือ โดยกาํหนด
ดอกเบี/ยตามกฎหมาย เมื#อครบกาํหนดการชาํระกูย้มืเงิน 
แกว้จะตอ้งใหด้อกเบี/ยกอ้นเป็นจาํนวนเงินเท่าไร 

ก. 560 บาท             ข. 600 บาท   
ค. 1,200 บาท          ง. 2,400 บาท 

    

23. สัญญาซื/อขายในขอ้ใดที#ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจด
ทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที# 

ก. รถยนต ์                 ข. หอ้งแถว   
ค. รถจกัรยานยนต ์   ง. นาฬิกาฝังเพชร 

    

24. เดือนเตม็ทาํสัญญาเช่าหอ้งแถวของดาวกระจาย 1 หอ้ง 
เป็นเวลา 6 ปี โดยทาํสัญญากนัเอง มีเนตรดาวและ                 
สายนัตเ์ป็นพยาน เมื#อครบ 4 ปี ดาวกระจายบอกเลิก
สัญญา เดือนเตม็จะฟ้องร้องบงัคบัคดีไดห้รือไม่ 

ก. ได ้ เพราะยงัเช่าไม่ครบ 6 ปี   
ข. ได ้ เพราะมีสัญญาและพยานครบ 2 คน   
ค. ไม่ได ้ เพราะไม่ไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังาน 

เจา้หนา้ที#   
ง. ไม่ได ้ เพราะดาวกระจายเป็นเจา้ของหอ้งแถว 

ยอ่มมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้

    



 
 

181

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
25. นายจกัรเช่าซื/อรถจกัรยานยนตจ์ากนายเจิม เป็นจาํนวน

เงิน 2 หมื#นบาท โดยมีขอ้ตกลงในสัญญาวา่จะชาํระเงิน 
20 งวด ๆ ละ 1 พนับาท เมื#อนายจกัรชาํระเงินใหแ้ก่   
นายเจิมไปแลว้ 16 งวด แต่เขาไม่มีเงินชาํระงวดที# 17 
และ 18 ติด ๆ กนั นายเจิมสามารถบอกเลิกสัญญาและ
ยดึรถจกัรยานยนตพ์ร้อมริบเงิน ทั/ง 16 งวดไดห้รือไม่ 

ก. ไม่ได ้ เพราะยงัไม่ครบกาํหนดสัญญาเช่าซื/อ   
ข. ไม่ได ้ เพราะนายจกัรชาํระเงินค่าเช่าซื/อเกิน 

ครึ# งหนึ#งแลว้   
ค. ได ้ เพราะการเช่าซื/อกรรมสิทธิ! ยงัเป็นของผูใ้ห้

เช่าซื/อจนกวา่จะมีการโอน   
ง. ได ้ เพราะเป็นกรณีผดินดัการชาํระเงินค่าเช่าซื/อ 

ซึ# งไม่ใชเ้งินสองคราวติดกนั 

    

26. ขอ้ใดเรียงลาํดบัโทษทางอาญาจากหนกัไปเบาได ้             
ถูกตอ้ง 

ก. ประหารชีวติ  จาํคุก  กกัขงั  ปรับ  ริบทรัพยสิ์น  
ข. ประหารชีวิต  กกัขงั  จาํคุก  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
ค. ประหารชีวิต  จาํคุก  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
ง. ประหารชีวติ  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  จาํคุก  ปรับ   

    

27. ต๋องแอบหยบิรองเทา้คู่ใหม่ของเพื#อนที#วางไวห้นา้           
หอ้งเรียนไป แลว้เอารองเทา้คู่เก่าของเขาไวแ้ทน ต๋องมี
ความผดิฐานใด 

 ก. ชิงทรัพย ์        ข. ลกัทรัพย ์  
 ค. วิ#งราวทรัพย ์  ง. กรรโชกทรัพย ์
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
28. ขอ้ความใดถูกตอ้ง 

ก. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั/น           
ไม่ผดิ 

ข. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั/น       
ไม่ตอ้งรับโทษ  

ค. เด็กอายกุวา่เจด็ปีแต่ไม่เกินสิบสี#ปี กระทาํความ
ผดิ เด็กนั/นไม่ตอ้งรับโทษ   

ง. เยาวชนอายกุวา่สิบสี#ปีแต่ไม่เกินสิบเจด็ปี กระทาํ 
ความผดิ เด็กนั/นตอ้งรับโทษกึ#งหนึ#ง 

    

29 ผูใ้ดกระทาํละเมิดต่อบุคคลอื#น ผูน้ั/นจะตอ้งชดใช ้             
ค่าเสียหายแก่เขา เรียกอีกอยา่งหนึ#งวา่อะไร 

ก. ดอกเบี/ย               
ข. เบี/ยเลี/ยง 
ค. ค่าธรรมเนียม         
ง. ค่าสินไหมทดแทน 

    

30.  นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที#เกิดจากการแสดง
เจตนาเสนอและสนองตอ้งกนัของบุคคลตั/งแต่สองฝ่าย
ขึ/นไปมุ่งจะก่อใหเ้กิดการเปลี#ยนแปลงหรือระงบันิติ
สัมพนัธ์ ขอ้ความนี/ เป็นความหมายของอะไร  

ก. สัญญา 
ข. นิติกรรม 
ค. กฎหมายแพง่ 
ง. กฎหมายอาญา 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
31. เพราะเหตุใดประเพณีและวฒันธรรมไทยในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของไทยจึงแตกต่างกนั 
ก. ประชากรไทยพดูภาษาถิ#นแตกต่างกนั   
ข. ชาวไทยรับอารยธรรมมาจากหลายประเทศ   
ค. มีชนหลายเผา่พนัธ์ุ สภาพนิเวศและสิ#งแวดลอ้ม     

แตกต่างกนั  
ง. อาณาเขตของประเทศไทยติดต่อกบัประเทศ        

ต่าง ๆ หลายประเทศ 

    

32. ประเพณีเลี/ยงขา้วแลงขนัโตก เป็นประเพณี                         
ของชาวไทยภาคใด 

ก. ภาคใต ้                    ข. ภาคเหนือ   
ค. ภาคตะวนัตก ง. ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 

    

33. ประเพณีในขอ้ใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กบัธรรมชาติในภาคกลาง 

ก. พิธีสืบชะตา    
ข. พิธีบายศรีสู่ขวญั   
ค. ประเพณีสารทเดือนสิบ  
ง. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว 

    

34. ขอ้ความใดสัมพนัธ์กนั 
ก. งานบุญเบิกฟ้า - จงัหวดัสกลนคร  
ข. ประเพณีงานชา้ง - จงัหวดันครพนม   
ค. ประเพณีไหลเรือไฟ – จงัหวดัสุรินทร์ 
ง. ประเพณีแข่งเรือ - จงัหวดัพิจิตร และพิษณุโลก 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
35. ประเพณีไทยในขอ้ใดเกี#ยวกบัลทัธิ ความเชื#อ                    

และศาสนา 
ก. ประเพณีสงกรานต ์        
ข. การเตน้กาํรําเคียว   
ค. ประเพณีตกับาตรเทโว   
ง. ประเพณีการทอผา้มดัหมี# 

    

36. ประเพณีใดที#มีเหมือนกนัทุกภาค 
ก. ประเพณีกาํฟ้า  
ข. ประเพณีขบัไล่พระราหู  
ค. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว  
ง. ประเพณีงานบวชลูกแกว้ 

    

37. ขอ้ความเกี#ยวกบัอาหารในแต่ละภาค ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. แกงแค - ภาคใต ้  
ข. แกงไตปลา - ภาคกลาง   
ค. นํ/าพริกกะปิ - ภาคกลาง  
ง. แกงไตปลา - ภาคเหนือ 

    

38 ชาวลา้นนาไทยเชื#อวา่ "ส้มป่อย" มีความสาํคญั            
ในเรื#องใดมากที#สุด 

ก. ใชท้าํยาโบราณ           
ข. ใชแ้กเ้สนียดจญัไร   
ค. ใชเ้ป็นเครื#องประดบั  
ง. ใชเ้ป็นเครื#องประกอบอาหาร 

    

39. การทาํพิธีเซ่นบวงสรวงของชาวอีสานเรียกวา่ "เลี/ยงผ ี
ปู่ ตา" เป็นความเชื#อที#ส่งผลดีในเรื#องใด   

ก. ความสามคัคี  
ข. การรักษาป่าไม ้
ค. การรักษาเมือง     
ง. การรักษาประเพณี 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
40. ประเพณีใดที#เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล 
ก. พิธีต่ออาย ุ 
ข. ฮีต12 คอง14 
ค. พิธีบวงสรวงเทพผูรั้กษาเมือง  
ง. พิธีกรรมตามหลกัโหราศาสตร์ 

    

 
ขอ้เสนอแนะเพิ#มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                   
                                              ลงชื#อ...............................................ผูป้ระเมิน 

                                       (……………………………….) 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การวเิคราะห์หาคุณภาพเครื�องมอืวจัิย 
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ตาราง 8  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(PBL) ของผูท้รงคุณวฒิุ   

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. สาระสําคัญ            

 1.1 สอดคลอ้งกบัสาระ    
การเรียนรู้ มาตรฐาน   
การเรียนรู้ ตวัชี6วดั 
ในหลกัสูตรแกนกลาง 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 1.2 มีเนื6อหาครบถว้น
และสอดคลอ้งกบั                
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 1.3 เนื6อหาเหมาะสมกบั 
นกัเรียน ชดัเจนอ่าน      
เขา้ใจง่าย มีรูปแบบ
เหมาะสม 4 4 5 5 5 4.60 มากที+สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้        
 2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย                         5 4 4 4 5 4.40 มาก 
 2.2 จุดประสงค ์                

การเรียนรู้สอดคลอ้ง 
และครอบคลุมตวัชี6วดั 5 5 4 5 4 4.60 มากที+สุด 

 2.3 จุดประสงค ์                   
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้ 4 5 5 4 4 4.40 มาก 

 2.4 จุดประสงค ์                 
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 มากที+สุด 
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ตาราง 8  (ต่อ)   
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 2.5 จุดประสงค ์                   
การเรียนรู้สามารถวดัผล              
และประเมินผลได ้ 5 4 4 5 5 4.60 มากที+สุด 

3. สาระการเรียนรู้        
 3.1 สอดคลอ้งกบัสาระ

การเรียนรู้มาตรฐาน              
การเรียนรู้ตวัชี6วดั                  
ในหลกัสูตรแกนกลาง 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 3.2 มีเนื6อหาครบถว้น      
และสอดคลอ้งกบั                
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 3.3 เหมาะสมกบันกัเรียน
ในระดบัชั6นมธัยมศึกษา
ปีที+ 3              5 5 5 5 4 4.80 มากที+สุด 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้        
 4.1 สอดคลอ้งกบั                

จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และสาระสาํคญั                       5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 4.2 จดักิจกรรมโดยเนน้
นกัเรียนเป็นสาํคญั       5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 4.3 ส่งเสริมการพฒันา
ความสามารถคิด              
อยา่งมีวจิารณญาณ 4 5 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 4.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ทาํงานร่วมกนั 5 4 5 4 5 4.60 มากที+สุด 
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ตาราง 8  (ต่อ)   
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

5. ด้านสื�อการเรียนรู้        
 5.1 สื+อการเรียนรู้                

เหมาะสมกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้            5 5 4 5 4 4.60 มากที+สุด 

 5.2 สื+อการเรียนรู้                  
มีความหลากหลาย           3 4 4 4 5 4.00 มาก 

 5.3 สื+อการเรียนรู้           
เหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรียนรู้ 4 4 4 4 5 4.20 มาก 

 5.4 สื+อการเรียนรู้              
มีเนื6อหา ภาษา                  
ที+เหมาะสมกบันกัเรียน                   4 4 4 5 5 4.40 มาก 

6. ด้านการวดัและประเมินผล        
 6.1 สอดคลอ้งกบัจุด         

ประสงคก์ารเรียนรู้             5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 
 6.2 การวดัและประเมิน

ผลเหมาะสมกบั                 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และเนื6อหา                         5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 6.3 เกณฑก์ารประเมิน
เหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรียนรู้                           5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 ค่าเฉลี+ยรวม 4.71 มากที+สุด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
              4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมากที+สุด 
              3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมาก 
              2.51 - 3.50  หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง 
              1.50 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย 
              1.00  - 1.50  หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที+สุด 
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ตาราง 9  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. สาระสําคัญ        

 1.1 สอดคลอ้งกบั               
สาระการเรียนรู้               
มาตรฐานการเรียนรู้             
ตวัชี6วดัในหลกัสูตร          
แกนกลาง       5 4 4 5 4 4.40 มาก 

 1.2 มีเนื6อหาครบถว้น 
และสอดคลอ้งกบั          
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 1.3 เนื6อหาเหมาะสมกบั
นกัเรียน ชดัเจนอ่าน          
เขา้ใจง่าย มีรูปแบบ
เหมาะสม        5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้        
 2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 4 4 4 4.20 มาก 
 2.2 จุดประสงค ์             

การเรียนรู้สอดคลอ้ง         
และครอบคลุมตวัชี6วดั                    4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 

 2.3 จุดประสงค ์         
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้                  4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 

 2.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ 5 5 5 4 4 4.60 มากที+สุด 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 2.5 จุดประสงค ์                 
การเรียนรู้สามารถวดัผล 
และประเมินผลได ้ 4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 

3.สาระการเรียนรู้        
 3.1 สอดคลอ้งกบั             

สาระการเรียนรู้              
มาตรฐานการเรียนรู้            
ตวัชี6วดั ในหลกัสูตร 
แกนกลาง                         4 5 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 3.2 มีเนื6อหาครบถว้น 
และสอดคลอ้งกบั               
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 3.3 เหมาะสมกบันกัเรียน
ในระดบัชั6นมธัยมศึกษา
ปีที+ 3             5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้        
 4.1 สอดคลอ้งกบั                 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และสาระสาํคญั                       4 5 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 4.2 จดักิจกรรม                  
โดยเนน้นกัเรียน           
เป็นสาํคญั      4 4 5 5 5 4.60 มากที+สุด 

 4.3 ส่งเสริมการพฒันา
ความสามารถคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ                   4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 4.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ทาํงานร่วมกนั                   4 4 5 4 4 4.20 มาก 

5. ด้านสื�อการเรียนรู้        
 5.1 สื+อการเรียนรู้            

เหมาะสมกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้          4 4 5 5 4 4.40 มากที+สุด 

 5.2 สื+อการเรียนรู้             
มีความหลากหลาย         4 4 3 4 4 3.80 มาก 

 5.3 สื+อการเรียนรู้            
เหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรียนรู้        4 4 4 4 4 4.00 มาก 

 5.4 สื+อการเรียนรู้                    
มีเนื6อหา ภาษา ที+เหมาะสม
กบันกัเรียน                   4 5 4 5 4 4.40 มากที+สุด 

6. ด้านการวดัและประเมินผล        
 6.1 สอดคลอ้งกบั                   

จุดประสงคก์ารเรียนรู้            5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 
 6.2 การวดัและประเมินผล

เหมาะสมกบั จุดประสงค์
การเรียนรู้และเนื6อหา                       5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 6.3 เกณฑก์ารประเมิน
เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

ค่าเฉลี+ยรวม 4.62 มากที+สุด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมากที+สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง 
1.50 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที+สุด 
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ตาราง 10  แสดงการวิเคราะห์เพื+อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถ             
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (IOC) 

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  แสดงการวิเคราะห์เพื+อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL ในการเรียน 
(IOC) 

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารญาณ เรื+องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดั
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั6นมธัยมศึกษา 
ปีที+ 3 

 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
1 0.47 0.36 เหมาะสม 
2 0.34 0.49 เหมาะสม 
3 0.38 0.36 เหมาะสม 
4 0.31 0.39 เหมาะสม 

5 0.38 0.41 เหมาะสม 

6 0.50 0.35 เหมาะสม 

7 0.38 0.56 เหมาะสม 

8 0.47 0.42 เหมาะสม 

9 0.47 0.37 เหมาะสม 

10 0.31 0.45 เหมาะสม 

11 0.53 0.40 เหมาะสม 

12 0.44 0.36                                          เหมาะสม 

13 0.41                                        0.57                                                     เหมาะสม 

14 0.31 0.45 เหมาะสม 

15 0.31 0.44 เหมาะสม 

16 0.38 0.59                                                     เหมาะสม 

17 0.25                                        0.47 เหมาะสม 

18 0.56 0.51                                                     เหมาะสม 

19 0.31                                        0.47                                                     เหมาะสม 

20 0.55                                        0.48                                                     เหมาะสม 

21 0.49                                        0.43                                                     เหมาะสม 

22 0.38                        0.45 เหมาะสม 

23 0.50 0.45 เหมาะสม 

24 0.56 0.47 เหมาะสม 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
25 0.48 0.43 เหมาะสม 

26 0.51 0.42 เหมาะสม 

27 0.41                                       0.44                                                      เหมาะสม 

28 0.65 0.45 เหมาะสม 
29 0.34 0.42 เหมาะสม 

30 0.52 0.42                                                      เหมาะสม 

31 0.38 0.41                                                      เหมาะสม 

32 0.62                                       0.48                                                      เหมาะสม 

33 0.55 0.52                                                      เหมาะสม 

34 0.41                                       0.41                                                      เหมาะสม 

35 0.38                                       0.57                                                      เหมาะสม 

36 0.34                                       0.49                                       เหมาะสม 

37 0.50                                       0.43                                                      เหมาะสม 

38 0.44                                       0.43                                                      เหมาะสม 

39 0.41                                       0.44                                                      เหมาะสม 

40 0.37                                       0.36                                                      เหมาะสม 

 
หมายเหตุ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.25 - 0.56 
 ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.35 - 0.59 
 
 ค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ เรื+ อง               
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้
ตามคู่มือครูของนักเรียนชั6 นมัธยมศึกษาปีที+  3 โดยวิธี CIRC มีค่าเท่ากับ 0.86 (โดยใช้สูตรของ 

Kuder - Richardson (KR - 20) 
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ตาราง 13  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิL ทางการเรียน เรื+องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที+ 3 

 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
1 0.25 0.39 เหมาะสม 

2 0.48 0.41 เหมาะสม 

3 0.38 0.47 เหมาะสม 

4 0.62 0.48 เหมาะสม 

5 0.55 0.46 เหมาะสม 

6 0.41                                         0.42                                                    เหมาะสม 

7 0.48                                         0.52                                                    เหมาะสม 

8 0.59                                         0.44                                                    เหมาะสม 

9 0.28                                         0.45                                                    เหมาะสม 

10 0.62 0.40 เหมาะสม 

11 0.45 0.48                                                    เหมาะสม 

12 0.59                                         0.44                                                    เหมาะสม 

13 0.66                                         0.43                          เหมาะสม 

14 0.48                                         0.49                                                    เหมาะสม 

15 0.45                                         0.41                                                    เหมาะสม 

16 0.63                                         0.43                                                    เหมาะสม 

17 0.44                                         0.45                                                    เหมาะสม 

18 0.41                                         0.44                                                    เหมาะสม 

19 0.52                                         0.39                                                    เหมาะสม 

20 0.69                                   0.45                                                    เหมาะสม 

21 0.55                                         0.49                                                    เหมาะสม 

22 0.39                                         0.38                                                    เหมาะสม 

23 0.49                                         0.47                                                    เหมาะสม 

24 0.35 0.43 เหมาะสม 

25 0.44 0.51 เหมาะสม 



 
 

202

ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
26 0.46                                         0.45                                                    เหมาะสม 

27 0.45                                         0.49                                                    เหมาะสม 

28 0.44                                         0.45                                                    เหมาะสม 

29 0.51                                         0.48                                                    เหมาะสม 

30 0.42                                         0.49                                                    เหมาะสม 

31 0.52                                         0.53                                                    เหมาะสม 

32 0.50                                     0.47                                                    เหมาะสม 

33 0.34                                         0.42                                                    เหมาะสม 

34 0.69                                         0.46                                                    เหมาะสม 

35 0.48                                         0.47                                                    เหมาะสม 

36 0.52 0.49                                                    เหมาะสม 

37 0.35                                         0.44                                                    เหมาะสม 

38 0.52                                         0.41                                                    เหมาะสม 

39 0.42                                         0.40                                                    เหมาะสม 

40 0.45                                         0.48                                                    เหมาะสม 

 
หมายเหตุ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.28 - 0.69 
 ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.38 - 0.52 
 
 ค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียน เรื+ องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ของนักเรียนชั6 นมัธยมศึกษาปีที+  3 โดยวิธี  CIRC มีค่าเท่ ากับ 0.88 (โดยใช้สูตรของ Kuder - 
Richardson (KR - 20) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจัิย 
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ประวตัิย่อผู้วจัิย 

 
ชื�อ - ชื�อสกุล  นายธชัพล  แคลว้คลาด 
วนั เดือน ปีเกดิ  9  กุมภาพนัธ์  2528 
สถานที�เกดิ จงัหวดับุรีรัมย ์
สถานที�อยู่ปัจจุบัน 20/2  หมู่ 3  ตาํบลปากนํ&าแหลมสิงห์ 
 อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ครู คศ.1 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
 อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 
ประวตัิการศึกษา                                          
       พ.ศ. 2544 มธัยมศึกษาปีที5 3 โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม       
       พ.ศ. 2547 มธัยมศึกษาปีที5 6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
       พ.ศ. 2552 รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 พ.ศ. 2563 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


