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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. 
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