
 

 

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 
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 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 
 
 




