
เรื่อง   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมาย 

   ท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม   

   โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ 

   ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ผูวิจัย   นายประเสรฐิ  ภูถนนนอก 

ปการศึกษา  2560 

สถานศึกษา  โรงเรียนชุมพวงศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31   

 

บทคัดยอ 

 

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  

สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  

ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สภาพปจจุบัน ความตองการในการจัดการเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ

กับการจดัการเรียนรู  สําหรับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203กฎหมาย

ท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอน

แบบวัฏจักรการเรยีนรู  7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห   สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6  2)  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  3)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก

ทดลองใชเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระ

หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  ข้ัน  

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  4)  เพ่ือเปรียบ- 

เทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังจากทดลองใชเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม   

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  5)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเอกสาร

ประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  6)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นใน



ข 

 

ดานการยอมรับการนําไปใชของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6/5  โรงเรียนชุมพวงศึกษา 

อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  ภาคเรียนท่ี  

1  ปการศึกษา  2560  จํานวน  38  คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling)  

โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม ดวยวิธีการจับสลากเลขประจําหองเรียน จํานวน 1 หองเรียน ซ่ึง

นักเรียนแตละหองเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกัน จากการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถเกง  

ปานกลาง  และออน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1)  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   2)  แผนการจัดการเรียนรู  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม   โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน   3)   แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห  4) แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  5)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบ 

การเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คารอยละ  

คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ คา t-test  6)  แบบสอบถามการยอมรับและการนําไปใชของ

เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 

 ผลการวิจัยพบวา   

  1.  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม   

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา  นโยบาย  จุดหมายการจัดการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชมุพวง

ศึกษา   พบวา  สภาพท่ีคาดหวังในการจัดการเรียนรู  มุงสูการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะของผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21  มีทักษะการคิด  ทักษะการใชเทคโนโลยี  ทักษะการใชชีวิต  เนนการสงเสริม



ค 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม  และมีสื่อประกอบ 

การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2.  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  มีประสิทธิภาพเทากับ  83.67/83.50 

  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองใช เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา

เพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน

สังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01    

  4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหจากการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  พบวา  ความสามารถใน 

การคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

  5.  การวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  6.  ผลการศึกษาความคิดเห็นดานการยอมรับและการนําไปใชของเอกสารประกอบการ

เรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และ

การดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ

คิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการยอมรับซ่ึง

มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 
 


