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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกําหนด “การจัดการศึกษาตองยึด

หลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553 : 8) 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21  

มุงสงเสริมนักเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดาน

เทคโนโลย ี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ  จึงได

ประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนา

นักเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม        

มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา  

การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา 

ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  และ  

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  ท่ีกลาวถึงขางตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 2-4) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ไดยึดหลักความมีเอกภาพ 

ดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญ ท้ังดานความรู 

ความคิดความสามารถคุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความ

สมดุลโดยยึดหลักนักเรียนเปนสําคัญท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

ใหความสําคัญตอความรูเก่ียวกับตนเองและความของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ  

และสังคมโลก  รวมท้ังความรูเก่ียวประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย  และระบบการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขความรู ทางดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีความรูความเขาใจ และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรู เก่ียวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา 

ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญาความรู ทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษาเนนการใช
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ภาษาไดอยางถูกตองความรูและทักษะ ในการประกอบอาชีพ การดําชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3)  

 กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม  เปนกลุมสาระการเรียนรูตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีประกอบดวยหลายแขนงวิชา

จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร  มาหลอม

รวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา 

สิ่งแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม จึงเปนกลุมสาระท่ีออกแบบมาเพ่ือสงเสริมศักยภาพการเปน พลเมืองดีใหแกนักเรียน 

โดยมีเปาหมายพัฒนาการความเปนพลเมืองดีซ่ึงถือเปนความรับผิดชอบ  ของทุกสาขาการเรียนรู ดังนั้น 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนพัฒนานักเรยีนใหเกิดความ 

งอกงามในดานตาง ๆ ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม เศรษฐศาสตร กฎหมาย 

ประชากรศึกษา สิ่งแวดลอมศึกษา ปรัชญา  และศาสนา ตามขอบเขตท่ีกําหนดใหในแตละระดับชั้น 

นักเรียนจะไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะ และกระบวนการตาง ๆ เชน ทักษะทางวิชาการ ทักษะทาง

สังคม ทักษะการสืบสวนสอบสวน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรูการสืบสวน เปนตน 

ดานเจตคติและคานิยม กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาเจตคติ และคานิยม

เก่ียวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พ่ึงตนเอง ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความ

กตัญูรักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัยการเปน ผูผลิตท่ีดี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4)   

 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

จะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะ ในการทํางานเปนกลุม สามารถนําความรูทักษะ คานิยม และเจตคติ            

ท่ีไดรับการอบรมบมนิสัยมาใชในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของนักเรียนไดเม่ือมอง

ในภาพรวมแลว  พบวาความสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนั้น นอกจากจะชวย

ใหนักเรียนมีความรูเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมแลว

ยังมีทักษะและกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะสามารถนําไปใชประกอบการในการตัดสินใจ ไดอยางรอบคอบ 

ในการดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะพลเมืองดี

ตลอดจนนําความรูทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมทําใหสามารถดํารงชีวิต ในสังคมไดอยางมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4)   

 ตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหกลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวยสาระท่ีเปนองคความรู จํานวน 5 สาระ คือ 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร และ สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร จากสาระองคความรูท้ัง 5 

ของกลุมสาระการเรียนเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม นับวาเปนสาระสําคัญสาระหนึ่งซ่ึงชวยสรางเสริมความเปนพลเมืองดี โดย 
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กฎ ระเบียบ กฎหมาย เปนหัวขอสําคัญท่ีเปนกรอบความคิดในการจัดการเรียนรู หัวขอหนึ่ง กฎหมาย

นับวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง และเยาวชนของชาติควรเรียนรูท้ังนี้เนื่องจากกฎหมายเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางความสงบสุข ความเปนระเบียบเรียบรอยและดํารงไวซ่ึงความเปนธรรมของ

บุคคลในสังคม  

 โรงเรียนชุมพวงศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยนําขอมูลสภาพท่ีเปน

ปญหาหรือความตองการในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคมากําหนด

วิสัยทัศนและภารกิจของโรงเรียน การพัฒนานักเรียนใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน  สังคมและ

ประเทศชาติ มาจัดทําหลักสูตรและสาระการจัดการเรียนรู  โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเปนกรอบในการจัดทําซ่ึงกําหนดใหนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 

สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม   จํานวน  0.5  หนวยกิต ซ่ึง ไดกําหนดให

จัดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6    

 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสอนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203 

กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  จากการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน  ในปการศึกษา 2558  และ 2559  พบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ 74 – 77 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว รอยละ 80  

และขาดทักษะการคิดวิเคราะห   การแสดงความคิดเห็น การแสวงความรูดวยตนเอง ท้ัง ๆ ท่ีกิจกรรม

ในปจจุบันมุงเนนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ  

จากการวิเคราะหหาสาเหตุ  พบวา นักเรียนสวนใหญไมเห็นความสําคัญและความจําเปนของการเรียน

ในสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  นอกจากนี้  สื่อประกอบการจัดการ

เรียนรู  และวิธีการจัดการเรียนรูท่ีไมกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ นักเรียนเกิดความเบื่อหนายใน

เนื้อหาบทเรียนเนื่องจากการใชกระบวนเรียนการสอนโดยการบรรยาย  ซ่ึงเปนผลทําใหนักเรียนขาด

กระบวนการคิด  โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห  โดยท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมมีสื่อท่ีเหมาะสมท่ีจะ

กระตุนความสนใจใฝเรียนรูของนักเรียน นักเรียนขาดความรูความเขาใจในเนื้อหามีนักเรียนบางสวนขาด

ความสนใจ  ความเอาใจใสในกิจกรรมการเรียนรู  โดยเฉพาะในเรื่องใฝเรียนรูขาดความรับผิดชอบ ไม

ตรงตอเวลา  อีกท้ังมีสาเหตุมาจากนักเรียนไมเห็นความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรยีนการสอน  รวมท้ังการใหความสนใจในชั้นเรียน  ซ่ึงเปนปญหาท่ีครูผูสอนจะตองจัดทํา

สื่อใหมีความเหมาะสม  นาสนใจ  นักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว  และตองให

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชา  การพัฒนาดานการคิด  และวัยของนักเรียน  จึงจะทําใหการจัดการเรียนรูประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู  สงผลใหเกิดการพัฒนาใหแกนักเรียน ท้ังในดานความรู  

และทักษะการคิด  จนไปสูการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ครู

จะตองจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือมุงใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะห เชิงสรางสรรค มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ 
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ครูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดหาเหตุผลอยูบอย ๆ จะทําใหผูเรียนเกิด

ความสามารถในการคิดไดดีในอนาคตเม่ือผูเรียนจะตองเผชิญปญหา และเปนผูท่ีสามารถคิดแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

 สื่อประกอบการจัดการเรียนรู  มีบทบาทสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยสื่อจะทํา

หนาท่ีถายทอดความรู  ความเขาใจ  ความรูสึกและเพ่ิมพูนทักษะ  ประสบการณใหนักเรียน  ปจจุบัน 

สื่อการเรียนรูมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหนักเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  จนเกิดการ

พัฒนาดานตาง ๆ  การเลือกสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  ครูผูสอนตองเลือกสื่อการเรียนรูให

เหมาะสมโดยวิเคราะหลักษณะของนักเรียน เพ่ือใหรูพัฒนาการดานตาง ๆ ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและสติปญญาของนักเรียนซ่ึงเก่ียวของกับความสามารถในการเรียนรู เชน วัยเด็กเล็กจะ

เรียนรูดวยการกระทํา สื่อท่ีใชไดแก เกม  ของเลน  วัยโตข้ึนจะเรียนรูดวยการใชสายตาและความคิด  

สื่อจึงควรเปนภาพ และตอมาจะเรียนรูโดยอาศัยสัญลักษณท่ีเปนนามธรรมหรือภาษา สื่อการเรียนรูท่ี

นํามาใชก็ควรเปนหนังสือตาง ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 38-39)  สําหรับเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอนนัน้ เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีผูสอนสามารถผลิตไดงาย เปนเอกสารท่ีใชประกอบ 

การสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร มีหัวขอ และเนื้อหาครอบคลุม  และครบถวนตามรายละเอียด

คําอธิบายรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรประกอบดวย คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคท่ัวไป  

การวางแผนการสอน (ประกอบดวยเนื้อหา วิธีสอน เวลาท่ี  ใชสอน เอกสารอางอิงโสตทัศนูปกรณท่ีใช)  

การวัดและประเมินผล หนังสืออานประกอบแผนบริหารการสอน เนื้อหา รวมท้ังแบบทดสอบกอน/หลัง

บทเรียนหรือคําถามทายบท (อนุวัติ คูณแกว, 2555: 44)  เอกสาประกอบการเรียนมีประโยชนในการ

ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจไดละเอียดยิ่งข้ึน และทําใหนักเรียนเขาใจในสิ่งท่ีตนเอง

เรียนรูไดเปนอยางดี ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอนบรรลุวัตถุประสงคไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  

(มนัส ออนสําลี, 2552: 37) 

 การสอนสืบเสาะแบบวัฏจักรการเรียนรูเปนการสอนสืบเสาะอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใชในการจัด 

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนไดเรียนรูโดยมีประสบการณ และมีการพัฒนา

กระบวนการคิด  การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูยังทําใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองผูเรียนได

เรียนรูรวมกันและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง การสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรูระยะแรกไดพัฒนา

มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต และในปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการและข้ันตอน 

ในการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูออกเปน 7 ข้ัน ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตรวจสอบความรูเดิม ข้ันเราความ

สนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบาย ข้ันขยายความคิด ข้ันประเมินผล ข้ันนําความรูไปใช จาก

การศึกษางานวิจัยพบวาการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันเปนวิธีการท่ีจะทําใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูไดโดยสมบูรณและจะชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางเขาใจมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังชวย

ใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกใชเหตุผล ไดลงมือปฏิบัตินําไปสูการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะ 
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การคิดวิเคราะห  ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ ลัดดาวัลย  จิ่มอาษา (2553)  เรื่อง การศึกษาทักษะการ

คิดวิเคราะห โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน

สังคมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง 

วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มี

จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑท้ังหมดคิดเปนรอยละ 82.35 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวและทักษะการคิด

วิเคราะหในสาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑคิดเปน รอยละ 76.47 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดไว 

 จากสภาพปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม ส33203  กฎหมายท่ีประชาชน

ควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน ตองการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน จึงมีความสนใจท่ีจะนําสื่อการเรียนรูมาใชแกปญหา โดยการ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ี

พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึงเปนรายวิชาท่ี

นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูคอนขางนอย ในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนดังกลาว เพ่ือใหนักเรียนมี

พ้ืนฐานความรูดานกฎหมาย ตระหนักและเห็นความสําคัญของกฎหมายท่ีประชาชนควรรู ผูวิจัยได

กําหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู  ใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน รวมถึงมีพ้ืนฐานความรูท่ีอาจเปนแนวทางในการเลือกศึกษาตอ  การกําหนดสาระ 

การเรียนรูไดกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สภาพปจจุบัน ความตองการในการจัดการเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี  

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู  สําหรับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม   

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 2.  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชน

ควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักร 

การเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากทดลองใชเอกสารประกอบการเรียน  

รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และ 

การดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังจากทดลองใชเอกสารประกอบ 

การเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 5.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา

เพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 

ในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 6.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในดานการยอมรับการนําไปใชของเอกสารประกอบการเรียน  

รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และ 

การดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

   1.  นักเรียนท่ีเรียนดวย  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

   2.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหจากการเรียนดวย  เอกสารประกอบ 

การเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  เนื้อหา 

  ผูวิจัยไดใชเนื้อหาใน สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม รายวิชา

เพ่ิมเติม ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  จํานวน  6  เรื่อง  ประกอบดวย 
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   1.1  เรื่องท่ี 1  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 

   1.2  เรื่องท่ี 2  กฎหมายเก่ียวกับครอบครัว 

   1.3  เรื่องท่ี 3  กฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

   1.4  เรื่องท่ี 4  กฎหมายอาญา 

   1.5  เรื่องท่ี 5  กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเก่ียวกับสถาน

บริการ 

   1.6  เรื่องท่ี 6  กฎหมายท่ัวๆ ไป 

 2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  2.1  ตัวแปรตน  (Independent  Variables)  ไดแก กระบวนการจัดการเรียนรูดวย 

   2.1.1  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชน

ควรรู    

   2.1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน 

   2.1.3 ทักษะการคิดวิเคราะห 

  2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก     

   2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

   2.2.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห     

   2.2.3  ประสทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน     

   2.2.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียน 

   2.2.5  การยอมรับการนําไปใชของเอกสารประกอบการเรียน     

 3.  ระยะเวลา 

  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  คือ  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2560   รวมเวลาท่ีใช  

จํานวน  18  ชั่วโมง   ไมรวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 4.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ไดจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนชมุพวงศึกษา  อําเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2560  จํานวน  6  หอง รวม 196   คน 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6/5  โรงเรียน 

ชุมพวงศึกษา อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2560  จํานวน  38  คน  ไดมาโดยการสุมแบบกลุม  ( Cluster  Random  

Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม ดวยวิธีการจับสลากเลขประจําหองเรียน จํานวน 1 

หองเรียน ซ่ึงนักเรียนแตละหองเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เนื่องจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา ไดจัด

หองเรียนแบบคละความสามารถ ระหวางนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  สื่อนวัตกรรมท่ีผูวิจัยพัฒนาไดสรางข้ึน  เพ่ือใช

ประกอบการเรียนของนักเรียน ประกอบดวย คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน  ผลการเรียนรู  

จุดประสงคการเรียนรู   แบบทดสอบกอนเรียน  เนื้อหา  ข้ันตอนการปฏิบัติ  แบบทดสอบหลังเรียน  

เฉลยแบบทดสอบ และเอกสารอางอิง  โดยครอบคลุมเนื้อหารายวิชาเพ่ิมเติม ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประกอบดวย  เลมท่ี 1 เรื่อง ความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับกฎหมาย  เลมท่ี 2 เรือ่ง  กฎหมายเก่ียวกับครอบครัว เลมท่ี 3 เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย

ท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  เลมท่ี 4 เรื่อง กฎหมายอาญา  เลมท่ี 5 เรื่อง กฎหมายภาษีอากร  กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และกฎหมายเก่ียวกับสถานบริการ  และเลมท่ี  6  เรื่อง กฎหมายท่ัวๆ ไป 

 2. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  รอยละของการวัดคุณภาพจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชน

ควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักร 

การเรียนรู  7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 ดังนี้  

  80  ตัวแรก (E1)  หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนเก็บท้ังหมดท่ีนักเรียนทําไดจากการทํา 

ใบงาน  และแบบทดสอบยอยระหวางการใชเอกสารประกอบการเรยีนท้ัง 6 เลม คิดเปนรอยละ 80  

ข้ึนไป 

  80 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมดท่ีนักเรียนทําไดจากแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความรูความสามารถของผูเรียนหลังจากเรียนรูดวย

เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ี

พลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึงวัดไดจากคะแนน

ของนักเรียนท้ังหมดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง เครื่องมือท่ีใชวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  ท่ีผูศึกษาสรางข้ึน  ซ่ึงเปนแบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  40  ขอ 

 5.  การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้  
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  1) ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) เปนข้ันท่ีครูใชตั้งคําถามหรือใชสื่อเพ่ือกระตุนให

ผูเรียนไดแสดงความรูเดิม เพ่ือใหครูรูวานักเรียนมีความรูเดิมเทาไร จะไดวางแผนการจัดการเรียนรูได

ถูกตอง และครูไดรูวานักเรียนควรจะเรียนเนื้อหาใดกอนท่ีจะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ  

  2) ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยใชคําถาม รูปภาพ 

คลิปวีดิโอ ขาว กรณีตัวอยาง หรือใหนักเรียนยกตัวอยางเหตุการณท่ีสนใจเพ่ือเราความสนใจของ

นักเรียน  

  3) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) ใหนักเรียนศึกษาทําความเขาใจสิ่งท่ีจะเรียนรูจาก 

ใบความรู ใบกิจกรรม ใบงาน ขาว คลิปวีดิโอ ฯลฯ โดยท่ีนักเรียนรวมกันวางแผน ลงมือปฏิบัติ  

เพ่ือรวบรวมขอมูลใหไดเพียงพอท่ีจะใชในข้ันตอไป  

  4) ข้ันอธิบาย (Explanation) เม่ือนักเรียนไดขอมูลอยางเพียงพอในข้ันสํารวจและคนหา

แลว นักเรียนจะตองนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห อภิปราย และสรุปผล เพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียนใน

รูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยายสรุป วาดภาพ ฯลฯ เปนความรู แนวคิดของตนเอง  

  5) ข้ันขยายความคิด (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรู

เดิมหรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติม รวมท้ังกําหนดสถานการณใหนักเรียนนําความรูท่ีไดไปแกไข

สถานการณปญหาท่ีครูกําหนดให ซ่ึงก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวาง

ข้ึน  

  6) ข้ันประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ในข้ันนี้เปนการประเมินผลการเรียนรูดวย

กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะใชวิธีการ

ประเมินผลท่ีหลากหลาย ท้ังการใชคําถาม ทําแบบทดสอบ แผนผังความคิด จัดปายนิเทศ เปนตน   

เขามาชวยในการประเมินความรู ความสามารถของนักเรียน จากข้ันนี้จะนําไปสูการนําความรูไป

ประยุกตใชในเรื่องอ่ืน ๆ  

  7) ข้ันนําความรูไปใช (Extension) เปนข้ันท่ีครูไดจัดเตรียมโอกาสใหนักเรียนไดแก 

กําหนดสถานการณ แสดงบทบาทสมมุติ บันทึกการปฏิบัติตน เปนตน เพ่ือใหนักเรียนจะไดนําความรู 

ท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมแตละข้ันไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

ประจาํวัน ครูจะเปนผูกระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปสรางความรูใหมท่ีเรียกวา  

การถายโอนความรู ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  หมายถึง  คะแนนคุณลักษณะของผูเรียนจาก 

การจําแนก แจกแจงขอมูล การจัดลําดับขอมูล และการเปรียบเทียบขอมูล หรือวาแยกแยะเพ่ือใหเห็น

ความสัมพันธ ขององคประกอบตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น ระบุเหตุผลหาเชื่อมโยง

ความสัมพันธของขอมูล ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  โดยวัดจาก

คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ เลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน  30  ขอ 
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 7.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบใจ พอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบ 

การเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 8.  การยอมรับ หมายถึง  ระดับความรูสึกหรือความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีสมัครใจเขารวมเสวนาวิชาการท่ีมีตอการนําไปใชของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม   

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

 ผลท่ีมีตอนักเรียน 

  1. ไดเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  

สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  

ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนชุมพวงศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต  31  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2560  ท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรยีน  

รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และ 

การดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรยีน  

  3. นักเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  มีคุณภาพตามมาตรฐานชวงชั้น 

  4. เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการคนควาหาความรูดวยตนเอง และนักเรียนเกิด

การเรียนรูอยางถาวร เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกความรับผิดชอบ 

  5. เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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 ผลท่ีมีตอครู 

  1. ทําใหครูมีนวัตกรรมใชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ เอกสารประกอบการเรียน  

รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และ 

การดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  

ไวจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทําใหสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหสูงข้ึน 

  2. ชวยลดบทบาทครู  การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนเปนสําคัญ  ใหนักเรียนเรียนรูโดยใช

ทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  3. เปนแนวทางแกครูในการสรางและใชเอกสารประกอบการเรียนในเนื้อหาอ่ืน ๆ ตอไป 

27 ผลท่ีมีตอความกาวหนาวงการวิชาการ 

  1. ไดนวัตกรรมท่ีเปนเอกสารประกอบการเรียนจากการพัฒนา27เอกสารประกอบการเรียน  

รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และ 

การดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหมีการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูท่ีใชไดจริง มีประสิทธิภาพ และสงผลตอการพัฒนาวงการศึกษาของไทยไดมีการวิจัยและพัฒนา

สื่อท่ีเปนเอกสารประกอบการเรียน ใชประกอบการจัดการเรยีนรู รวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ใหเพ่ิมมากข้ึน  

  2. ทําใหไดความรูใหมท่ีทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหมๆ ท้ังในดานทฤษฎี

และปฏิบัติในการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน27รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใชการสอนแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 6 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม   

ส33203  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู   สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6    และนําไปใชประกอบการจัดการเรียนรู  ซ่ึงสามารถแสดงในรูป

แผนภาพท่ี 1 ดังนี้  
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                      ตัวแปรตน                                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1   แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  

กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สาระหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยใช 

การสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7  ข้ัน  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

กระบวนการจัดการเรียนรูดวย 

1. เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา 

    ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู    

2. การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7  ข้ัน 

3. ทักษะการคิดวิเคราะห   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห  

3.ประสทิธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ 

5. การยอมรับการนําไปใช 
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