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 The purposes of this research were to: 1) compare the democratic citizenship characteristics of the 
Mathayomsuksa 1 students before and after the participation in the learning management us ing group investigation 
model 2) investigate the growth of democratic citizenship characteristics of the Mathayomsuksa 1 students during the 
participation in the learning management using group investigation model 3) compare the learning achievement on    
democratic citizenship of the Mathayomsuksa 1 students before and after using group investigation model and 4) study 
the opinions  of the Mathayomsuksa 1 students toward using group investigation model. The sample of this research 
consisted of 49 students from Mathayomsuksa 1/10 students studying in the second semester during the academic year 2015    
at Mathayomwatsing School, Chomthong District, Bangkok of The Secondary Educational Service Area Office 1, using 
simple random sampling and taking each classroom as a sampling unit.     
 The instruments were: 1) lesson plans 2) a democratic citizenship characteristics test 3) an assessment form of 
democratic citizenship characteristics 4) a learning achievement test and 5) a questionnaire on students’ opinions towards 

the learning management using group investigation model. The collected data were analyzed by mean ( X ), standard 
deviation (S.D.), dependent sample t-test and content analysis. 
 The findings were as follows: 
 1. The democratic citizenship characteristics of students after the participation in the learning achievement 
using group investigation model were significantly higher than before the participation learning at the .05 level.  
 2. The development of democratic citizenship characteristics of the Mathayomsuksa 1 students during the 
participation in the learning management using group investigation model had developed from moderate to high level.  
 3. The learning achievement of students on democratic citizenship after the participation in the learning achievement 
using group investigation model were significantly higher than the learning achievement before the participation at the 
.05 level. 
 4. The opinions of students towards participation in the learning management using group investigation model were 
at the highest level. 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณวีร์  บุญคุม้  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจยั ท าให้ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
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โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ท่ีให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
ในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณเพื่อน พี่และน้องระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และบุคคลอนัเป็นท่ีรักทุกท่านส าหรับความช่วยเหลือ 
ค าแนะน าและก าลงัใจท่ีมีใหเ้สมอมาจนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู ้ซ่ึ งให้ ชีวิต  การอบรมเล้ี ยงดู  ให้ ความ รู้ 
ความสามารถ เป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนบัสนุนปัจจยัทางการศึกษามาโดยตลอด 
และขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกๆ ท่านท่ีเป็นก าลงัใจในการศึกษาเป็นอย่างดี ท าให้ผูว้ิจยั
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทดงัท่ีมุ่งหมายไว ้

 

 

 



 

ช 
 

สารบัญ  

 หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย..................................................................................................................      ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ.............................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................................     ฉ 
สารบญัตาราง  .........................................................................................................................     ฎ   
สารบญัแผนภาพ......................................................................................................................     ฑ 
บทท่ี 
      1 บทน า………………………………………………………………………….…... 1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา……………………………….…………... 1 
 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั……………………………………………………... 12
     ค าถามการวจิยั……………………………………………………..…....... 13          
  วตัถุประสงคข์องการวจิยั………………………………………………..... 13 
  สมมติฐานของการวจิยั………………………………………………......... 13 
  ขอบเขตของการวจิยั………………………………………………………. 14 
   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง………………………………………. 14 
   ตวัแปรท่ีศึกษา………………………………………………........ 14 
   เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั…………………………………………… 14 
   ระยะเวลาในการวจิยั…………………………………………….. 14 
  นิยามศพัทเ์ฉพาะ………………………………………………………….. 15 
  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ……………………………………………….. 17 
        2   วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง……………………………………………………………. 18 
  รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ………………. 19 
   ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม................................................................. 19
      แนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม…….............................................……… 21     
   



 

ซ 
 

บทท่ี                      หนา้ 
 
   วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม................................................................. 23 
   ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม…......................................................…... 24 
   ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม................................................................. 26 
   ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
   สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม………………….............……… 32 
  คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย…………...........…. 35 
   ความหมายของพลเมือง …………………………………............. 35 
   ความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย........................... 35     
   คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย………..... 36      
  ทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะ 
   ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย………......................... 49      
  พฒันาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในแต่ละช่วงวยั........................................ 57      
  แนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ 
   ประชาธิปไตย…………........................................................…….. 60 
  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง......................................................................................... 67      
   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม…………………………….........……… 67      
    งานวจิยัในประเทศ……………………………......…….. 67      
    งานวจิยัต่างประเทศ…………………….……………….. 69     
   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
   ในระบอบประชาธิปไตย…………………………...........………. 70      
    งานวจิยัในประเทศ……………………………...…...….. 70      
    งานวจิยัต่างประเทศ………………………....…………... 72      
 



 

ฌ 
 

    
  บทท่ี                      หนา้     
        3 วธีิการด าเนินการวิจยั…………………………………………...…….…………... 73      
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั…………………………………………......….. 74     
  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั………………………........................ 75      
  การด าเนินการทดลองในการวจิยั………............……………..………… 96        
  การวเิคราะห์ขอ้มูล……………………………………………......…..… 97        
  สรุปวธีิด าเนินการวจิยั……………………...………………………......... 98        
      4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล……………………………....……................……………. 100   
  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ  
   ประชาธิปไตยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและ 
   หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช ้
   กระบวนการกลุ่ม ......................................................................... 101    
  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ 
   ประชาธิปไตย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนกัเรียนและครู   
   ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม................................................................ 102    
  ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมือง 
   ในระบอบประชาธิปไตย   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
   ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้ 
   กระบวนการกลุ่ม........................................................................... 104    
  ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
   ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม................................................................. 105    
      5  สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ……………………....……….......... 110   
  สรุปผลการวจิยั……….....................…………………………………....... 111   
  อภิปรายผล……….....................………………………………….............. 112   
  ขอ้เสนอแนะ……….....................………………………………...…........ 120 
    



 

ญ 
 

 
   
บทท่ี                       หนา้ 
   ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช…้…………...…..................... 120   
   ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป…………............................... 121   
รายการอา้งอิง................................................................................................................... 122    
ภาคผนวก......................................................................................................................... 129    
 ภาคผนวก ก รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ................................................................................ 130   
 ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั............................................ 132    
 ภาคผนวก ค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั................................................................. 186    
ประวติัผูว้ิจยั...................................................................................................................... 243    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                       หนา้ 
1 ล าดบัขั้นพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท…์…………………….....……....….. 50      
2 ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะ   
   ของความเป็นพลเมืองในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3…………...........… 59    
3 โครงสร้างรายวชิา ส 21102 สังคมศึกษา 2………………………….........…….…. 75    
4 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้………………….………………...........………... 77     
5 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ        
  ประชาธิปไตยกบัตวับ่งช้ีของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย.............................................. 80   
6  เกณฑร์ะดบัคะแนนคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย............. 81      
7   เกณฑร์ะดบัคะแนนรายดา้นของคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 
  ระบอบประชาธิปไตย................................................................................... 82      
8  การแปลความหมายของค าถามคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 
  ระบอบประชาธิปไตย................................................................................... 85     
9 ค่าความสอดคลอ้งภายในระหวา่งผูต้อบแบบประเมินคือนกัเรียน ครู และ 
  บุคคลภายนอก............................................................................................... 86     
10    การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัระดบัพุทธิพิสัย 
  ของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย........................................ 89   
11  การแปลความหมายของค าถาม............................................................................ 93  
12  ตารางสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั.......................................................................... 99  
13  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   
  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ 
  การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม........................................ 101   
14  ผลการศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ 
  ประชาธิปไตยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนกัเรียนและครู  ระหวา่งเรียน 
  ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม.................... 102   



 

ฏ 
 

ตารางท่ี                       หน้า
                       
15       ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมือง 
  ในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม....................................................................... 104  
16  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบ 
  การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม.................................... 105   
17   ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                              
                   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง  
  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ......................... 113  
18   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ.......................... 149  
19   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
                ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ....................................................... 154  
20   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
      เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ................... 157  
21   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
                    วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
           ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชสู้ตร 
  ของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20.................................................................. 173  
22   ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1              
  ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
   ของผูเ้ช่ียวชาญ............................................................................................. 177  
 
 
 
 



 

ฐ 
 

ตารางท่ี                       หนา้
                       
23   คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
                     ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน 
  ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม................. 178  
24   คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
                    ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
  สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น................................. 179  
25   คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
                    ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
  สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น................................. 182 
26  คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ   
                 ประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบ 
  การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม..................................... 185 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฑ 
 

 
สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพท่ี                      หนา้ 
     1  กรอบแนวคิดในการวจิยั………………………………………………..… 12 
     2  แสดงผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
   สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม………………………………… 34 
     3  หลกัการร่วมในดา้นคุณลกัษณะของพลเมือง………………………….….. 45 
     4  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม แสดงจิตลกัษณะพื้นฐาน  
        และองคป์ระกอบทางจิตใจของพฤติกรรมทางจริยธรรม……….... 54  
     5  หลกัการร่วมดา้นการจดัการเรียนรู้  
        ท่ีเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย………..….… 60   
     6  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม….…....................................................... 79 
     7   การสร้างแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ 
   ประชาธิปไตยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1........................... 84  
    8   การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ                  
   ประชาธิปไตยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ......................... 87 
     9   การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  
   ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน 
   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1..................................................................... 92  
   10    การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ 
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม...................... 95   
     
 
 

 

               



 

 

  

 

 

 

 

1 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
เป็นประมุข ตั้งแต่พุทธศกัราช 2475 ซ่ึงจดัว่ามีการพฒันากระบวนการประชาธิปไตยมาร่วม 80 ปี 
แต่ยงัคงมีปัญหาของการถอยกลบัไปสู่ยุคท่ีเรียกวา่ “ขาดความเป็นประชาธิปไตย” (ถวิลวดี บุรีกุล 
และคณะ, 2555: 1) โดยพิจารณาได้จากสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย                     
ทั้ งปัญหาด้านการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง  การทุจริตคอร์รัปชั่น การเห็นประโยชน์ของตนมากกว่า
ประโยชน์ของสังคม การละเมิดสิทธิ  ไม่เคารพกฎหมาย สังคมขาดระเบียบวินยั หรือแมแ้ต่ความ
ขดัแยง้ทางการเมือง  ซ่ึงพื้นฐานของการขัดแยง้ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนั้ น                 
เกิดจากนักการเมืองและประชาชน ไม่เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง ทุกคนต่างใชเ้สรีภาพไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตวั และท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางสังคม (เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, 2554: 388-389) โดยจากสภาพปัญหาการเมือง 
การปกครองไทย สามารถจดักลุ่มปัญหาได ้3 เร่ืองใหญ่ๆ คือ ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตย 
ของระบบการเมือง ประชาชนยงัไม่เป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศอย่างแทจ้ริง 
ปัญหาความดอ้ยประสิทธิภาพของระบบการเมือง ระบบการเมืองไทยยงัไม่สามารถน าความสุข
ความเจริญกา้วหนา้มาสู่ประชาชน และประเทศชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งท่ีประเทศไทยเป็นประเทศ        
ท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่เราก็พบวา่ประชาชนส่วนหน่ึงยงัอดยาก ยากจน แสดงถึงการกระจาย
ทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม ปัญหาความทุจริตของระบบการเมืองไทย มีการเบียดบงังบประมาณ
แผน่ดิน รับสินบน เก็บส่วยจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ออกกฎระเบียบเพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์ ใชอ้  านาจ
และอิทธิพลในทางมิชอบ ซ่ึงก่อให้เกิดผลร้ายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรง ทั้งยงั
ก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557: 10-11) 
 จากการแกไ้ขปัญหาการเมืองไทยท่ีผา่นมา ทุกภาคส่วนไดมี้ความคิดเห็นและพยายามท่ีจะ
แกไ้ขปฏิรูปการเมืองไทยใหดี้ข้ึนไม่วา่จะเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเมือง การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง การปราบปรามการซ้ือเสียง การตั้งองคก์รอิสระเพื่อ
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ตรวจสอบนักการเมือง การกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่อย่างไรก็ตาม         
ยงัพบวา่ ระบบการเมืองยงัประสบปัญหาอยูเ่ช่นเดิม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557: 
15-16) นอกจากน้ีการไม่ยอมรับกฎกติกาตามแนวทางของประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง มกัอา้งสิทธิ 
เสรีภาพ แต่ขาดการค านึงถึงภราดรภาพ คือมนุษยทุ์กคนจะตอ้งมีความเท่าเทียมกนัและปฏิบติัต่อกนั
ดุจพี่น้อง รวมถึงการให้ข้อมูลแก่สังคมมีการบิดเบือน เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน จนท าให ้            
คนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเกิดความสับสน น ามาซ่ึงการถูกแทรกแซงบ่อนท าลายความมัน่คง และ
ความสามคัคีในชาติ (สุพตัรา  จิตตเสถียร, 2553: 10) ส่งผลให้การแกปั้ญหาการเมืองไทยท่ีผา่นมา              
ไม่ไดผ้ล เน่ืองจากไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีสาเหตุอยา่งแทจ้ริง 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยนัน่ เกิดจากประชาชน
ขาดความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ไม่เข้าใจถึงหลักการส าคัญของการปกครอง                  
ในระบอบประชาธิปไตย ถูกชกัจูงและปลุกระดมไดง่้าย นกัการเมืองส่วนใหญ่จะมีความคิดแบบ
มิจฉาทิฐิ คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 
2554: 389-390) สอดคล้องกับรายงานการวิจยัของสถาบันพระปกเกล้าท่ีพบว่า เยาวชนมีความ
สับสนต่อประชาธิปไตย ขาดการวิเคราะห์เหตุผล และมองไม่เห็นภาพของการมีประชาธิปไตย             
ไม่ทราบว่าหากขาดการเคารพสิทธิผูอ่ื้นแลว้จะเกิดอะไรข้ึน ยึดความเห็นของตนเองโดยไม่สนใจ
เพื่อนร่วมงาน  และเห็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนเป็น เร่ืองธรรมดา (ถวิลวดี บุรีกุล , 2551: 5-6) 
สอดคล้องกับสายชล สัตยานุรักษ์ และทิพย์พาพร ตนัติสุนทร (2555: 4) ท่ีร่วมกันส ารวจและ
วิเคราะห์ถึงวิถีไทยในอดีตถึงปัจจุบนัท่ีไม่เอ้ือต่อความเป็นพลเมืองไทย ไดแ้ก่ การปกครองแบบ
รวมศูนยอ์  านาจ ตลอดจนการตกอยูภ่ายใตร้ะบบอุปถมัภ ์ระบบการศึกษาท่ีกล่อมเกลาให้ประชาชน
รับใช้กลไกของรัฐเป็นแบบแผนเดียวกันทั้ งประเทศ และมีเน้ือหาสาระท่ีสอนแต่เร่ืองหน้าท่ี
พลเมือง การส่ือสารมวลชนท่ีเปรียบเสมือนกระบอกเสียงของรัฐ หรือการส่ือสารทางเดียว สถาบนั
ครอบครัวท่ีใช้ระบบอาวุโสในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และมโนทศัน์ท่ีมีต่อวฒันธรรมไทย            
วา่เป็นวถีิท่ีดีงาม และควรคงอยูไ่วไ้ม่เปล่ียนแปลง 
  การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงถือวา่มีความส าคญั               
โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545มาตรา 7 
มุ่งหมายให้ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครอง                
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หนา้ท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง     
มีความริเร่ิมสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3)             
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
6) ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีจิตส านึก
ในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่ง
ท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข  สอดคลอ้งกบั
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้สามารถคิดวิเคราะห์  
แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ท างานเป็นกลุ่ม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย  
ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต  
ต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และสามารถก้าวทนัโลก (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552:  
9-12) ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีมุ่งปลูกฝังให้ประชาชนของรัฐมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง            
ท่ีเหมาะสม มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นต่อการปกครอง รู้จกัสิทธิ หนา้ท่ี และการปกป้องสิทธิของ
บุคคลและประโยชน์สาธารณะ มีความรู้ความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีคุณภาพ และอยู่บน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ศรัณยุ หมั้ นทรัพย์, 2553: 4-5) โดยความเป็นพลเมืองนั้ นถือได้ว่า                         
มีความส าคญั เพราะถา้สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยรู้จกัปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดียอ่มเกิดผลดีต่อ
สังคมและประเทศ  ซ่ึงท าให้สังคมและประเทศพฒันาไปอยา่งมัน่คง เพราะการท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ย่อมส่งผลให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงั
ก่อให้เกิดความรักและความสามคัคี ในหมู่คณะ  สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย เพราะ            
ทุกคนปฏิบติัตามระเบียบกติกา และกฎเกณฑท่ี์ทุกคนยอมรับ สังคมมีความเป็นธรรม สมาชิกทุกคน
ได้รับสิทธิ หน้าท่ี  เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และสมาชิกในสังคมมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน ้ าใจต่อกันตามหลักศีลธรรมท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อกันตามวิถี
ประชาธิปไตย (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555: 22-23) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม มุ่งให้นักเรียนอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา การเห็น
คุณ ค่ าข อ งท รัพ ย าก ร  แ ล ะ ส่ิ งแ วดล้ อ ม  ค ว าม รัก ช า ติ แ ล ะ ภู มิ ใจ ใน ค วาม เป็ น ไท ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:10) ซ่ึงการเป็นพลเมือง หมายถึง คนท่ีอาศยัอยู่ในรัฐ ท าหน้าท่ีเป็น
ก าลังส าคัญของรัฐ มีส านึกในสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ทั้ งต่อตนเอง ครอบครัว รัฐ                 
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน(ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร , 2556: 13)                  
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ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่ อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 
(คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองดี, 2553: 4-5) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความส าเร็จในประเทศ โดยการสร้าง “พลเมือง” ท่ีมีความสามารถปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึง สมาชิกในสังคมท่ีใช้สิทธิ  เสรีภาพ โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง              
ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม โดยบุคคลท่ีเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  จะมีพฤติกรรมท่ีส าคญั คือ 
การมีคารวธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเคารพซ่ึงกนัและกนั  เคารพในระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัของสังคมส่วนรวม  การมีสามคัคีธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ของบุคคลซ่ึงอยูร่วมกนัในสังคมและมีการท างานร่วมกนั  มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงาน
และองค์กรร่วมกนั  มีลกัษณะการร่วมคิด  ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมดว้ยความเต็มใจเป็นน ้ าหน่ึง 
ใจเดียวกนั  และตั้งใจปฏิบติังานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด และ
การมีปัญญาธรรม  เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกในดา้นผูใ้ชส้ติปัญญา ใชเ้หตุผล และความ  
ถูกต้องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร, 2555: 25-28) จากความส าคญัของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โรงเรียน
มธัยมวดัสิงห์จึงได้ก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยมีเป้าประสงค์ให้นักเรียนเป็นพลเมือง และ           
พลโลกท่ีดี มีคุณภาพและมีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี  2556 - 2558  
(นโยบายและแผนงานโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์, 2556: 28-30) โดยการฝึกให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น จะท าให้ผูเ้รียนกลายเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพ 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 
 แต่จากสภาพการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองท่ีผ่านมายงัไม่ได้ผล 
เน่ืองจากปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองส าหรับประเทศไทยนั้น 
ถึงแมจ้ะเคยมี “วิชาหนา้ท่ีพลเมือง” เป็นวิชาเฉพาะในหลกัสูตรการศึกษาท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียน 
แต่ “วิชาหนา้ท่ีพลเมือง” ไดถู้กลดทอนความส าคญัให้เหลือเพียงเป็นสาระหน่ึงในสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาเท่านั้น  นอกจากนั้นเน้ือหาตามท่ีหลกัสูตรก าหนดก็เป็นวิชาการมาก  อีกทั้งยากเกินไป
ส าหรับนกัเรียน วิชาหน้าท่ีพลเมืองจึงกลายเป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือ และท าให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ชาติไม่สามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็น “พลเมือง” ให้กบัประเทศไทยได ้ อีกทั้งหลกัสูตรและ
วิธีการจดัการเรียนการสอนเนน้ความรู้ภาคทฤษฎี และวิธีการบรรยาย ทั้งๆท่ีความเป็นพลเมือง คือ
การเคารพตนเอง เคารพผูอ่ื้น เคารพกติกา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการได้มาซ่ึง
คุณลกัษณะดงักล่าว ตอ้งจดัการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ ฝึกฝน ผา่นกิจกรรมเชิงกระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มร่วมกัน นอกจากน้ีในปัจจุบนัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประชาธิปไตยในโรงเรียน               
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ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการสร้างความเป็นพลเมืองโดยตรงนั้น เท่าท่ีปรากฏในสถานศึกษาเป็นแต่เพียงการ
เลือกตั้ งสภานัก เรียน ทั้ งๆ ท่ีประชาธิปไตยเป็นเร่ืองของวิถี ชีวิต  การอยู่ ร่วมกันในสังคม  
(คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองดี, 2553: 2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อ าพล จินดาวฒันะ และคณะ(2555: 8) ท่ีไดก้ล่าวถึงระบบ
การสอนส่วนใหญ่ท่ีเนน้การสอนดว้ยวิธีบรรยายเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดี และความ
เป็นพลโลกท่ีดีมากกวา่การจดัฝึกฝนปฏิบติั ท าให้ขาดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เก่ียวกบัการ
เป็นพลเมืองดี  และการเป็นพลโลกท่ี ดี ท าให้ผูเ้รียนขาดโอกาสในการพัฒนานิสัยด้านความ
รับผิดชอบทางสังคม ทางศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะขาดประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน การรับใชส้ังคมซ่ึงเป็นแก่นสาระ และรากฐานของการเป็นพลเมืองดีและการเป็นพลโลกท่ีดี  
สอดคล้องกบัวฒันา  อคัคพานิช (2543: 58) ท่ีได้กล่าวว่า การจดัการศึกษาในเร่ืองประชาธิปไตย   
มกัเป็นการเรียนโดยใช้ท่องจ า ผูเ้รียนไม่เห็นคุณค่า ไม่เข้าใจ จึงกลายเป็นวิชาท่ีเครียด บางคร้ัง
ผู ้สอนก็เบ่ือ ไม่ชอบการเมือง เน่ืองจากผู ้สอนเองก็ยงัไม่ได้เข้าใจสาระของการเมืองอย่าง                
แตกฉานพอ ซ่ึงจากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษานานาชาติ (IEA)ดา้นความรู้เก่ียวกบั
พลเมืองศึกษา พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย 452 ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 500 คะแนนของ ICCS              
และเม่ือจ าแนกระดับความสามารถของนักเรียนไทยพบว่ามีความสามารถระดับ 3 ร้อยละ 25 
ความสามารถระดบั 2 ร้อยละ 29 ความสามารถระดบั 1 ร้อยละ 38 และความสามารถต ่ากวา่ระดบั 1 
ร้อยละ 25 (IEA: 2010, อา้งถึงในสมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2557: online) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการขาด
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของนกัเรียนไทย  อีกทั้งยงัมีปัญหาในดา้นการจดัการศึกษา ซ่ึงจาก
การทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่าคะแนนเฉล่ียในรายวิชาสังคมศึกษา 
ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงัน้ี   
ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.09  ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  41.26  และปีการศึกษา 
2557 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.85 (วชิาการโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์, 2558: 15)  
 การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจะสามารถ
พัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นการเรียน               
การสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนไดเ้ผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาแลว้ตอ้งพิสูจน์ความจริงดว้ยหลักของ
เหตุผล เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา อีกทั้งยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและ
ยอมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล   ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัในการท างานแบบประชาธิปไตย   สอดคลอ้งกบั สิริวรรณ  ศรีพหล (2552: 51) ไดก้ล่าวถึง
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาลักษณะความเป็นพลเมืองดี โดยกิจกรรมการเรียน           
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การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกิจกรรมท่ีอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เช่นเดียวกบักิจกรรมแบบแกปั้ญหา ซ่ึงเนน้การพฒันาความสามารถในการใชส้ติปัญญาของผูเ้รียน
ไดม้าก  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง วิธีการน้ีนิยมใชม้ากในวิชา
สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ บางแห่งเรียกว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  กิจกรรมแบบ
สืบสวนสอบสวนเน้นความส าคญัท่ีผูเ้รียนเป็นอนัมาก โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตและช่างสงสัย เพื่อจะไดเ้พียรพยายามหาขอ้มูลมาขจดัความสงสัยนั้น 
จนในท้ายสุดจะเกิดมโนคติในเร่ืองท่ีศึกษาและสามารถสรุปเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมวิธีการ
แกปั้ญหาให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนกระบวนการคิด รวมทั้งฝึกทกัษะและความสามารถในการตดัสินใจ 
การยอมรับเจตคติของผูเ้รียนแต่ละคน การเป็นผูท่ี้คิดอย่างมีเหตุผลน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัขอ้หน่ึงของการเป็นพลเมืองดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศกัด์ิชยั  นิรัญทว ี
(2548: 57) ท่ีกล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองว่า การเรียนการสอน
โดยกระบวนการกลุ่ม ช่วยท าให้เน้ือหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นพลเมือง 
กลายเป็นเร่ืองท่ีมีชีวิตชีวาน่าสนใจมีความเคล่ือนไหว นักเรียนสามารถมองเห็นแง่มุมท่ีแตกต่าง 
การใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้ งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ                 
การปฏิสัมพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้กิจกรรมและส่ือการสอนหรือกิจกรรมอ่ืนมาประกอบ 
ตามความเหมาะสม  นอกจากน้ี ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 198-199)  ยงัไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะส าคญั โดยเนน้การ
พฒันาทกัษะทางสังคม  ฝึกการวางแผน การแบ่งหน้าท่ี  แบ่งงาน การติดตามผลงาน การแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม 
ส่งเส ริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซ่ึ งทักษะเหล่าน้ี ถือเป็นพื้ นฐานของชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบัจอยซ์ และวลี  (Joyce and Weil, 2009: 221-222) ท่ีกล่าววา่ การจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการสอนท่ีมาจากการอยู่ร่วมกันในสังคม               
ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีพฒันาความเป็นพลเมือง  โดยการให้ผูเ้รียนระบุปัญหา  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั
ปัญหานั้น ร่วมกนัศึกษารวบรวมขอ้มูล ความคิด และทกัษะอนัเป็นการพฒันาความสามารถในการ
อยู่ร่วมกนัในสังคม โดยการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีขั้นตอนกระบวนการ          
ท่ีส าคญั ดงัน้ี  1) ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หมายถึง ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอปัญหาท่ีผูส้อน
ก าหนดสถานการณ์ให้  2) ขั้นพิจารณาปัญหา หมายถึง ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาปัญหา
ท่ีเสนอและศึกษาใบความรู้จากผูส้อน เพื่อเช่ือมโยงไปสู่จุดประสงค์ท่ีก าหนด 3) ขั้นวางแผน 
หมายถึง ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมศึกษา ร่วมกนัคิดวางแผนขั้นตอนในการศึกษาคน้ควา้ตาม           
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ใบกิจกรรม โดยการก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน 4)  ขั้นลงมือ
ปฏิบติั หมายถึง สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มคน้ควา้หาความรู้ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมทั้งร่วมกนั
ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีเน้นการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสังคม โดยผูส้อนจะคอยแนะน า 
และช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรม เพื่อน าผลมาอภิปรายสรุปสาระส าคญัของกลุ่ม  5) ขั้นรวบรวม 
วเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอผลงาน หมายถึง สมาชิกไดเ้สนอผลงานท่ีตนเองไดศึ้กษาร่วมกนั อภิปราย
สรุปเป็นความคิดของกลุ่ม และบนัทึกในแบบบนัทึกกิจกรรมส่งตวัแทนน าเสนอผลการศึกษาหน้า
ชั้นเรียน และผูเ้รียนในชั้นไดร่้วมกนัวิเคราะห์วา่บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดหรือไม่ 6) ขั้นทบทวน
และเช่ือมโยงปัญหาใหม่ หมายถึง เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรียน โดยผูเ้รียนและผูส้อน 
หลังจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในรูปของแผนผงั
ความคิด พร้อมทั้งประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ด้านทกัษะทางสังคมลงในบนัทึกของฉัน 
(Joyce and Weil, 2009: 226-227 )   
 จากแนวคิดและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องกับ รูปแบบการจัดการเรียน รู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จะเห็นว่าการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีส่วนช่วย
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการต่างๆของผูเ้รียนให้ดีข้ึน รวมทั้งช่วยให้
ผูเ้รียนได้พฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้งยงัเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงได้น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อนัจะท าให้นกัเรียนสามารถปรับตวัได้เม่ือเกิดการเผชิญสถานการณ์
ต่างๆ และเป็นการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กบันกัเรียนเพื่อ
พฒันาประเทศใหก้า้วหนา้สืบต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group Investigation) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีแนวคิด
ให้ผูเ้รียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการแสวงหา
ความรู้ รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นค าตอบ ฝึกความรับผิดชอบในการท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคม
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ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ดวงกมล สินเพง็ 2551: 188) โดยรูปแบบน้ีมาจากแนวคิดหลกัของ 
เธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือ แนวคิดเก่ียวกบัการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (inquiry) และแนวคิด
เก่ียวกบัความรู้ (knowledge) เธเลนไดอ้ธิบายวา่ ส่ิงส าคญัท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกหรือ
ความตอ้งการท่ีจะสืบคน้หรือเสาะแสวงหาความรู้ก็คือ ตวัปัญหา แต่ปัญหานั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีมี
ความหมายต่อผู ้เรียนและท้าทายเพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความต้องการแสวงหาค าตอบ 
นอกจากนั้นปัญหาท่ีมีลกัษณะชวนใหเ้กิดความงุนงงสงสัย(puzzlement) หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางความคิด  จะยิ่งท าให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากมนุษยอ์าศยัอยู่ในสังคม ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม เพื่อสนองความตอ้งการของ
ตนทั้ งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ความขดัแยง้ทางความคิดท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างบุคคลหรือในกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี , 2550: 248) ทั้ งน้ีการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือการ
พึ่งพาและเก้ือกูลกนั มีความตระหนกัวา่ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จของกลุ่ม
ข้ึนกบัสมาชิกทุกคน สมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือกลุ่มประสบความส าเร็จ มีการ
ปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด  ท าให้สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและ
พยายามท าหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เกิดการใช้ทักษะการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม              
เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2550: 99-101)           
ทั้ ง น้ี จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดการจัดการเรียน รู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการก ลุ่ม                           
ของนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 226-227) กล่าวถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเสนอ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หมายถึง ผูเ้รียนร่วมกันเสนอปัญหาท่ีผูส้อนก าหนดสถานการณ์ให้                   
2) ขั้นพิจารณาปัญหา หมายถึง ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาปัญหาท่ีเสนอและศึกษาใบ
ความรู้จากผูส้อน เพื่อเช่ือมโยงไปสู่จุดประสงคท่ี์ก าหนด  3)  ขั้นวางแผน หมายถึง ให้ผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มไดร่้วมศึกษา ร่วมกนัคิดวางแผนขั้นตอนในการศึกษาคน้ควา้ตามใบกิจกรรม โดยการก าหนด
หนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน  4)  ขั้นลงมือปฏิบติั  หมายถึง สมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มคน้ควา้หาความรู้ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งร่วมกันปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีเน้นการ
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสังคม โดยผูส้อนจะคอยแนะน า และช่วยเหลือในการปฏิบติั
กิจกรรม เพื่อน าผล มาอภิปรายสรุปสาระส าคญัของกลุ่ม  5) ขั้นรวบรวม  วเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอ
ผลงาน หมายถึง สมาชิกได้เสนอผลงานท่ีตนเองได้ศึกษาร่วมกัน อภิปรายสรุปเป็นความคิด             
ของกลุ่ม และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมส่งตัวแทนน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้ นเรียน                   
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และผูเ้รียนในชั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดหรือไม่ และ 6) ขั้นทบทวน            
และเช่ือมโยงปัญหาใหม่  หมายถึง เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรียน โดยผูเ้รียนและผูส้อน 
หลังจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในรูปของแผนผงั
ความคิด พร้อมทั้งประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ด้านทกัษะทางสังคมลงในบนัทึกของฉัน  
สอดคล้องกบัทิศนา  แขมมณี  (2550: 249-250) ได้เสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน              
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 1) ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีชวนให้
งุนงงสงสัย  2) ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น  3) ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้   4)ให้ผู ้เรียนด าเนินการแสวงหาความรู้  5)ให้ผู ้เรียน
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลน าเสนอ และอภิปรายผล  6) ให้ผูเ้รียนก าหนดประเด็นปัญหา                    
ท่ีต้องการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป และดวงกมล สินเพ็ง (2551: 190-192) อธิบายขั้ นตอน                   
การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่              
1) ขั้นเสนอปัญหา 2) ขั้นพิจารณาปัญหา 3) ขั้นคิดวิธีแสวงหาความรู้  4 ) ขั้นคน้ควา้แสวงหาความรู้  
5) ขั้นเสนอผลการแสวงหาความรู้  และ 6) ขั้นสรุปผล 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ของจอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 226-227) มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยกระบวนการ
ของการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ือง ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จักการแสวงหาความรู้  ฝึกการ
แกปั้ญหาและการท างานร่วมกนัภายใตค้วามสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของความเป็นพลเมืองดีภายใตส้ังคม
ประชาธิปไตย ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 2) ขั้นพิจารณา
ปัญหา 3) ขั้ นวางแผน  4) ขั้ นลงมือปฏิบัติ   5) ขั้ นรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  เสนอผลงาน                       
และ 6) ขั้ นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่  ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้แก่ผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนรู้จกั
แกปั้ญหา  ฝึกการท างานกลุ่ม โดยกระบวนการประชาธิปไตยเป็นกลุ่ม ท่ีสืบเสาะหาความรู้ภายใต ้
ความเป็นประชาธิปไตยเป็นหลกั ผูเ้รียนตอ้งถกเถียงกนัและตกลงกนั ภายใตค้วามสามารถของ            
แต่ละบุคคลภายในกลุ่ม โดยมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มและมีความร่วมมือกันภายในกลุ่ม                    
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของความเป็นพลเมืองดีของสังคม สอดคล้องกับ (กรมวิชาการ, 2544:               
15-16) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้น
บรรยากาศการท างานร่วมกนั เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์และการเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยูใ่น
สังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบั นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ์ (2540: 70) กล่าวว่า 
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รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ท าให้ผูเ้รียนเกิดการอยากรู้อยากเห็น 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมสืบสวนเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับปัญหาใดปัญหาหน่ึง ผูเ้รียน
จะต้องท างานเป็นกลุ่ม ต้องปรึกษาหรือแบ่งหน้าท่ีการงาน จะต้องถกเถียงเสนอข้อมูล อธิบาย
ขอ้สรุปส าหรับข้อคิดเห็นแต่ละขอ้ การสอนตามรูปแบบน้ีมีแนวคิดเร่ืองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล กล่าวคือ เป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่า ผูอ่ื้นคิดอย่างไร และเข้าใจ                
การท างานของผูอ่ื้น ไดแ้กปั้ญหาร่วมกบัผูอ่ื้น การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม           
จึงเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต
แบบประชาธิปไตย  และสอดคลอ้งกบัลาวณัย ์วิทยาวุฑฒิกุล (ม.ป.ป.: 103)  ไดก้ล่าวถึงแนวทาง          
ในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อความเป็นพลเมืองดี วา่กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสอบ 
เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดสื้บคน้ความรู้ดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะอนัจ าเป็นแก่การ
ตดัสินใจ เป็นกระบวนการท่ีเหมาะสมแก่การเรียนการสอน เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดีอยา่งยิง่   
 ส าหรับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือการท่ีบุคคลสามารถ
แสดงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม อีกทั้ งด ารงตนเป็นประโยชน์                     
ต่อสังคม ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคม
ประชาธิปไตย  ซ่ึงการสร้างพลเมืองให้มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลัก
พื้นฐานอยู ่3 ประการ ดงัน้ี 1) เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 2) เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกติกาของ
สังคมท่ีเป็นธรรม  3) รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทน            
ราษฎร,2556: 9) ส่วนคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ด้านพฒันา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี (2553: 4-5) ได้สรุปคุณสมบติัของคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว ้ 6 ประการ ดงัน้ี 1) มีอิสรภาพ และพึ่งตนเองได้ไม่อยูภ่ายใต้
การครอบง าของระบบอุปถัมภ์  2) เคารพสิทธิผูอ่ื้น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 3) เคารพความแตกต่าง มีทกัษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
จากตนเอง 4) เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น และเห็นความ           
เท่าเทียมกนั มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง  5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชก้ติกาในการ
แก้ปัญหาไม่ใช้ก าลงั และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย 6)รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบ และร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมโดยเร่ิมตน้
ท่ีตนเอง สอดคลอ้งกบัสาโรช บวัศรี (2544: 84-89) ซ่ึงไดอ้ธิบายสัมพนัธภาพระหวา่งสังคมมนุษย์
แบบประชาธิปไตยมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี  1)มีการเคารพซ่ึงกันและกันอย่างยิ่ง                    
หรือคารวธรรม คือ ทุกคนจะตอ้งให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัทั้งทางกาย วาจา และความคิด เคารพใน
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น แสดงความคิดเห็นออกมาโดยไม่ล่วงเกินผูอ่ื้น 2) มีการแบ่งปันร่วมงานกนั
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และประสานงานกันหรือสามัคคีธรรม คือ ผู ้ใดสามารถในทางใดก็อาสารับแบ่งงานไปท า                   
ไม่บ่ายเบ่ียงและหลีกเล่ียง ร่วมมือกนัท าหมดตามอตัภาพและประสานงานกนัหมด โดยท าตามท่ีได้
ตกลงกันวางแผนซ่ึงร่วมกันวางไวแ้ล้ว ไม่มีใครด้ือดึงกลั่นแกล้งเน่ืองจากเห็นแก่ตัวเอง และ                    
3) มีความเช่ือมั่นในวิถีการแห่งปัญญาหรือปัญญาธรรม คือ การท่ีคนเรานับถือกันและร่วมมือ
สามคัคีกนันั้น บางทีอาจนบัถือและร่วมมือไปในทางท่ีผิด ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมี “ปัญญา” เป็นเคร่ือง
เหน่ียวร้ังและช้ีทางมิให้เขวไปได ้ดงันั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงมีการนบัถือปัญญาธรรมอยา่งยิ่ง  
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2555: 25-28)ท่ีไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย 1) การมีคารวธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเคารพซ่ึงกนัและกนั  เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัของ
สังคมส่วนรวม  2) การมีสามคัคีธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลซ่ึงอยูร่วมกนัในสังคม
และมีการท างานร่วมกนั  มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองคก์รร่วมกนั  มีลกัษณะการ
ร่วมคิด  ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมดว้ยความเต็มใจเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  และตั้งใจปฏิบติังานนั้น
ให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด และ 3) การมีปัญญาธรรม  เป็นพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีแสดงออกในดา้นผูใ้ช้สติปัญญา  ใชเ้หตุผล  และความถูกตอ้งในการพฒันาหรือแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นคารวธรรม หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการเคารพกฎระเบียบ การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น และเคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 2) ด้านสามคัคีธรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในการท างานร่วมกัน         
เป็นกลุ่ม การรับผิดชอบต่องานกลุ่ม และการเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 3) ด้านปัญญาธรรม 
หมายถึง  การเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ หลกัศีลธรรม และ
ตามหลกัเหตุผล โดยยดึหลกัความจริงและความถูกตอ้งเป็นส าคญั 

 จากการศึกษาแนวคิด หลักการ การจดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มช่วยพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  
การให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะ

ท าใหน้กัเรียนเกิดความสงสยั 
ขั้นท่ี 2 ขั้นพิจารณาปัญหา 
            การให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
พิจารณาปัญหา 
ขั้นท่ี 3 ขั้นวางแผน 
            การให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา ร่วมกนัคิดวางแผน
ขั้นตอนในการศึกษา คิดวิธีการท่ีจะค้นควา้หาความรู้ โดยมีการ
ก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน 
ขั้นท่ี 4 ขั้นลงมือปฏิบติั 
            ผู ้เรียนด าเนินการแสวงหาความรู้ตามบทบาทหน้าท่ี                  
ท่ีนักเรียนได้รับจากกลุ่ม โดยครูผูส้อนให้ค  าแนะน านักเรียนทั้ ง
แหล่งคน้ควา้หาความรู้ และช่วยหาขอ้มูลความรู้ให้นักเรียนอีกทั้ ง
ผูส้อนคอยดูแลติดตามการท างานของนักเรียน แนะน าให้นักเรียน
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการท างานเพ่ือคน้ควา้แสวงหาความรู้ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลงานท่ีตนเอง 
ไดศึ้กษา 
 ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายสรุปผลเป็นความคิดของกลุ่ม ร่วม
ถึงปัญหาและอปุสรรคในการท างานดว้ย 
 ขั้นท่ี 6 ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่  

เป็นการวเิคราะห์และอภิปรายบทเรียน..โดยผูเ้รียนและ
ผูส้อน หลงัจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้ โดยเป็นประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งการสืบเสาะ 
หาค าตอบต่อไป 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
เร่ือง ความเป็นพลเมือง                
ในระบอบประชาธิปไตย 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง                    
ในระบอบประชาธิปไตย                 
3 ดา้น ประกอบดว้ย 
1. ดา้นคารวธรรม    
2. ดา้นสามคัคีธรรม   
3. ดา้นปัญญาธรรม   
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ค าถามการวจัิย 
 1. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1               
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีพฒันาการอยูร่ะดบัใด 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  อยูใ่นระดบัใด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
   2. เพื่อศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้                        
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1               
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวจัิย 
           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน                    
มธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  
ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 14 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 605 คน 

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/10 โรงเรียน                         
มธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558   จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 49 คน ท่ีได้มาจากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

2. ตัวแปรทีว่จัิย 
ตวัแปรท่ีวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ได้แก่  รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
                        2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
   2.2.1  คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
   2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   
   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการศึกษา 
เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  สาระท่ี 2 หน้าท่ี

พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม รายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา 2 (ส 21102)               
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ประกอบดว้ยเน้ือหายอ่ย ดงัน้ี  1) รัฐธรรมนูญ  2) กฎหมายคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 3) การเคารพ
กติกาของสังคม 4) การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น                
5) หน้าท่ีของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย  6) การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรม              
ทางสังคม 7) การรักษาสาธารณสมบติั และ 8) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ด าเนินการทดลองเป็นเวลา           

8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 16 ชัว่โมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้จิยัจึงใชค้วามหมายค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวิจยั ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  หมายถึง  กระบวนการ                  
ท่ี ส่งเส ริมความสามารถของผู ้เรียนในการแสวงหาความรู้ โดยให้ ผู ้เรียนได้เผชิญปัญหา                    
หรือสถานการณ์ต่างๆ เน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตย                   
ไดค้น้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ  ฝึกการแกปั้ญหาและการท างานร่วมกนัภายใตค้วามสามารถ                         
ของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และเป็น
การปลูกฝังนิสัยในการสืบเสาะคน้หาความรู้  เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของความเป็นพลเมืองภายใต้
สังคมประชาธิปไตย ซ่ึงมีล าดับขั้ นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของจอยส์   และวีล                     
(Joyce and Weil.)  ดงัน้ี 
  1.1 ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เป็นการให้ผูเ้รียนได้เผชิญปัญหา หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดความสงสัย 
  1.2 ขั้นพิจารณาปัญหา เป็นการให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และพิจารณาปัญหา 
  1.3 ขั้นวางแผน ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดร่้วมกนัศึกษา ร่วมกนัคิดวางแผนขั้นตอน            
ในการศึกษาคิดวิธีการท่ีจะคน้ควา้หาความรู้ หรือค าตอบท่ีตอ้งการ เพื่อมาสนบัสนุนความคิดเห็น
ของตนโดยมีการก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน 
  1.4 ขั้ นลงมือปฏิบัติ  ผู ้เรียนด าเนินการแสวงหาความรู้ตามบทบาทหน้าท่ี                        
ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากกลุ่ม โดยครูผูส้อนให้ค าแนะน านกัเรียนทั้งแหล่งคน้ควา้หาความรู้ และช่วยหา
ขอ้มูลความรู้ให้นกัเรียน อีกทั้งผูส้อนคอยดูแลติดตามการท างานของนกัเรียน แนะน าให้นกัเรียน
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการท างานเพื่อคน้ควา้แสวงหาความรู้  

  1.5 ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลงานท่ีตนเองได้ศึกษา ผูเ้รียน
ร่วมกนัอภิปรายสรุปผลเป็นความคิดของกลุ่ม ร่วมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานดว้ย 

 1.6 ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่ เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรียน 
โดยผูเ้รียนและผูส้อน หลงัจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ 
โดยเป็นประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป 

 2. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในการเป็นสมาชิกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลกัการเคารพสิทธิเสรีภาพ เคารพ
ความแตกต่าง มี เหตุผล มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม                         
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ซ่ึงใชแ้บบวดัเชิงสถานการณ์ และแบบประเมิน ท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 3 ดา้น  ดงัน้ี 

   2.1 ด้านคารวธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเคารพให้เกียรติซ่ึงกัน            
และกนั ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส่วนรวม เขา้ใจถึงสิทธิของตนเองและของผูอ่ื้น รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  สังเกตไดจ้ากการปฏิบติั ดงัน้ี  

   2.1.1 การเคารพกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด  หมายถึง การปฏิบติัตนตามกติกา กฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบั โดยไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืน ตามท่ีสังคมก าหนด 

   2.1.2 การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง การให้เกียรติซ่ึงกัน
และกนั รู้จกัสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ยอมรับในความเท่าเทียมกนัของทุกคน  

   2.1.3 การเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น  หมายถึง การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน และรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  
      2.2  ด้านสามัคคีธรรม หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการร่วมมือกันท างาน 
รับผดิชอบต่องาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั สังเกตไดจ้ากการปฏิบติั ดงัน้ี 
   2.2.1 การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม หมายถึง  การร่วมมือ ร่วมใจกัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัคิด และวางแผนจนงานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
   2.2.2 การรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  หมายถึง การปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความสามารถ เสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด โดยไม่ทิ้งงานใหเ้ป็นภาระของเพื่อนในกลุ่ม 
   2.2.3 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การนึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน อาสาช่วยเหลือในส่วนท่ีตนท าได้ นอกเหนือจากหน้าท่ี                  
มีน ้าใจต่อผูอ่ื้น และท าโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
      2.3 ดา้นปัญญาธรรม หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชห้ลกัเหตุและผลในการ
คิด ตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นหลกั สังเกตไดจ้ากการปฏิบติั ดงัน้ี 
   2.3.1 การก าหนดปัญหา หมายถึง การใชส้ติ  คิดพิจารณา ไตร่ตรอง  ระบุ
ปัญหา  ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยหลกัเหตุผลตามสถานการณ์ 
   2.3.2 การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การใช้หลกัเหตุผลในการคาดการณ์
และตดัสินใจ เม่ือเจอสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นปัญหา 
   2.3.3 การเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา หมายถึง การเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ หลกัศีลธรรม และตามหลกัเหตุผล โดยยึดหลกัความจริง
และความถูกตอ้งเป็นส าคญั 
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงั 
การเรียน รู้เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ว ัดจากการท าแบบทดสอบ                          
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

4. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ        
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

5. นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวดัสิงห์              
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม                 
มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงข้ึน 

2. เป็นแนวทางส าหรับครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ในการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

3. เป็นแนวทางในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้อ่ืน            
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                     
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี โดยมี
สาระส าคญัดงัน้ี 
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
  1.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
  1.2 แนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
  1.3 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  1.4 ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
  1.5 ขั้ นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม   
  1.6 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 2. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  2.1 ความหมายของพลเมือง 
  2.2 ความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  2.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 3. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  3.1 ทฤษฎีพฒันาการสติปัญญาของเพียเจท ์
  3.2 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
  3.3 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 
 4. พฒันาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในแต่ละช่วงวยั 
 5. แนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
  6.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Investigation Instructional 
Model) 
 1.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2540: 70) กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม หมายถึง รูปแบบการสอนท่ีมุ่งสอนกระบวนการเรียนแก่ผูเ้รียน ประกอบการสอนให้ผูเ้รียน
เกิดการอยากรู้อยากเห็น เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมสืบสวนเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับปัญหา
ใดปัญหาหน่ึง ผูเ้รียนจะตอ้งท างานเป็นกลุ่ม ตอ้งปรึกษาหรือแบ่งหน้าท่ีการงาน  จะตอ้งถกเถียง
เสนอขอ้มูลอธิบายขอ้สรุปส าหรับขอ้คิดเห็นแต่ละขอ้  การสอนตามรูปแบบน้ีมีแนวคิดเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือ เป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่า ผูอ่ื้นคิดอย่างไร 
และเขา้ใจการท างานของผูอ่ื้น ไดแ้กปั้ญหาร่วมกบัผูอ่ื้น การสอนแบบน้ีจึงสอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติแบบประชาธิปไตย 
 กรมวิชาการ (2544: 15-16) กล่าวว่า  การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้บรรยากาศการท างานร่วมกนั เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์และการ
เรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม ในการสอนแบบสืบสอบ              
เป็นกลุ่ม (Group Investigation) ครูผูส้อนจะแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน หรือนอ้ยกวา่น้ี            
แต่ละกลุ่มจะวางแผนกนัเองว่าจะศึกษาหัวเร่ืองอะไร และจะศึกษาอย่างไร สมาชิกแต่ละคน หรือ
สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อยและเลือกวิธีแสวงหาค าตอบในเร่ืองนั้นๆด้วยตนเอง  
หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละคู่จะรายงานความก้าวหน้าและผลการท างานให้กลุ่ม              
ของตนเองทราบ กลุ่มจะอภิปรายเก่ียวกบัรายงานของสมาชิกและจดัท ารายงานของกลุ่มให้เพื่อน 
ทั้งชั้นฟังขั้นตอนการจดักิจกรรม 
 สุคนธ์ สินธพานนท ์(2545: 39) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
หมายถึง การจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมท างานหรือท าโครงการท่ีผูส้อนมอบหมาย ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั
สืบคน้ความรู้หรือการวางแผนสืบสวนเพื่อแกปั้ญหา 
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อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 160) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลกัประชาธิปไตย 
ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ให้ไดค้น้ควา้หาขอ้มูลความรู้จากแหล่งต่างๆ มิใช่เฉพาะใน
หอ้งเรียนเท่านั้น ท าใหผู้เ้รียนเกิดนิสัยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองไดด้ว้ยความมัน่ใจ 

ศรีมงคล เทพเรณู (2548: 122) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูจ้ดัการเรียนรู้เนน้ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลกั
ประชาธิปไตย กล่าวคือ หลกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อยา่งเป็นระบบ เป็นกลุ่ม โดยวิธีการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา การส ารวจขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน และ
การสรุปอยา่งมีเหตุผล ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้ าผูต้าม ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นตามหลกัของประชาธิปไตย 

ทิศนา แขมมณี (2550: 205) กล่าวว่า   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
หมายถึง กระบวนการท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลกัประชาธิปไตย รู้จกั
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานระบบกลุ่ม การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผล            
ท  าให้ผูเ้รียน เกิดนิสัยรักการศึกษาค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความมัน่ใจ เพื่อส่งเสริม            
การเรียน รู้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ผู ้สอนจะแบ่งผู ้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามระดับ
ความสามารถแต่ละกลุ่มมีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลางและอ่อน แต่ละกลุ่มจะร่วมกัน
วางแผนกนัเองวา่จะศึกษาหวัเร่ืองอะไร และจะศึกษาอยา่งไร ร่วมกนัถกปัญหา คน้หาค าตอบทั้งใน
และนอกห้องเรียน แล้วน ามาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปผลเพื่อรายงานหน้าชั้น  
การวดัผลจะตดัสินจากผลงานสรุปจากกลุ่ม โดยใหค้ะแนนหรือรางวลัเป็นกลุ่ม 

ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 188) กล่าวว่า  การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีมีกิจกรรมเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นค าตอบ  ฝึกความ
รับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ร่วมกนั  ยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต
ในสังคมประชาธิปไตยอยา่งถูกตอ้ง 

จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 216) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีผู ้เรียนแก้ปัญหา โดยกระบวนการประชาธิปไตย
เป็นกลุ่ม ท่ีสืบเสาะหาความรู้ภายใตค้วามเป็นประชาธิปไตยเป็นหลกั ผูเ้รียนตอ้งถกเถียงกนัและ  
ตกลงกันภายใต้ความสามารถของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม โดยมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม                 
และมีความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า  รูปแบบจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หมายถึง  
กระบวนการท่ีส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ เน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระใน
การศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตย  ฝึกการแก้ปัญหา และการท างานร่วมกันภายใต้
ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล ยอมรับความคิดเห็นเพื่อ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายของความเป็นพลเมืองภายใตส้ังคมประชาธิปไตย  
 
 1.2 แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 ดวงเดือน เทศวานิช (2535: 20 – 22) กล่าวว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ไดรั้บการพฒันามาจาก แนวคิดของเฮอร์เบิร์ต เธเลน (Herbert Thelen) เป็นวิธีท่ี
ให้ผูเ้รียนสังเกตปัญหา รวบรวมขอ้มูล ทดสอบสมมติฐานและแกปั้ญหา วิธีสอนแบบน้ีมีพื้นฐาน         
มาจากกระบวนการประชาธิปไตย  โดยจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เสนอแนวคิดวา่ โรงเรียนควรให้
ความรู้เก่ียวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย และฝึกให้ผูเ้รียนเป็นประชาธิปไตย เพื่อท่ีจะ
สามารถพฒันาสังคมต่อไป  เธเลน(Thelen) ไดพ้ฒันาแนวคิดน้ี โดยน าไปใชส้อนผูเ้รียนมธัยมศึกษา
ในวิชาสังคมศึกษา โดยเสนอปัญหาให้ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาโตต้อบ คิดวิธีการไปคน้ควา้หาค าตอบแลว้
เสนอผลการศึกษา ผลท่ีผูเ้รียนได้รับ คือ ได้ฝึกกระบวนการประชาธิปไตย ผูเ้รียนยอมรับความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนเขา้ใจวา่ช่วยกนัคิดย่อมดีกวา่คิดตามล าพงัคนเดียว มีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นเจา้ของปัญหาท่ีจะตอ้งหาวธีิการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเอง และสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปได ้
ฉะนั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูเ้รียนท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ดว้ยวธีิการต่างๆ กนั 
 เธเลน (Thelen, 1970: 165) ให้ความสนใจการจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีจะท าให้ผู ้เรียนเกิด
กระบวนการพฒันา ทกัษะทางสังคม โดยเป็นผูส้ร้างแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดย
ใช้ก ระบวนการก ลุ่ ม  (Group Investigation Instructional Moldel) ก ารจัดก าร เรียน รู้แบบ น้ี                    
จะเช่ือมโยงกระบวนการทางประชาธิปไตยกบักระบวนการคน้ควา้หาความรู้เขา้ดว้ยกนั เป็นวธีิการ
จดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนไปใชใ้นชีวิต
จริงได ้โดยผูส้อนควรมุ่งพฒันาทกัษะการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์           
มีการพฒันาทกัษะทางสังคม ทกัษะการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เรียนรู้วิชาการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ร่วมกัน ห้องเรียนเปรียบเหมือนสังคม ผู ้สอนจะสอนแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนา
กระบวนการทางสังคมดว้ย กิจกรรมกลุ่มจะช่วยพฒันาทกัษะทางสังคมให้กบัผูเ้รียน งานท่ีส าคญั
ของผูส้อนคือการกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง กระตือรือร้นในการแกไ้ข
ปัญหา หรือการสร้างความงุนงงสงสัยให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ความขดัแยง้ทางความคิดจะน าไปสู่           
การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยให้แนวคิดว่า การเรียนรู้แบบสืบสวนท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม                
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ควรเร่ิมต้นด้วยการให้ผู ้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาจากการน าเสนอของผู ้สอน                  
หรือจดัเป็นสถานการณ์จริงก็ได ้จากนั้นผูส้อนตอ้งดึงความรู้ แนวคิด ปฏิกิริยา ของผูเ้รียนออกมา 
ให้หลากหลาย ผูส้อนจะโน้มน้าวให้ผูเ้รียนคิดเหมือนกันไม่ได้ เม่ือผูเ้รียนคิดต่างกัน แนวทาง             
การแกปั้ญหา การคน้ควา้แสวงหาความรู้  ขอ้ความรู้ท่ีจะคน้พบก็หลากหลาย ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้
และประสบการณ์มากข้ึน กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ผู ้เรียนเสาะแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัได้ฝึกฝนทักษะทางสังคมได้ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล             
และไดเ้รียนรู้ท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั   

จอยส์ และ วีล (Joyce and Weil, 2009: 215-218) เป็นผูพ้ฒันารูปแบบน้ีจากแนวคิดหลัก
ของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเก่ียวกบัการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (Inquiry) และแนวคิด
เก่ียวกบัความรู้ (Knowledge) เธเลนได้อธิบายว่า ส่ิงส าคญัท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึก
หรือความต้องการท่ีจะสืบค้นหรือเสาะแสวงหาความรู้ก็คือตัวปัญหา แต่ปัญหานั้ น จะต้องมี
ลักษณะท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน และท้าทายเพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความต้องการท่ีจะ
แสวงหาค าตอบ นอกจากนั้ น ปัญหาท่ีมีลักษณะชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย  (Puzzlement)                
หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิด จะยิ่งท าให้ผูเ้รียนเกิดความต้องการท่ีจะเสาะแสวงหา
ความรู้หรือค าตอบมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมนุษยอ์าศยัอยูใ่นสังคม ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม 
เพื่อสนองความตอ้งการของตนทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ความขดัแยง้
ทางความคิดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือในกลุ่ม จึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งพยายามหาหนทางขจดัแกไ้ข 
หรือจดัการท าความกระจ่างให้เป็นท่ีพอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง ส่วนในเร่ือง 
“ความรู้” นั้น เธเลน มีความเห็นวา่ ความรู้เป็นเป้าหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรู้
เป็นส่ิงท่ีได้จากการน าประสบการณ์ หรือความรู้เดิมมาใช้ในประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น ความรู้             
จึงเป็นส่ิงท่ีคน้พบ ผา่นทางกระบวนการสืบสอบ (Inquiry) โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นการพฒันา
มาจากแนวคิดของเธเลน (Thelen) โดยให้นักเรียนไดเ้ผชิญปัญหาทั้งจากสถานการณ์จริงหรือจาก
การน าเสนอของครู  เพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหา การคน้ควา้แสวงหาความรู้ น าไปสู่ขอ้คน้พบ        
ท่ีหลากหลาย ผา่นทางกระบวนการสืบสอบ เป็นการฝึกทกัษะสังคม ใหเ้กิดการเขา้ใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน วิธีสอนแบบน้ีมีพื้นฐานมาจากกระบวนการ
ประชาธิปไตย  โดยเช่ือมโยงกบั แนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เสนอแนวคิดวา่ โรงเรียน
ควรให้ความรู้เก่ียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย และฝึกใหผู้เ้รียนเป็นประชาธิปไตย เพื่อท่ีจะ
สามารถพฒันาสังคมต่อไป  
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 1.3 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
 เธเลน (Thelen, 1970: 82) กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่ม ไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย 
 2. เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม ทกัษะการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ เรียนรู้วชิาการร่วมกนั และ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
 ดวงกมล สินเพ็ง (2539: 39) กล่าวถึง วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2540: 70-74) 
สามารถสังเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรู้้จกักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  2. ต้องการให้ผูเ้รียนได้ท างานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวิถีชีวิตใน
สังคมประชาธิปไตย 
  3. ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับว่า
คนเรามีความคิดท่ีแตกต่างกนั 
  4. ผูส้อนตอ้งมีความรู้เร่ืองการท างานกลุ่ม 
  5. ผูส้อนมีความสามารถและเทคนิคการคุมชั้นเรียน 
  6. ผูส้อนมีความสามารถและเทคนิคการสร้างความประนีประนอม 
 ทิศนา แขมมณี (2550: 249) กล่าวว่า วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม คือ รูปแบบท่ีมุ่งพฒันาทกัษะในการสืบสอบ เพื่อให้ได้มาซ่ึงการเป็น
เคร่ืองมือทางสังคมช่วยกระตุน้ความสนใจหรือความอยากรู้ และช่วยด าเนินงานการแสวงหาความรู้
หรือค าตอบท่ีตอ้งการ 
 กล่าวโดยสรุป การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มีวตัถุประสงค์เพื่อฝึก           
การท างานกลุ่มแบบประชาธิปไตย ฝึกการสืบคน้ควา้หาความรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกให้กลา้คิด              
กลา้แสดงออกกลา้ตดัสินใจ มีความรับผดิชอบ และมุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเร็จ 
 จอยส์   และวีล (Joyce and Weil, 2009: 219-221) กล่าวว่า ว ัตถุประสงค์ของรูปแบบ               
การจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดอาภรณ์ ใจเท่ียง                
(2546: 160) สามารถสังเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อฝึกกระบวนการกลุ่มในการท างานแบบประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู ้น ากลุ่ม                    
ฝึกการเป็นสมาชิกกลุ่ม และฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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 2. เพื่อฝึกวิธีการสืบเสาะค้นควา้หาความรู้อย่างมีกระบวนการ ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา           
การขบคิดปัญหา การพิจารณาปัญหาหลายๆ ด้าน การส ารวจ และรวบรวมข้อมูลสนับสนุน
สมมุติฐานเพื่อการสรุปผลอยา่งมีเหตุผล 
 3. เพื่อฝึกการกลา้คิด กลา้แสดงออก ฝึกการตดัสินใจ ฝึกความรับผิดชอบ และความมุ่งมัน่
ในการท างานใหส้ าเร็จ 
 4. เพื่อปลูกฝังนิสัยในการสืบเสาะคน้ควา้หาความรู้ เป็นผูใ้คร่รู้ ใคร่เรียน รักการคน้ควา้          
หาขอ้มูลมาเป็นค าตอบต่อปัญหาหรือค าถามท่ีไดรั้บดว้ยตนเอง 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า วตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เป็นการฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ในการ
ท างานตามแบบประชาธิปไตย  เน้นให้ผู ้เรียนแสวงหาความรู้หรือค าตอบท่ีต้องการอย่างมี
กระบวนการ รู้จกัท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เกิดความตระหนักในเร่ืองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมถึงเป็นการฝึกความรับผดิชอบ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   อีกทั้งยงัฝึกการกลา้คิด กลา้แสดงออก   และเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยในการสืบเสาะคน้หาความรู้อีกดว้ย 
 

1.4 ลกัษณะส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ทิศนา  แขมมณี (2536: 115) กล่าววา่ ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่มไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1. พลงักลุ่มช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้มากกวา่ลกัษณะการเรียนรู้แบบอ่ืน ลกัษณะของการเรียนรู้
มี 3 ลกัษณะ คือการเรียนรู้แบบแข่งขนั (competitive) แบบตวัใครตวัมนั  (individualized) และแบบ
ร่วมมือกัน  (cooperative) แ ต่การเรียน รู้แบบกลุ่มสืบ เสาะเน้นการเรียน รู้แบบร่วมมือกัน                    
เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ยน  เรียน รู้แบบพึ่ งพ าอาศัยกัน   มี ค วามสั มพัน ธ์ ระหว่ างสม าชิ ก ใน ก ลุ่ ม   
มีความรับผดิชอบงานส่วนบุคคลเพื่อส่วนรวม 
 2. การสืบ เสาะแสวงหาความ รู้ เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการได้มาซ่ึงความ รู้  
องค์ประกอบส าคญัของการสืบเสาะ คือ ความงุนงงสงสัยน าไปสู่ความอยากรู้ น าไปสู่วิธีการ
แสวงหาความรู้ น าไปสู่ทกัษะกระบวนการคิดวา่ขอ้มูลท่ีหามามีความหมายอยา่งไร 
 3. ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลไดม้าจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลตอ้งสร้าง
ข้ึนเอง  และมีความหมายเฉพาะบุคคล 
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 กรมวิชาการ (2544: 22) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน            
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนแบบกลุ่มยอ่ย โดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกนั  
มีการฝึกฝนท างานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมินผล 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 160) กล่าววา่ ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาความรู้ตามหลกั
ประชาธิปไตยให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ให้ได้คน้ควา้หาขอ้มูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆท่ีมิใช่ 
เฉพาะหอ้งเรียนเท่านั้นท าใหผู้เ้รียนเกิดนิสัยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยความมัน่ใจ 

ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 198-199) กล่าวว่า ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไวว้่า เป็นรูปแบบการเรียนเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม   
ฝึกการวางแผน  การแบ่ งหน้ า ท่ี  แบ่ งงาน  การติดตามผลงาน  การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่งเสริมความรัก
ความสามคัคีในหมู่คณะ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีถือเป็นพื้นฐานของชีวติแบบประชาธิปไตย 

จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 216) กล่าววา่ ลกัษณะส าคญัของรูปแบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มไวว้า่  เป็นรูปแบบการเรียนท่ีไดผ้นวกการเตรียมการใชชี้วิต
ในสังคมประชาธิปไตย  และการสร้างเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการเขา้ดว้ยกนั โดยการใหผู้เ้รียนระบุ
ปัญหา  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับปัญหานั้น ร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูล ความคิด และทกัษะ              
อนัเป็นการพฒันาความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคม 
   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม  เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้แบบร่วมมือกัน พึ่ งพาอาศัย เพื่อให้เกิดการ
แก้ปัญหาร่วมกนั โดยให้ผูเ้รียนระบุปัญหา ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัปัญหานั้น  รวบรวมขอ้มูล 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น    ซ่ึงเป็นการฝึกการท างานกลุ่ม  เคารพความแตกต่างของสมาชิกภายใน
กลุ่ม  ฝึกการรับผิดชอบงานส่วนบุคคลเพื่อส่วนรวม อนัเป็นทักษะพื้นฐานของการด ารงชีวิต          
ในสังคมประชาธิปไตย 
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 1.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 นกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  
 เธเลน  (Thelen, 1970: 166) ไดเ้สนอขั้นตอนส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group  Investigation  Instructional  Moldel) ไว ้ 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี  1 การเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีท าใหงุ้นงงสงสัย 
 ขั้นท่ี  2 การพิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์ 
 ขั้นท่ี  3 การวางแผนคิดวธีิการท่ีจะไดข้อ้มูลความรู้ 
 ขั้นท่ี  4 การด าเนินการเสาะแสวงหาความรู้ 
 ขั้นท่ี  5 การวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้  กระบวนการกลุ่ม  และสรุปผล 
 ขั้นท่ี  6 การท ากิจกรรมเพิ่มเติม   หรือสืบเสาะแสวงหาความรู้ในเร่ืองต่อไป 
 สลาวิน (Slavin, 1990: 261-283 ) กล่าวว่า ขั้นตอนส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มไว ้6 ขอ้ดงัน้ี 
 1. ผูส้อนเสนอหวัขอ้ใหญ่ และผูเ้รียนเลือกหวัขอ้ยอ่ยเพื่อศึกษาตามท่ีตวัเองสนใจ 
 2. ผูเ้รียนวางแผนการท างาน โดยค านึงถึงหัวขอ้ท่ีจะศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล และ               
การแบ่งงานกนัท าในกลุ่ม 
 3. ขั้นการท างาน ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายรวบรวมขอ้มูลและสรุปผล 
 4. การเตรียมตวัรายงาน แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีจะศึกษา และเตรียมความ
พร้อม เพื่อรายงานต่อชั้น โดยผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือ 
 5. การเสนอผลงานของกลุ่มต่อท่ีประชุม 
 6. การวดัผล อาจท าโดยให้เพื่อนวดัผลกนัเอง ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัประเมิน หรือผูส้อน
ประเมินโดยการแจกค าถามแก่ผูเ้รียนทุกคน 
 ดวงเดือน เทศวานิช (2535: 20–22) กล่าวว่า ขั้นตอนส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มวา่มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 เผชิญหนา้สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
  1.1 ผูส้อนเสนอปัญหา อาจเป็นปัญหาซ่ึงผูส้อนวางแผนไวก่้อนหรือไม่ไดว้างแผน
ก่อนล่วงหนา้ โดยใชว้ธีิการต่างๆ เช่น เล่าเร่ือง ใชภ้าพ แผนภูมิ ฯลฯ 

1.2 ผูเ้รียนพิจารณาปัญหาร่วมกบัผูส้อน 
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ขั้นท่ี 2 ส ารวจปฏิกิริยาท่ีมีต่อสถานการณ์ปัญหา 
  2.1 ผูส้อนเสนอปัญหา อาจเป็นปัญหาซ่ึงผูเ้รียนวางแผนไวก่้อนหรือไม่ไดว้างแผน
ก่อนล่วงหนา้ โดยใชว้ธีิการต่างๆ เช่น เล่าเร่ือง ใชภ้าพ แผนภูมิ ฯลฯ 

2.2 ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนแปลความหมายขอ้มูล แสดงความคิดเห็นออกมา 
ขั้นท่ี 3 ก าหนดและจดัระเบียบงานเพื่อศึกษา 

3.1 ผูเ้รียนช่วยกนัคิดวธีิท่ีจะไปศึกษาหาค าตอบ 
3.2 ผูเ้รียนจะน าปัญหามา แบ่งงาน แบ่งหนา้ท่ี มอบหมายงานไปคน้ควา้และบอก 

วธีิการหาขอ้มูลวา่จะไปหาใครหรือท่ีไหนหรือใชว้ธีิการใด 
 ขั้นท่ี 4 ศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  4.1 ผู ้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-8 คน น าปัญหาขั้นท่ี  2 และวิธีการในขั้นท่ี  3               
แยกยา้ยกนัไปคน้ควา้หาความรู้ 
 ขั้นท่ี 5 วเิคราะห์ความกา้วหนา้และวเิคราะห์กระบวนการ 

5.1 ผูเ้รียนเสนอผลโดยรายงานความรู้ท่ีไดรั้บการคน้ควา้ในกลุ่ม และรายงานผล 
หนา้ชั้นเรียน 

5.2 ผูเ้รียนวเิคราะห์วธีิการท่ีใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้วา่ เหมาะสมเพียงใด 
ขั้นท่ี 6 ยอ้นไปท ากิจกรรม (ในกรณีท่ีไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย) 

6.1 ระหวา่งท่ีผูเ้รียนรายงานในขั้นท่ี 5 ใหย้อ้นไปท ากิจกรรมขั้นท่ี 1-5 ใหม่ 
6.2 ผูเ้รียนคิดต่อไปวา่ อยากรู้ในเร่ืองใดและจะมีวธีิหาความรู้ไดอ้ยา่งไรใหย้า้ยไป 

ท ากิจกรรมขั้นท่ี 1-5 อีกคร้ัง 
 สุรีย ์บาวเออร์ (2535: 20) กล่าววา่ ขั้นตอนส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่มไวต้ามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูส้อนอธิบายหัวข้อและจดักลุ่มผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ ผูเ้รียนจะเลือกหัวข้อ                
ท่ีตนสนใจ 
 2. ผูเ้รียนวางแผนการท างาน โดยผูเ้รียนจะตอ้งค านึงถึงหัวขอ้ท่ีจะเขียนวิธีการรวบรวม
ขอ้มูลและการแบ่งงานกนัท า 
 3. ขั้นท างาน ขั้นน้ีผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย รวบรวมขอ้มูลและสรุปผล 
 4. เตรียมตวัรายงาน แต่ละกลุ่มจะสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษา เพื่อรายงานต่อชั้นเรียน
 5. เสนอผลงาน 
 6. การวดัผล อาจจะท าในลกัษณะโดยให้เพื่อนวดักนัเอง ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัวดัผล
โดยการแจกค าถามแก่ผูเ้รียนทุกคน 
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 ไสว ฟักขาว (2542: 158) กล่าววา่ ขั้นตอนส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่มไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา ผูเ้รียนเลือกหัวขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงของปัญหาท่ีเลือกแลว้
กลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็นงานยอ่ย ๆ ท่ีมีสมาชิก 2-5 คนร่วมกนัท างาน 
 2. การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน ผูส้อนและผู ้เรียนวางแผนร่วมกันในวิธีการ
ด าเนินการ ภาระงานท่ีท า และเป้าหมายของงานในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยตามปัญหาท่ีเลือก 
 3. การด าเนินงานตามแผนการท่ีวางไว ้ผูเ้รียนด าเนินงานตามแผนการท่ีวางไวใ้นกิจกรรม 
และทกัษะต่างๆ ท่ีผูเ้รียนจะต้องศึกษาควรมาจากแหล่งขอ้มูลทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ผู ้สอนจะให้ค  าป รึกษากับกลุ่มพร้อมกับ ติดตามความก้าวหน้าในการท างานของผู ้เรียน                         
และช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ 
 4. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานท่ีท า ผูเ้รียนวิเคราะห์ และประเมินขอ้มูลท่ีเขารวบรวม
ไดใ้นขั้นท่ี 3 และวางแผนหรือลงขอ้สรุปในรูปแบบท่ีน่าสนใจเพื่อน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 5. การน าเสนอผลงาน กลุ่มน าเสนอผลงานตามหัวขอ้เร่ืองท่ีเลือก ผูส้อนตอ้งพยายามให้
ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมขณะท่ีมีการเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการขยายความคิดของตวั
ผูเ้รียนเองให้กวา้งไกล โดยเฉพาะในหัวข้อเร่ืองท่ีกลุ่มไม่ได้ศึกษาผูส้อนจะเป็นผูป้ระสานงาน
ระหวา่งการน าเสนอผลงาน 
 6. การประเมินผล ผูส้อน และผูเ้รียนจะร่วมกนัประเมินผลงานท่ีถูกน าเสนอพร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นท่ีมี ต่อผลงานทุกช้ิน การประเมินผลอาจรวมทั้ งการประเมินเป็นรายบุคคล                           
และเป็นกลุ่ม 
     กรมวิชาการ (2544: 15-18) กล่าวว่า ขั้นตอนส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่มไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้ นตอน ท่ี  1 ท าความ เข้าใจปัญหา (Identifying the Topic and Organizing Pupils into 
Groups) 
              1.1 ผูส้อนเสนอปัญหาแก่ผูเ้รียนทั้งชั้น แลว้ให้ผูเ้รียนช่วยกนัเสนอส่ิงท่ีตนอยากรู้
เก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว 
  1.2 ผูเ้รียนปรึกษาหารือกันเก่ียวกับเร่ืองท่ีตนเองสนใจ และเสนอหัวข้อให้แก่
สมาชิกในชั้นทราบ ผูเ้รียนทั้งชั้นช่วยกนัก าหนดหัวขอ้ท่ีสนใจให้ผูเ้รียนจดักลุ่มเพื่อศึกษาหัวขอ้              
ท่ีสนใจเพียง 1 หวัขอ้ 
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  ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการแกปั้ญหา (Planning the Investigation Group) 
  ผูส้อนและผูเ้รียนวางแผนร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานภาระงานท่ีตอ้ง
ท าและเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตามปัญหาท่ีเลือก เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนใน
ขั้นตอน ท่ี 2 ไดผ้ล ผูส้อนอาจใชค้  าถาม 
  ปัญหาท่ีกลุ่มเลือกคืออะไร 
 สมาชิกในกลุ่มไดแ้ก่ใคร 
 กลุ่มตอ้งการศึกษาคน้ควา้อะไร 
 แหล่งความรู้ท่ีจะศึกษาคืออะไร 
 จะแบ่งงานกนัท าอยา่งไร 
 ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการแกปั้ญหา (Carrying Out the Investigation) 
  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนใช้เวลานานท่ีสุด ผูเ้รียนด าเนินงานตามแผนการท่ี
วางไว้ในขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม และทักษะต่างๆ ท่ีผู ้เรียนต้องศึกษาควรมาจาก
แหล่งขอ้มูลทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ผูส้อนให้ความช่วยเหลือกบักลุ่มตามความตอ้งการ
ของกลุ่ม เม่ือแต่ละคนหรือแต่ละคู่ท  าเสร็จแลว้ จะน าเสนอขอ้มูลกบักลุ่มของตนเพื่อให้สมาชิกได้
อภิปราย และหาขอ้มูลสรุปในแต่ละขอ้ 
     ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมขอ้มูล และสรุปสาระส าคญั (Preparing Final Report)  
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มรวบรวมขอ้มูลท่ีสมาชิกในกลุ่มตนได้จดัท า ช่วยกนัแกไ้ขแล้ว
สรุปเป็นรายงานของกลุ่ม เพื่อเสนอต่อผูเ้รียนทั้งชั้น สมาชิกช่วยกันเตรียมการเสนอรายงานให้
น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การน าเสนอรายงานของกลุ่มยอ่ยมีประสิทธิภาพ ผูส้อนควร
แนะน าผูเ้รียนให้เตรียมพร้อมเก่ียวกบัการเนน้สาระส าคญัของการคน้ควา้ แหล่งความรู้หรือวิธีการ 
ท่ีกลุ่มศึกษา การเปิดโอกาสให้มีการซักถาม การให้ผูเ้รียนในชั้นมีกิจกรรมร่วมดว้ย ไม่ควรนัง่ฟัง
นานๆสมาชิกทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการน าเสนอผลงาน อุปกรณ์และวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
การน าเสนอรายงาน 
      ขั้นตอนท่ี 5 เสนอผลงาน (Present the Final Report)  
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานในกลุ่มของตนและให้สมาชิกในชั้นเรียนทราบ
ตามท่ีเตรียมไวใ้นขั้นตอนท่ี 4 ควรให้ผูเ้รียนในชั้นมีกิจกรรมร่วมด้วย เช่น การถามตอบปัญหา               
การท ากิจกรรมท่ีผูร้ายงานก าหนดใหท้ า 
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      ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผล (Evaluating Achievement) 
  ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการรายงานกลุ่มยอ่ย และประเมินงานรวมของทั้งชั้น
การประเมินน้ีรวมถึงการประเมินรายบุคคลดว้ย ส่ิงท่ีควรประเมินไดแ้ก่ ความสามารถในการคิด
ระดบัสูง วิธีการท่ีใชใ้นการศึกษา การประยุกตใ์ชค้วามรู้ การใชห้ลกัฐานอา้งอิง วิธีการท่ีใชใ้นการ
สรุปขอ้มูลวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นการประเมินแบบเหมาะสม โดยดูวิธีการท างานของ
ผูเ้รียนแต่ละคนตั้งแต่เร่ิมจนจบโครงการ และควรมีการแจง้ผลการประเมินให้ผูเ้รียนทราบเป็น
ระยะๆ ผูเ้รียนควรไดรั้บผลยอ้นกลบัจากเพื่อนผูเ้รียน และจากผูส้อน การประเมินผลท่ีใช้ควรช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิดา้นเน้ือหาและกระบวนการหรือช่วยพฒันาความสามารถในการวางแผน
การศึกษาเร่ืองต่างๆ ในอนาคตได้ นอกจากน้ีผู ้สอนควรมีการประเมินผลด้านจิตพิสัย เช่น 
ความรู้สึกต่อเร่ืองท่ีเรียน งานท่ีท า แรงจูงใจ และเจตคติท่ีมีต่อผูส้อนต่อเพื่อน 
 จอยซ์  และวีล  (Joyce and Weil, 2009: 226-227); อาภรณ์   ใจ เท่ี ยง (2546: 161-162);                   
ทิศนา  แขมมณี ( 2550:249-250); ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 190 – 192) ได้กล่าวถึงขั้นตอนส าคญั
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มไว ้6 ขั้นตอน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หมายถึง ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์                 
ท่ีชวนให้งุนงงสงสัยปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีใช้ในการกระตุ้นความสนใจและความต้องการ             
ในการสืบสอบและแสวงหาความรู้ต่อไปนั้น ควรเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยั  
 2. ขั้นพิจารณาปัญหา หมายถึง ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาปัญหาท่ีเสนอ ผูส้อน
กระตุ้นให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง และพยายามกระตุ้นให้เกิดความขัดแยง้                
หรือความแตกต่างทางความคิดข้ึน เพื่อท้าทายให้ผู ้เรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาข้อมูล                
หรือวธีิการพิสูจน์ทดสอบความคิดของตน เพื่อเช่ือมโยงไปสู่จุดประสงค ์
 3. ขั้นวางแผน หมายถึง ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดร่้วมศึกษา ร่วมกนัคิดวางแผนขั้นตอนใน
การศึกษาคน้ควา้ โดยการก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน ซ่ึงในขั้นน้ี
ผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการสืบสอบ(Inquiry) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Scientific Process) 
และทกัษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process) ผูส้อนท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการท างาน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนรวมทั้งใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผน แหล่งความรู้ และการท างานร่วมกนั 
 4. ขั้นลงมือปฏิบัติ หมายถึง สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มค้นคว้าหาความรู้ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมทั้งร่วมกนัปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีเนน้การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสังคม 
โดยผู ้สอนจะคอยแนะน า และช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อน าผลมาอภิปรายสรุป
สาระส าคญัของกลุ่ม 
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 5. ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล และเสนอผลงาน หมายถึง สมาชิกไดเ้สนอผลงานท่ีตนเอง
ไดศึ้กษาร่วมกนั อภิปรายสรุปเป็นความคิดของกลุ่ม และบนัทึกในแบบบนัทึกกิจกรรม ส่งตวัแทน
น าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน และผูเ้รียนในชั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์ ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดหรือไม่ 
 6. ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่ หมายถึง เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรียน 
โดยผูเ้รียนและผูส้อน หลงัจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองคค์วามรู้
ในรูปของแผนผงัความคิด พร้อมทั้งประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมลงใน
บนัทึกของฉนั 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่มตามแนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการแต่ละท่านจะมีความคล้ายคลึงกนั ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีท าให้งุนงงสงสัย   ขั้นท่ี 2 การพิจารณา
ปัญหาหรือสถานการณ์  ขั้นท่ี  3 การวางแผนคิดวธีิการท่ีจะไดข้อ้มูลความรู้ ขั้นท่ี  4 การด าเนินการ
เสาะแสวงหาความรู้  ขั้ น ท่ี   5 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้   กระบวนการกลุ่ม  และสรุปผล                  
และขั้นท่ี  6 การประเมินผลหรือสืบเสาะแสวงหาความรู้ในเร่ืองต่อไป 
         โดยในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มตามแนวคิดของ จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil.) มาใช้เพราะ
ขั้นตอนของจอยซ์ และวีล  (Joyce and Weil.) มีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนในการแสวงหา
ความรู้ เน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลกัประชาธิปไตย  ฝึกการแกปั้ญหาและ
การท างานร่วมกนัภายใตค้วามสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ยอมรับความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของความเป็นพลเมืองภายใต้สังคมประชาธิปไตย             
โดยผู ้วิจ ัยได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาท่ีสอน ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน              
ก่อนเร่ิมท าการสอนไดมี้การตกลงกบัผูเ้รียนทั้งห้องเร่ืองการแบ่งกลุ่ม การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ การก าหนดเวลาในการรายงานหรือน าเสนอ การประเมินการร่วมมือในการท า
กิจกรรม โดยมีล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
 1. ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เป็นการให้ผูเ้รียนได้เผชิญปัญหา หรือสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดความสงสัย 
 2. ขั้นพิจารณาปัญหา เป็นการให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และพิจารณา
ปัญหา 
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 3. ขั้ นวางแผน  ให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันศึกษา ร่วมกันคิดวางแผนขั้ นตอน                      
ในการศึกษาคิดวิธีการท่ีจะคน้ควา้หาความรู้ หรือค าตอบท่ีตอ้งการ เพื่อมาสนบัสนุนความคิดเห็น
ของตนโดยมีการก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน 
 4. ขั้นลงมือปฏิบติั   ผูเ้รียนด าเนินการแสวงหาความรู้ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีนักเรียนได้รับ
จากกลุ่ม โดยครูผูส้อนให้ค าแนะน านกัเรียนทั้งแหล่งคน้ควา้หาความรู้ และช่วยหาขอ้มูลความรู้ให้
นักเรียนด้วย อีกทั้งผูส้อนคอยดูแลติดตามการท างานของนักเรียน แนะน าให้นักเรียนร่วมมือกนั
อยา่งจริงจงัในการท างานเพื่อคน้ควา้แสวงหาความรู้  
 5. ขั้นรวบรวม ผูเ้รียนวิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอผลงานท่ีตนเองได้ศึกษาร่วมกนัอภิปราย
สรุปผลเป็นความคิดของกลุ่ม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานดว้ย 
 6. ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่ เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรียน โดยผูเ้รียน
และผูส้อน หลงัจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยเป็น
ประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป 
 
 1.6 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
 ทิศนา  แขมมณี (2550: 250) กล่าววา่ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้                
ดว้ยตนเอง เกิดความใฝ่รู้และมีความมัน่ใจในตนเองเพิ่มข้ึน และไดพ้ฒันาทกัษะการสืบสอบ ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะการท างานกลุ่ม 
 ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 197-199) กล่าวว่า แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้                    
ท่ีสามารถพฒันาทกัษะหลาย ๆ ดา้นใหก้บัผูเ้รียน ทกัษะท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 1. การพฒันากระบวนการคิด  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ผูเ้รียนอยา่งยิง่ การพฒันากระบวนการคิดมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
  1.1 การสังเกต การใชค้  าถามกระตุน้ใหเ้กิดการสังเกตการณ์ต่างๆ  
  1.2 การสงสัย การสร้างสถานการณ์ การใชส่ื้อท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความงุนงงสงสัย 
การตั้งค  าถามหรือปัญหาต่างๆ  
  1.3 การอยากรู้ค าตอบ เม่ือผูเ้รียนเกิดความสงสัย ย่อมท าให้อยากรู้ค าตอบ ผูส้อน
ตอ้งเสริมแรงใหผู้เ้รียนคิดหาค าตอบ ไม่ใช่หยดุแค่เพียงสงสัย 
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  1.4  การเสาะแสวงหาค าตอบ เม่ืออยากรู้ค าตอบก็ต้องแสวงหา ผูส้อนอาจช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนในการแสวงหาค าตอบ แสวงหาความรู้ ซ่ึงตอ้งพฒันาผูเ้รียนหลาย
ดา้น เช่น การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเน การรวบรวมขอ้มูล การพฒันาขอ้มูล จนถึงการสรุปขอ้มูล 
ขั้นตอนน้ีสามารถฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดเช่ือมโยงความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีผูเ้รียนมีอยูเ่ดิมเพิ่มความรู้ใหม่ 
  1.5 การสรุป ความรู้ท่ีได้จากการเสาะแสวงหาสามารถตอบขอ้สงสัยของผูเ้รียน           
ไดอ้ยา่งมีเหตุผลซ่ึงผา่นกระบวนการคิดมาหลายขั้นตอน 
             ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนได้ฝึกฝนพฒันากระบวนการคิดให้กบัผูเ้รียน   
บ่อย ๆ ก็จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ ความช านาญ มีความคล่องตวัในการคิด เม่ือเกิดปัญหาใด ๆ                     
ก็สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรอบคอบมีเหตุมีผลมากข้ึน การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัยและ
อยากหาค าตอบจึงเป็นการเร่ิมตน้การพฒันากระบวนการคิดใหก้บัผูเ้รียน 
 2. การพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ นอกจากทกัษะการแสวงหาความรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันากระบวนการคิดแลว้ ยงัเป็นการพฒันาทกัษะการคน้ควา้หาแหล่งเรียนรู้ การสืบคน้
ขอ้มูล การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล การหาความสัมพนัธ์ความเช่ือมโยงของขอ้มูล 
การเลือกใช้ส่ือความรู้ การอ่าน การฟัง การเขียน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การอภิปราย                  
การแสดงความคิดเห็น การทดสอบค าตอบ การสรุป 
 3. การพฒันาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนได้พฒันาทักษะทางสังคม ได้ฝึกความ
รับผิดชอบ ฝึกความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ฝึกการวางแผนงาน การแบ่งหนา้ท่ี แบ่งงาน การติดตาม
ผลงาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นผู ้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถของแต่ละบุคคล ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่งเสริมความรักความ
สามคัคีในกลุ่มสมาชิก ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีถือเป็นพื้นฐานของวถีิชีวิตแบบประชาธิปไตย นอกจากน้ียงั
ได้เรียนรู้มารยาททางสังคม การเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานเม่ือจะติดต่อขอข้อมูล             
หรือสัมภาษณ์ 
 จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 225) การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม สามารถปฏิบติัไดห้ลากหลาย เป้าหมายของการเรียนแบบสืบสอบ 
เป็นการรวมกันทางสังคม และกระบวนการทางสังคม ซ่ึงการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มสามารถใชไ้ดก้บัทุกวชิา และทุกระดบัชั้น โดยแสดงผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ดงัแผนภาพท่ี 2 
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ภาพประกอบท่ี 2  แสดงผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
    กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนจะสามรถพฒันาการสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเป็น
การฝึกกระบวนการ คิด ทั้งการสังเกต  การสงสัย  การอยากรู้ค าตอบ  การเสาะแสวงหาค าตอบ 
และการสรุปความรู้  รวมถึงการแสวงหาความรู้  พฒันาทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม  การเคารพ                     
ให้เกียรติซ่ึงกันและกนั ส่งเสริมความรักความสามคัคีในกลุ่มสมาชิก ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีล้วนเป็น
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีส าคญั อนัเป็นพื้นฐานของวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย  
 
 
 

การอบรม (Nurturant) 

มีเสรีภาพในฐานะ 
ท่ีเป็นผูเ้รียน 

(Independence as  
learners) 

 

สังคมการสืบเสาะซ่ึง
ใชใ้นการด าเนินชีวิต 
(Social Inquiry as a 

way of life) 

(Respect for 
dignity of all) 
การเคารพให้

เกียรติกนัและกนั 

กระบวนการกลุ่ม
และการปกครอง
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (Effective Group 
Process and 
Governance) 

 

การสร้างแนวความคิดดา้นความรู้ 
(Constructional View  

of Knowledge) 

ระเบียบวธีิการร่วมกนั
สืบสวนสอบสวน 
(Discipline of  

Collaborative inquriry) 

ความรู้สึกผกูพนั 
และความอบอุ่น 
ระหวา่งบุคคล 

    (Interpersonal warmth 
 and affiliation) 

 

การสอน (Instruction) 

Group 
Investigation 

Model 
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2. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 2.1 ความหมายของพลเมือง 
 ราชบัณทิตยสภา (2556: Online) ได้ให้ความหมายของพลเมือง   หมายถึง ชาวเมือง                    
ชาวประเทศ  ประชาชน 
 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2555: 10) ไดใ้ห้ความหมายของพลเมือง  หมายถึง 
หมู่คนท่ีเป็นของประเทศใดประเทศหน่ึง คนทั้งหมดซ่ึงเป็นก าลงัของประเทศ ทั้งในทางเศรษฐกิจ 
การทหาร และอ านาจต่อรองกบัประเทศอ่ืน 
 วิชยั ตนัศิริ (อา้งถึงใน ทิพยพ์าพร  ตนัติสุนทร, 2555: 5-6) ไดใ้ห้ความหมายของพลเมือง  
หมายถึง การเป็นผูรั้บ คอยแบมือรับทั้งผลบวกและผลลบจากนโยบายรัฐบาล การเป็นพลเมือง              
จึงเป็นเพียงผูต้าม ผูป้ฏิบติัตามค าสั่งและกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นพลเมืองท่ียอมรับอ านาจ             
ทางการเมืองอยา่งเป็นทางการ คือ เป็นผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองนัน่เอง 
 สรุป พลเมืองคือ ประชาชนท่ีอยู่ภายในรัฐ หรือหมู่คนซ่ึงเป็นก าลงัของประเทศ ซ่ึงเป็น          
ผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองของประเทศนั้น 
 
 2.2 ความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ด้านพฒันาการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองดี (2553: 4) ไดใ้ห้ความหมายพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยวา่ หมายถึง 
สมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ (Liberty) และพึ่ งตนเองได้ (Indenpendent) ใช้สิทธิเสรีภาพโดย
ควบคู่กบัความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพหลกัความเสมอ
ภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ร่วม
รับผดิชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบหรือร่วมขบัเคล่ือนสังคม และ
แกปั้ญหาในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ ระดบัอาเซียน และระดบั
ประชาคมโลก 
 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2555: 11-12) ไดใ้หค้วามหมายของพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย  หมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นผูท่ี้ยึดมัน่ในหลกัศีลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา มีหลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวติ ปฏิบติัตนตามกฎหมาย ด ารงตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเก้ือกูล อันจะก่อให้ เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ใหเ้ป็นสังคมและเป็นประเทศประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงตามหลกัการประชาธิปไตย 
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 วชิยั ตนัศิริ (อา้งถึงใน ทิพยพ์าพร  ตนัติสุนทร. 2555: 6) ไดใ้หค้วามหมายพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย คือ พลเมืองท่ีมีส่วนเป็นผูก้ระท า มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความ
รับผดิชอบ และพร้อมเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในทุกระดบั 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2558: 7) ได้ให้ความหมายของพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย จะตอ้งมีส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพพลเมือง คือมี
ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์มีอิสรภาพ มีความรู้ มีเหตุผลและมีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวม 
 ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวฒัน์ (2558: 36) ได้ให้ความหมายพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่า 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีส านึกรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์และมีจิตสาธารณะ           
เป็นคุณธรรมประจ าใจ รวมไปถึงตอ้งเป็นผูมี้วินยั มีเหตุผล แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพนั้นไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ไม่ละเมิดผูอ่ื้น ท่ีส าคญัคือมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้นและเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
 สรุป พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้ น คือ สมาชิกของสังคม ท่ีมีการเคารพสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพหลักกติกา มีเหตุผล               
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือร่วมขบัเคล่ือนทาง
สังคม 
 
 2.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 นวลเพ็ญ และวีรยุทธ วิเชียรโชติ (2517: 152-154) ได้ตั้งสูตรประชาธิปไตยส าหรับครูไว ้          
6 ประการ เพื่ อน าไปใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของคนว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่                    
สูตรดงักล่าวมีดงัน้ี 
 1. คารวธรรม คือ การเคารพในสิทธิเสรีภาพ และศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยซ่ึ์งกนัและกนั 
ทั้งทางกาย วาจา และใจ 
 2. สามัคคีธรรม คือ การร่วมมือประชุมปรึกษาหารือ วางแผนในการท างานร่วมกัน
ตดัสินใจร่วมกนั 
 3. ปัญญ าธรรม  คือ  การใช้ ปัญญาใน รูปของวิทยาศาสต ร์พัฒนาแนวความ คิด                         
แบบสังเคราะห์และสร้างสรรค ์รู้จกัการวพิากษอ์ยา่งมีเหตุผล 
 4. วินัยธรรม คือ รู้จกัขอบเขต กติกา ส านึกในสิทธิ  และหน้าท่ี  ใช้เสรีภาพในขอบเขต             
การมีวนิยันั้นตอ้งมีวนิยัทั้งต่อตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 
 5. คุณธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ การมีศีลธรรมประจ าใจ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม ปรารถนาดี
ต่อคนอ่ืน 
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 6. สันติธรรม คือ การใฝ่หาสันติภาพในสังคม ไม่มุ่งท าลายและเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน            
มุ่งประสานประโยชน์ในสังคมใหม้ากท่ีสุด 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 25-28)  ได้กล่าวถึงวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยวา่ควรประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1. คารวธรรมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ดงัน้ี 
  1.1 เคารพในสถาบนัศาสนา พระมหากษตัริย ์ไดแ้ก่ การแสดงความเคารพเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์นทุกโอกาส การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีจดัเพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์นโอกาสวนัส าคญัต่าง ๆ การไปรับเสด็จเม่ือพระมหากษตัริยห์รือพระบรม
วงศานุวงศ์เสด็จไปในถ่ินท่ีอยู่หรือบริเวณใกล้เคียงการปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงสถาบัน
พระมหากษตัริย ์เช่น ธงชาติ  พระบรมฉายาลกัษณ์  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เป็นตน้  ดว้ยความ
เคารพเม่ือได้ยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกิริยาวาจาหรือมีการกระท าอันไม่สมควรต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ต้องว่ากล่าวตกัเตือนและห้ามไม่ให้ปฏิบัติเช่นนั้นอีก  เคารพในหลักปฏิบัติ            
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ  และไม่ลบหลู่ศาสนาอ่ืน 
  1.2 เคารพซ่ึงกนัและกนัทางกายได้แก่การแสดงความเคารพซ่ึงกนัและกนั  เช่น 
การทกัทาย การให้เกียรติแก่ผูอ่ื้น การแสดงความเคารพแก่บุคคลซ่ึงอาวุโสกวา่  การให้การตอ้นรับ
แก่บุคคล และการแสดงความเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 
  1.3 เคารพกนัทางวาจา  ไดแ้ก่  การรู้จกัพูดจาให้เหมาะสมกบักาลเทศะ ใช้ค  าพูด
เหมาะสมตามกบัฐานะของบุคคล  พูดจาสุภาพ  ไม่กา้วร้าวส่อเสียด ไม่พูดในส่ิงท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นเกิด
ความเดือดร้อน  ไม่น าความลบัของบุคคลอ่ืนไปเปิดเผย  และไม่พูดนินทาหรือโกหกหลอกหลวง
  1.4 เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  ได้แก่  การไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นทั้งทางกาย
หรือวาจา รู้จกัเคารพในสิทธิของคนท่ีมาก่อนหลัง เคารพในความเป็นเจ้าของส่ิงของเคร่ืองใช ้             
และตอ้งรู้จกัขออนุญาตเม่ือล่วงล ้าเขา้ไปในท่ีอยูอ่าศยัของบุคคลอ่ืน 
  1.5 เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ไดแ้ก่  การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนเม่ือมีผูพู้ดเสนอความคิดเห็นควรฟังดว้ยความตั้งใจ  และใคร่ครวญดว้ยวิจารณญาณหากเห็นว่า
เป็นการเสนอแนวคิดท่ีดีมีประโยชน์มากกวา่ความคิดเห็นของตนเอง  ควรยอมรับแลว้ปฏิบติัตาม 
  1.6 เคารพในกฎระเบียบของสังคม  ไดแ้ก่  การยึดมัน่ในกรอบระเบียบของสังคม  
เช่น  วฒันธรรมประเพณี  กฎเกณฑท์างสังคม  และกฎหมายของประเทศ 
  1.7 มีเสรีภาพและใช้เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
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 2. สามคัคีธรรมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดงัน้ี 
  2.1 การรู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติ            
เป็นท่ีตั้ง ได้แก่  การท างานร่วมกนัอย่างสันติวิธี  รู้จกัการประนีประนอมโดยค านึงถึงประโยชน์            
ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่  มีการเสียสละความสุขส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมหรือของชาติ 
  2.2 ร่วมมือในการท างานหรือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนัโดยมีบุคคล
ผูร่้วมงานตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  ในการร่วมกนัท างานน้ีจะตอ้งมีการวางแผนในการท างานร่วมกนัคิด
และท าร่วมกนัเม่ือถึงขั้นตอนของการท างานก็ช่วยเหลือกนัอย่างตั้งใจจริง  ไม่หลีกเล่ียงหรือเอา
เปรียบผูอ่ื้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่างานส่วนรวมเป็นงานของตนเองรับผิดชอบหน้าท่ี                 
ท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าท่ีต่อสังคมความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันของกลุ่มคน                     
ในหน่วยงานและในสังคม รักหมู่คณะ มีใจหวงัดีและช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
 3. ปัญญาธรรมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ดงัน้ี 
  3.1 การไม่ถือตนเป็นใหญ่  คือ  การรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นการยอมรับฟัง
และปฏิบติัตามของเสียงส่วนมากในท่ีประชุมหรือในการท างานต่าง ๆ และการรู้จกัเป็นผูน้ าและ             
ผูต้ามท่ีดี 
  3.2 เนน้การใชปั้ญญาใชเ้หตุผลและความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งปวงไม่ใช้
เสียงขา้งมากในการตดัสินปัญหาเสมอไป 
  3.3 เม่ือมีปัญหาใดเกิดข้ึนหรือเม่ือมีเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจทุกคนตอ้งร่วมกนัคิด
และช่วยกนัติดสินใจโดยใชเ้หตุผล 
  3.4 ในกรณีท่ีมีปัญหาโตแ้ยง้ในหมู่คณะจะตอ้งพยายามอภิปรายจนกระทัง่สามารถ
ชกัจูงให้ทุกคนเห็นคลอ้ยตาม  เม่ือเกิดกรณีท่ีต่างก็มีเหตุผลท่ีดีดว้ยกนัและไม่อาจชกัจูงให้กลุ่มหัน
ไปทางใดทางหน่ึงเท่านั้นจึงจะใชว้ธีิการออกเสียง 
  3.5 เม่ือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารแลว้สามารถวิเคราะห์และประมวลเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยสติปัญญา 
 4. ระบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบหรือกระบวนการในการท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มทุกคนในกลุ่มตอ้งมีส่วนร่วมท างานทุกขั้นตอนเม่ือมีปัญหาในการท างานเกิดข้ึนตอ้งใชเ้หตุผล
ในการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนัโดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกดงัน้ี 
  4.1 รู้จกัเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบเขา้ท างานแทน          
หมู่คณะ 
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  4.2 รู้ขั้นตอนในการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปน้ี 
   4.2.1 การวางแผนงาน 
   4.2.2 การปฏิบติังานตามแผน 
   4.2.3 การประเมินผลงาน 
  4.3 สามารถปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.4 ทุกคนร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มและร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน 
 วลัย  พานิช (2542: 226-235)  ได้วิเคราะห์ว่า  บุคคลท่ีจะเป็นพลเมืองดีนั้น  ต้องเป็นผูมี้
ความประพฤติดี  มีความเป็นพลเมืองดีโดยมีคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 1. มีความเป็นพลเมืองดีดา้นความรู้  ทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐาน  ประกอบดว้ย 
  1.1  รู้และเขา้ใจ  และรับผดิชอบในฐานะสมาชิกของสังคม 
  1.2  รู้และเขา้ใจสนใจกิจกรรมต่างๆ  ของสังคมและโลก 
  1.3  รู้และมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมี เห ตุผลในการตัดสินใจโดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และธรรมะ  แกปั้ญหาของสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
  1.4  ใฝ่หาความรู้และมีทกัษะ 
  1.5  มีความรู้และทกัษะในวชิาสามญั  วชิาเฉพาะดา้น  วทิยาการและเทคโนโลยี 
  1.6  ด ารงชีวติบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม 
  1.7  มีระเบียบ 
  1.8  ซ่ือสัตย ์
  1.9  ยติุธรรม 
  1.10 ประหยดั 
  1.11 พึ่งตนเองได ้
  1.12 ไม่เบียดเบียน 
  1.13 เลือกรับวทิยาการและวฒันธรรมจากภายนอก 
  1.14 มีความคิดริเร่ิม 
  1.15 อดทน 
  1.16 มีความกลา้ทางจริยธรรม 
  1.17 แกปั้ญหาและประเมินผลได ้
  1.18 มีมนุษยสัมพัน ธ์ในระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ชุมชน ทั้ งสั งคม
ภายในประเทศและในโลก 
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 2. มี ความ เป็นพล เมื องดีด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย                               
ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ประกอบดว้ย 
  2.1 รู้และเขา้ใจ  รับผดิชอบในสิทธิของตนในระบอบประชาธิปไตย 
  2.2 รู้และเขา้ใจกฎหมายต่างๆ  ของบา้นเมือง 
  2.3 รักษาความมัน่คงของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
  2.4 รู้และเขา้ใจปัญหาต่างๆและหาแนวทางแกไ้ขในทางการเมืองการปกครอง 
  2.5 ตระหนกัในคุณค่าการใชสิ้ทธิเสรีภาพบนรากฐานแห่งกฎหมาย  จริยธรรม 
และศาสนา 
 3.  มีความเป็นพลเมืองดีดา้นสังคมและวฒันธรรม  ประกอบดว้ย 
  3.1 มีความส านึกในความเป็นคนไทย 
  3.2 รักและเห็นคุณค่าของวฒันธรรม 
  3.3 ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสัญลกัษณ์ และวฒันธรรมไทย 
  3.4 ภูมิใจในผลงานอนัดีเด่นของไทย 
  3.6 รับผดิชอบต่อการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  3.7 ท าประโยชน์ใหส้ังคมตามบทบาทหนา้ท่ี 
  3.8 เห็นคุณค่าในวทิยาการศิลปวฒันธรรม 
  3.9 เทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
 4. มีความเป็นพลเมืองดีดา้นเศรษฐกิจ  ประกอบดว้ย 
  4.1 รู้เขา้ใจ  ในพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ 
  4.2 เห็นคุณค่าของการรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
  4.3 นิยมใชผ้ลผลิตของไทย 
  4.4 รู้และเขา้ใจปัญหาดา้นเศรษฐกิจและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 กรมวิชาการ (2543: 54-58) ได้มีการประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อก าหนดกรอบ
หรือคุณลักษณะของเด็กไทยโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา  ในด้านค่านิยมประชาธิปไตย                    
คือ  คุณลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลและคุณค่าของผูอ่ื้น  เคารพสิทธิและป้องกนั
สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  ดว้ยน ้ าใจท่ีเคารพต่อคุณค่าของเสียงส่วนใหญ่  ดว้ยความเขา้ใจระหวา่ง
กนัและกนัดว้ยความสันติ 
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 พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความมีประชาธิปไตย 
 1. เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น 
 2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 3. การเคารพสิทธิ  ป้องกนัสิทธิของตนเอง 
 4. การเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
 5. ความมีเหตุผล 
 6. การเคารพกติกาของสังคม 
 7. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็น 
 8. มีความเสียสละ 
 9. มองโลกในแง่ดี  มีความไวว้างใจผูอ่ื้น 
 10. ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ 
 สาโรช บวัศรี (2544: 84-89)ไดอ้ธิบายสัมพนัธภาพระหวา่งสังคมมนุษยแ์บบประชาธิปไตย
ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. มีการเคารพซ่ึงกนัและกนัอย่างยิ่ง (Respect for Individuals) หรือคารวธรรม คือทุกคน
จะต้องให้เกียรติซ่ึงกันและกันทั้ งทางกาย วาจา และความคิด เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น             
แสดงความคิดเห็นออกมาโดยไม่ล่วงเกินผูอ่ื้น 
 2.  มีการแบ่งปันร่วมงานกนัและประสานงานกนั(Sharing, Participation,and Co-operative) 
หรือสามคัคีธรรม คือ ผูใ้ดสามารถในทางใดก็อาสารับแบ่งงานไปท า ไม่บ่ายเบ่ียงและหลีกเล่ียง 
ร่วมมือกันท าหมดตามอัตภาพและประสานงานกันหมด โดยท าตามท่ีได้ตกลงกันวางแผน            
ซ่ึงร่วมกนัวางไวแ้ลว้ ไม่มีใครด้ือดึงกลัน่แกลง้เน่ืองจากเห็นแก่ตวัเอง 
 3. มีความเช่ือมัน่ในวิถีการแห่งปัญญา (Faith in the Method of Intelligence) หรือปัญญา
ธรรม คือ การท่ีคนเรานบัถือกนัและร่วมมือสามคัคีกนันั้น บางทีอาจนบัถือและร่วมมือไปในทาง          
ท่ีผิด ดังนั้นจ าเป็นตอ้งมี “ปัญญา” เป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังและช้ีทางมิให้เขวไปได้ ดังนั้นในสังคม
ประชาธิปไตยจึงมีการนับถือปัญญาธรรมอย่างยิ่ง และคนในสังคมประชาธิปไตยตอ้งเป็นผูท่ี้รับ
การศึกษาดีพอควร เพื่อท่ีจะได้มีปัญญาธรรม โดยบุคคลควรจะน าความคิดในแง่ปรัชญา
ประชาธิปไตยไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอจนเป็นนิสัยในชีวิตหรือเป็นแนวทางแห่งชีวิต            
(A Way of Life) ของแต่ละคน 
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 คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ด้านพฒันาการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองดี (2553: 4-5) และปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555: 30-31) ไดส้รุปคุณสมบติั
ของคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว ้6  ประการ ดงัน้ี 
 1. มีอิสรภาพ (Liberty) และพึ่ งตนเองได้ (Indenpendent) ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของ
ระบบอุปถมัภ ์
 2. เคารพสิทธิผูอ่ื้น ไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 3. เคารพความแตกต่าง มีทกัษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเอง 
 4. เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น และเห็นความเท่า
เทียมกนั มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง 
 5. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลงั และยอมรับผลของ
การละเมิดกฎหมาย 
 6. รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะ
รับผดิชอบ และร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง 
 ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร (2554 : 55-56) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัคุณลกัษณะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น ประกอบดว้ย 
 1. การเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถท่ีจะมองเห็นและเขา้ใจสังคมของ
ตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคม 
 2. ยดึถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลกั 
 3. มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผดิชอบ 
 4. เคารพความเสมอภาค ความยติุธรรม 
 5. มีความสามารถท่ีจะคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
 6. มีความเขา้ใจเร่ืองหลกัสิทธิมนุษยชน และยอมรับความแตกต่างในความเป็นพหุสังคม 
 7. เคารพกฎหมาย และยดึหลกันิติรัฐ 
 8. มีความรู้ ความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและทางการเมือง (Political Literacy) 
และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  (Political Participation) ในทุกระดับตั้ งแต่ชุมชน ท้องถ่ิน 
ระดบัชาติและนานาชาติ 
 9. ยดึมัน่ในหลกัสันติวธีิ ไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
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 วฒันา  อคัคพานิช (2558: 19-20) ไดก้ล่าวถึงการใชป้ระชาธิปไตยในการด าเนินชีวติ ไดแ้ก่ 
 1. คารวธรรม 
  1.1 เห็นคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 
   1.2 ใชสิ้ทธิโดยไม่ละทิ้งหนา้ท่ี 
   1.3 ใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ 
  1.4 ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความโปร่งใส 
  1.5 ยดึหลกัความเสมอภาคและความยติุธรรม 
 2. สามคัคีธรรม 
  2.1 ยดึหลกัภราดรภาพ  ปรองดอง สมานฉนัท ์
   2.2 ใชห้ลกัสันติวธีิ 
  2.3 ยดึหลกัเสียงขา้งมากและเคารพสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย 
   2.4 เห็นความส าคญัในประโยชน์ของส่วนรวม 
   2.5 มีจิตส านึกรวมหมู่และท างานเป็นหมู่คณะ 
  2.6 มีจิตสาธารณะ และการมีจิตอาสา มีส่วนช่วยในการพฒันาครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 3. ปัญญาธรรม 
  3.1 ยดึหลกัเหตุผล ความจริง และความถูกตอ้ง 
  3.2 รู้ทนัขอ้มูลข่าวสาร และรู้ทนัส่ือสารมวลชน 
   3.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ( moral courage )  กล้าท่ีจะยืนหยดัในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง ( moral assertiveness ) 
   3.4 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การใช้เหตุผล การตั้ งค  าถาม การวิจัย             
การคน้ควา้ การรวบรวมขอ้มูล การโตแ้ยง้ 
   3.5 มีทักษะการส่ือสารในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่  การฟัง การอ่าน                     
การคน้ควา้ การจบัใจความ การสรุปความ การยอ่ความ  การขยายความ การตีความ การแปลความ 
การพูด การเขียน การโตเ้วที  การอภิปราย การวิจารณ์ การกลา้แสดงออก การแสดงความคิดเห็น
และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  3.6 พฒันาความรู้ ความคิด จิตใจ พฤติกรรมและการท างานของตนเองอยูเ่สมอ 
  3.7 มีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค ์
   3.8 มีความรู้พื้นฐานทางการเมืองท่ีถูกตอ้ง 
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 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2555: 25-28) ไดก้ล่าวถึงบุคคลท่ีเป็นพลเมืองดีตาม
วถีิประชาธิปไตย  จะมีพฤติกรรมท่ีส าคญั 3 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้านคารวธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเคารพซ่ึงกันและกัน  เคารพใน
ระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัของสังคมส่วนรวม  การประพฤติตนเป็นผูมี้คารวธรรม
ปฏิบติัได ้ดงัน้ี 
 1. เคารพบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะบิดามารดาซ่ึงเป็นผูใ้ห้ก าเนิด  เคารพญาติผูใ้หญ่  
เช่น  ปู่  ย่า ตา ยาย  และผูสู้งอายุ  เคารพครูอาจารย ์ และเพื่อน ๆ  โดยแสดงความเคารพและกล่าว
ทกัทายดว้ยค าสุภาพ 
 2. เคารพกฎระเบียบทางสังคม  เช่น  ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสังคม  
ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศ 
 3. เคารพสิทธิของผูอ่ื้น เช่น  ไม่ท าร้ายผูอ่ื้นโดยเจตนาไม่เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็นของตน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียง  เป็นตน้ 
 4. เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เช่น  ควรฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นด้วยความตั้งใจและ
ไตร่ตรองก่อนตดัสินใจวา่จะเช่ือหรือไม่เช่ือ  และไม่ควรยดึถือความคิดเห็นของตนวา่ถูกเสมอไป 
 5. เคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริยซ่ึ์งถือเป็นสถาบนัท่ีส าคญั
สูงสุดของประเทศ 
 ดา้นสามคัคีธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลซ่ึงอยูร่วมกนัในสังคม และมีการ
ท างานร่วมกนั  มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกนั  มีลกัษณะการร่วมคิด  
ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมดว้ยความเต็มใจเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  และตั้งใจปฏิบติังานนั้นให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดการประพฤติตนเป็นผูมี้สามคัคีธรรม  ปฏิบติัได ้ 
ดงัน้ี 
 1. ร่วมกนัคิด  ช่วยกนัวางแผน  และร่วมกนัท างานดว้ยความเตม็ใจ 
 2. ร่วมกนัรับผดิชอบ  ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 
 3. ร่วมกนัติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ร่วมกนัปรับปรุง  มีการแกไ้ข  พฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 5. ร่วมกนัท างาน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 
 ดา้นปัญญาธรรม  เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกในดา้นผูใ้ช้สติปัญญา ใช้เหตุผล  
และความถูกตอ้งในการพฒันาหรือแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การใช้ความรู้
สติปัญญาจากการศึกษาเล่าเรียนมาประกอบอาชีพ  หรือพฒันาครอบครัว  ชุมชน  และสังคมของเรา
ใหน่้าอยู ่ เป็นตน้  การประพฤติตนเป็นผูมี้ปัญญาธรรม ปฏิบติัได ้ ดงัน้ี 
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 1. มีความคิดกวา้งไกล  โดยรับฟังข่าวสารและความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2. ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่น าอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตวัมาใช้ตดัสิน
ปัญหา 
 3. แสดงความคิดเห็น  โดยปราศจากอคติ 
 4. รู้จกัการคิด  มีการวเิคราะห์  วพิากษ ์ วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล 
 5. รู้จกัโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล  ถา้มีการโตแ้ยง้ในหมู่คณะใหใ้ชเ้หตุผล  และสติปัญญาเพื่อใหอี้ก
ฝ่ายหน่ึงยอมรับฟัง  ไม่ใชอ้ารมณ์มาเป็นตวัติดสินปัญหา  
 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย (2556: Online) ได้
อธิบายถึงหลกัการร่วมในดา้นคุณลกัษณะของพลเมือง การศึกษาเพื่อสร้างความความเป็นพลเมือง
ควรจะสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ใหมี้ลกัษณะท่ีส าคญัๆ ดงัแผนภาพท่ี 3 
 
ภาพประกอบท่ี 3  หลกัการร่วมในดา้นคุณลกัษณะของพลเมือง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักความเป็น
ธรรมและความ

เสมอภาค 

ใชเ้สรีภาพ 

ดว้ยความ
รับผดิชอบ 

ต่อสังคม 
 

เคารพกฎหมาย
และเคารพกติกา 

 

มีภราดรภาพและ
เคารพความ
แตกต่าง  

เห็นความส าคญั
ของประโยชน์
ส่วนรวม 

 

คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

 

มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 

Democratic 

Citizen 

 

ใชสิ้ทธิแต่ 

ไม่ละท้ิงหนา้ท่ี 
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 1. รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค (Adhere to equality and justice) 
  ยึดถือความยุติธรรม ให้ความส าคญักับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน             
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในฐานะท่ีเป็นมนุษยด์ว้ยกนั โดยไม่มีการกีดกนั เน่ืองจากความ
แตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
 2. ใชเ้สรีภาพดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม (Use freedom based on social responsibility) 
  บุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพได้มากตราบเท่าท่ีไม่ละเมิดผูอ่ื้น               
นั่นหมายความว่าบุคคลพึงใช้เสรีภาพด้วยความยินดีท่ีจะให้ผูอ่ื้นมีเสรีภาพ  ได้เช่นเดียวกับตน 
กล่าวคือบุคคลย่อมใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบโดยท่ีเสรีภาพนั้นตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผูอ่ื้น 
ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถใหบุ้คคลใชเ้สรีภาพโดยไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวมได ้
 3. เคารพกฎหมายและกฎกติกา (Respect law and rule) 
  ทุกสังคมต้องมีกฎหมายและกฎกติกา บุคคลในระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง
เคารพกฎหมายและกฎกติกาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยท่ีบุคคลในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกคนจะตอ้งสนใจและช่วยกนัผลกัดนัให้กฎหมาย และกฎกติกาต่างๆของสังคม             
มีความเป็นธรรมส าหรับทุกคนดว้ย  
 4. ใชสิ้ทธิแต่ไม่ละทิ้งหนา้ท่ี (Use right without neglecting duty) 
  ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองท่ีบุคคลไดรั้บการรับรอง  
สิทธิต่างๆมากมายในฐานะมนุษยแ์ละในฐานะอ่ืนๆ นอกจากนั้นบุคคลในระบอบประชาธิปไตย             
ก็ยอ่มมีสิทธิท่ีจะให้ดว้ย สิทธิท่ีจะให้น้ีก็คือหน้าท่ีนัน่เอง เช่น หน้าท่ีในการเลือกตั้ง หน้าท่ีในการ
เสียภาษี หนา้ท่ีในการศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ บุคคลในระบอบประชาธิปไตยจะมีสิทธิต่างๆไดก้็ตอ้ง
ท าหนา้ท่ีดว้ย เป็นตน้วา่ บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐบุคคลก็ยอ่มตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี 
ดว้ย บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากนโยบายท่ีดีของรัฐบาลบุคคลก็ยอ่มตอ้งมีหนา้ท่ีในการใช้
สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีด้วย ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยดีหาก
บุคคลเรียกร้องสิทธิโดยไม่ตอ้งท าหนา้ท่ี 
 5. มีภราดรภาพ และเคารพความแตกต่าง (Adhere to fraternity and respect for differences) 
   การท่ีบุคคลในระบอบประชาธิปไตยมีความเสมอภาคกนัอาจท าใหบุ้คคลในสังคม
ขดัแยง้แตกแยกกัน เพราะบุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกนัในทางความ 
คิดเห็นหรืออ่ืนๆได ้แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีตอ้งไม่เป็นเหตุให้บุคคลโกรธ เกลียด ทะเลาะ ขดัแยง้           
ท าร้าย หรือสังหารบุคคลอ่ืนได้ บุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องมีขันติธรรม ( tolerance) 
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กล่าวคือบุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องอดทนต่อความแตกต่างของกันและกันได ้                   
ความแตกต่างของบุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งไม่ท าใหส้ังคมแตกแยก 
 6. เห็นความส าคญัของประโยชน์ส่วนรวม (Consider public interests) 
  เน่ืองจากบุคคลไม่สามารถอยูค่นเดียวในโลกได ้จึงตอ้งอยูร่่วมกนัในสังคม บุคคล             
จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญัด้วย เพราะหากทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส าคญั                  
กว่าประโยชน์ส่วนรวม สังคมก็ไม่อาจด ารงอยู่ได้ และในกรณีท่ีมีความขดักนัในผลประโยชน์                     
(conflict of interests)   บุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องสามารถแยกประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนได้ ทั้งยงัพึงเล็งเห็นให้ไดว้่า แทท่ี้จริงประโยชน์ของส่วนรวมก็เป็นประโยชน์
ของบุคคลนั้นเองดว้ย 
 7. มีส่วนร่วมทางการเมือง (Participate in politics) 
  ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองด้วยเพราะการเมืองเป็นเร่ืองของประชาชนทุกคน  ดังนั้ นบุคคลในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองท่ีเพียงพอต่อการเป็นพลเมือง                   
ในระบอบประชาธิปไตยดว้ย เป็นตน้ว่า บุคคลในระบอบประชาธิปไตยพึงรู้และเขา้ใจวา่การเมือง 
มีความส าคญัต่อชีวิตของตนและคนอ่ืนๆในสังคมอยา่งไรรู้และเขา้ใจโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดินของประเทศ   รู้และเขา้ใจขอบเขตภารกิจและ
อ านาจหนา้ท่ีของตวัแทนท่ีเลือกเขา้ไป   รู้นโยบายของพรรคการเมือง รวมถึงพฤติกรรมและกลไก
การควบคุมตรวจสอบบุคลากรทางการเมืองด้วย นอกจากน้ี พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย              
ยงัสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดห้ลายทาง เช่น 
  7.1  การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. 
  7.2  การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. นายกเทศมนตรี  
  7.3  สมาชิกสภาเทศบาลนายก อบจ.สมาชิกสภา อบจ. 
  7.4  การออกเสียงประชามติ 
  7.5  ร่วมท าประชาคมใหค้วามเห็นชอบเร่ืองต่างๆ 
  7.6  เสนอแนะแนวทางการท างานและการแกไ้ขปัญหา 
  7.7  การเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติั 
  7.8  การเขา้ช่ือร้องขอใหถ้อดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  7.9  ติดตามตรวจสอบการท างานของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  7.10 ร่วมท าประชาพิจารณ์ 
  7.11 ช่วยผูส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองหาเสียง 
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  7.12 เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  7.13 บริจาคเงินใหผู้ส้มคัรและพรรคการเมือง 
  7.14 การรวมกลุ่มกนัปกป้องสิทธิต่างๆ 
  7.15 การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุเพื่อประทว้งหรือเรียกร้องเร่ืองต่างๆ 
  7.16 ช่วยเหลือภารกิจของส่วนรวม 
  7.17 สมคัรรับเลือกตั้ง 
  7.18 การถอดถอนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 8. คิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Think critically) 
  บุคคลในระบอบประชาธิปไตยจะต้องได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอเพื่อคิดอย่างมี 
วิจารณญาณท่ีดี มีทกัษะในการตรวจสอบ การตีความ การสะทอ้นความคิด  อนัน าไปสู่การสร้าง
ความคิดเห็นของตนเอง เรียนรู้ท่ีจะแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตน และพร้อมท่ีจะทบทวนแกไ้ข
ความคิดเห็นของตน ตลอดจนรู้จกัตดัสินใจเลือกบุคคล  หรือตดัสินประเด็นทางการเมืองไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 เวสเธเมอร์  และเคห์น (Westheimer and Kahne 2004, อา้งถึงในถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 
2555) ไดอ้ธิบายวา่ความเป็นพลเมืองท่ีดีนั้น ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ความรับผิดชอบส่วนตวั เช่น มีหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชนของตน ท างานอย่างสุจริต         
และจ่ายภาษี เคารพกฎหมาย การแยกขยะ การบริจาคโลหิต และเป็นอาสาสมคัรในช่วงเวลาวกิฤต 
 2. การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง เช่น เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน และพยายามท่ีจะ 
พฒันาชุมชน ดูแลชุมชนโดยพยายามท่ีจะดูแลความตอ้งการ สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจหรือ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้วา่รัฐท างานอยา่งไร และมีความรู้กลยุทธ์เพื่อจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์น
การท างาน 
 3. จิตส านึกเก่ียวกบัความยุติธรรมทางสังคม เช่น ประเมินโครงสร้างทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจอยา่งวพิากษว์จิารณ์ เพื่อเขา้ใจปัญหาอยา่งลึกซ้ึง คน้หาและบอกถึงส่ิงท่ีไม่ไดรั้บความ
ยติุธรรม และรู้เร่ืองความเคล่ือนไหวทางสังคมและวธีิการท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 อโบวิทซ์ และ ฮาร์นิช (Abowitz & Harnish 2006, อา้งถึงในถวลิวดี บุรีกุล และคณะ,2555) 
อธิบายวา่ องคป์ระกอบของพลเมือง ประกอบดว้ย 
 1. มีเอกลกัษณ์ท่ีมาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 
 2. ยดึถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 
            3. มีสิทธิและหนา้ท่ี 
            4.  มีส่วนร่วมทางการ  
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            5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตาม
แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการแต่ละท่านจะมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัมุมมองใน
ด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมือง แต่สามารถสรุปออกมาได้เป็นประเด็นใหญ่ๆได้ 3 ด้านคือ                
1) ดา้นคารวธรรม คือ การเคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัทั้งทางกาย วาจา ความคิด เคารพในความ
คิดเห็น สิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น เห็นคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์2) ดา้นสามคัคีธรรม  
คือ การท างานร่วมกนั  มีลกัษณะการร่วมคิด  ร่วมท าหรือท างาน ด้วยความเต็มใจเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั  เห็นความส าคญัในประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดหลกัภราดรภาพ และใช้หลกัสันติวิธี 
และ 3) ดา้นปัญญาธรรม คือ การใชปั้ญญาในการคิดแกปั้ญหาต่างๆ ยึดหลกัเหตุผล ความจริง และ
ความถูกตอ้ง รู้จกัการวพิากษอ์ยา่งมีเหตุผล และมีวจิารณญาณ 
 ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ออกเป็น 3 ดา้น  ดงัน้ี 
  1. ด้านคารวธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส่วนรวม เขา้ใจถึงสิทธิของตนเองและของผูอ่ื้น รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2. ด้านสามคัคีธรรม หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการร่วมมือกนัท างาน รับผิดชอบต่อ
งาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 
 3. ด้านปัญญาธรรม หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใช้หลักเหตุและผลในการ คิด 
ตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นหลกั 
 
3. ทฤษฎจิีตวทิยาพฒันาการทีเ่กีย่วข้องกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 3.1 ทฤษฎพีฒันาการสติปัญญาของเพียเจท์ 

 เพียเจท์มีหลกัการของเชาวปั์ญญาของเด็ก หรือ Cognitive นั้นมีพฒันาการท่ีแบ่งออกได ้           
4 ขั้นพฒันาการ ในแต่ละขั้นก็จะมีลกัษณะเฉพาะและมีคุณลกัษณะของความสามารถใหม่ๆเกิดข้ึน 
ความสามารถของแต่ละขั้นจะเป็นพื้นฐานสะสมส่ิงท่ีเป็นพฒันาการในขั้นต่อไป พฒันาการของ
เชาว์ปัญญาและความคิดน้ีเกิดจากการท่ีเด็กได้กระท า หรือการได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้เกิดจากการกระท า (ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2548: 9) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ล าดบัขั้นพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท ์
อาย ุ(ปี) ขั้น พฒันาการ 

0-2 ประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว 
(Sensorimotor) 

เด็กเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผสั เช่น ปาก หู ตา 
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

2-6 ความคิดก่อนเกิดปฏิบติัการ 
(Intuitive or Preoperational) 

เรียนรู้ภาษาพูด สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ท่าทางใน
ก าร ส่ื อ ค ว ามห ม าย  รู้ จัก ส่ิ ง ท่ี เป็ น ตัว แท น
(Representation) โครงสร้างสติปัญญาแบบง่าย 
สามารถหาเหตุผลเชิงอ้างอิงได้ มีความเช่ือใน
ความคิดของตนอยา่งมาก ยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง
(Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ 

7-11 ปฏิบติัการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operations) 

รับ รู้ รูปธรรมได้ดี  ใช้ เห ตุผล ส ร้างกฎเกณฑ ์                 
เห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆเป็นนามธรรม 

11-16 ปฏิบติัการคิดแบบนามธรรม 
(Formal Operations) 

รู้จกัคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน 
แก้ปัญหา พัฒนาส ติปัญญาอย่างสมบู รณ์  มี
ความคิดเท่าผูใ้หญ่ 

 
 ทฤษฎีพฒันาการสติปัญญาของเพียเจท์ยงัแบ่งองค์ประกอบท่ีมีส่วนเสริมสร้างพฒันาการ             
เชาวปั์ญญามี  4 องค์ประกอบ คือ วุฒิภาวะ (Maturation)  ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา 
โดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาเชาวปั์ญญา หรือจะตอ้งจดั
ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกบัความพร้อมหรือวยัของเด็ก องค์ประกอบท่ีสอง 
ประสบการณ์ (Experience) โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ประสบการณ์ท่ีเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ (Physical Environment) กบั ประสบการณ์เก่ียวกบัการคิดหาเหตุผลและ
ทางคณิตศาสตร์(Logico-mathematical experience) องค์ประกอบท่ีสาม การถ่ายทอดความรู้ทาง
สังคม (Social Transmission) โดยเป็นการท่ีพ่อแม่ ครู และคนท่ีอยูร่อบตวัเด็กจะถ่ายทอดความรู้ให้
เด็ก หรือสอนเด็กท่ีพร้อมจะรับการถ่ายทอดดว้ยกระบวนการซึมซาบประสบการณ์หรือการปรับ
โครงสร้างทางเชาวปั์ญญา และองคป์ระกอบท่ีส่ี กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) หรือการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) ซ่ึงอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล เพื่อจะปรับความสมดุล
ของพฒันาการเชาวปั์ญญาขั้นต่อไปอีกขั้นหน่ึงซ่ึงสูงกวา่ โดยใชก้ระบวนการซึมซาบประสบการณ์ 
และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 
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 กล่าวโดยสรุป เพีย์เจทเช่ือว่าพัฒนาการสติปัญญาของบุคคลเป็นผลมาจากการได้มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเพียเ์จทไดแ้บ่งพฒันาการทางสติปัญญาไว ้4 ขั้น คือ
ประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor) ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบติัการ(Intuitive or 
Preoperational) ขั้นปฏิบติัการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operations) และ ขั้นปฏิบติัการคิดแบบ
นามธรรม (Formal Operations) โดยมีส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมเสริมสร้างพฒันาการเชาวปั์ญญามี  
4 องค์ประกอบ คือ วุฒิภาวะ (Maturation) ประสบการณ์ (Experience) การถ่ายทอดความรู้ทาง
สังคม (Social Transmission) และกระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) หรือการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองซ่ึงอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล 
 ทฤษฎีของเพียเจท์ไดอ้ธิบายพฒันาการสติปัญญาในช่วงอาย ุ11-16 ปี วา่เป็นการปฏิบติัการ
คิดแบบนามธรรม (Formal Operations) คือเด็กจะรู้จกัคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน 
แกปั้ญหา พฒันาสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ มีความคิดเท่าผูใ้หญ่ ซ่ึงตรงกบัช่วงอายุของนกัเรียนใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จึงน ามาใช้อธิบายการเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยพฒันาการทางสติปัญญาจะส่งผลให้เด็ก
รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล  สามารถคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาได้ โดยครูผู ้สอนจะต้องจัด
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัความพร้อมหรือวยัของเด็ก เพื่อท่ีเด็กจะไดเ้รียนรู้และ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยั 
 
  3.2 ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  มีรากฐานการพฒันามาจากทฤษฎีของ             
เพียเจท์  โดยโคลเบอร์กแบ่งการพฒันาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 3 ระดบั  แต่ละระดบั
แบ่งออกเป็น 2 ขั้ น  รวมทั้ งหมด 6 ขั้ น  (พรรณทิพย์  ศิ ริวรรณบุศย์, 2547: 166-167; สุรางค ์                
โคว้ตระกลู, 2553: 68-75; สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2553: 61-62) ดงัน้ี 
 1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์  (Pre-conventional Level)  เป็นระดับ ท่ี บุคคลยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางในการตัดสินการกระท า  พฤติกรรมทางจริยธรรมจะข้ึนอยู่กับเหตุผลท่ีผูมี้อ  านาจ
ก าหนดให้หรือผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่  โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อผูอ่ื้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 2  ขั้น  คือ 
  1.1  ขั้ น ท่ี  1 หลักการเช่ือฟังและหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment and 
Obedience  Orientation) (อายุ  2-7 ปี ) เป็นระดบัขั้นท่ีเด็กท าตามกฎ  และหลีกเล่ียงการกระท าซ่ึง
จะส่งผลให้ถูกลงโทษ  เด็กพิจารณาการกระท าจากผลท่ีเห็นไดภ้ายนอก  โดยไม่สนใจเจตนาหรือ
ความเห็นของบุคคลอ่ืน  เด็กเขา้ใจวา่ความดี  หมายถึง  ส่ิงท่ีกระท าแลว้ไม่ถูกลงโทษหรือถูกต าหนิ
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เด็กจึงพยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดการสูญเสียหรือความเจ็บปวดทางร่างกายและ
ทรัพยสิ์น 
  1.2  ขั้นท่ี  2  หลกัการแสวงหารางวลั (Instrumental Relativist Orientation) (อาย ุ 
7-10 ปี)  เป็นระดบัขั้นท่ีเด็กตดัสินใจกระท าตามขอ้บงัคบั  ความสนใจความพึงพอใจของตนเอง  
หรือท าดีเพราะอยากได้ของรางวลัตอบแทน  โดยไม่ได้ค  านึงถึงความยุติธรรมและความเห็นอก             
เห็นใจผูอ่ื้น  เด็กตระหนักว่าผูอ่ื้นก็มีสิทธิท าในส่ิงท่ีเขาสนใจ  เด็กเรียนรู้ว่าการกระท าท่ีถูกตอ้ง              
คือ   การกระท าท่ีสนองความตอ้งการของตนและท าให้ตนเกิดความพึงพอใจความสัมพนัธ์กับ
บุคคลอ่ืนเป็นไปในลกัษณะการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
 2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level)  เป็นระดับท่ีบุคคลเรียนรู้ท่ีจะกระท าตาม
กฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยหรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก  พฤติกรรมทางจริยธรรมจะข้ึนอยู่กับความ
คาดหวงัของสังคม  ทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแสดงบทบาทของตนเองอยา่งเหมาะสมเม่ืออยูใ่นสังคม
กล่าวคือ  บุคคลตอ้งสนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ  ระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น  
คือ 
  2.1 ขั้นท่ี  3  หลกัการท าตามความเห็นชอบของผูอ่ื้น (Interpersonal Concordance 
of “good boy nice” Orientation) (อายุ 10-13 ปี)  เป็นระดับขั้นท่ีเด็กตัดสินใจกระท าตามความ
คาดหวงัของผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดหรือส่ิงท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ  ดงันั้นพฤติกรรมทางจริยธรรมจะข้ึนอยูก่บัความ
คาดหวงัของผูอ่ื้น  โดยพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งคือ  การกระท าตนให้ดูดีในสายตาของผูอ่ื้นเพื่อรักษา
ความสัมพนัธ์  เช่น  ความซ่ือสัตย์  ความกตญัญู  ซ่ึงเด็กจะยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
กฎเกณฑ์ของกลุ่ม  โดยไม่ไดพ้ิจารณาจากมุมมองท่ีเป็นหลกัการหรือหลกัเกณฑ์โดยทัว่ไปท าให้
เด็กยงัไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง  และมองวา่การท าดีคือการท าใหผู้อ่ื้นช่ืนชอบและยอมรับ 
  2.2 ขั้นท่ี  4  หลักการท าตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับทางสังคม (Law and 
Order Orientation) (อายุ  13-16 ปี)  เป็นระดับขั้นท่ีเด็กตัดสินใจกระท าบทบาทหน้าท่ีของตน             
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  เด็กพยายามปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎเกณฑ์ท่ีเห็นดว้ยอย่างเต็มท่ี
ความถูกตอ้งจะพิจารณาท่ีผลประโยชน์ของสังคมหรือกลุ่ม  หรือสถาบนัท่ีตนอาศยัอยูจ่ะไดรั้บเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อย  และความเป็นระเบียบของสังคม 
 3. ระดับ เห นือกฎเกณฑ์  (Post-Conventional Level) เป็นระดับ บุคคลพยายาม ท่ีจะ
ตีความหมายของหลกัการ  และมาตรฐานทางจริยธรรมดว้ยวิจารณญาณ  โดยจริยธรรมท่ีบุคคล
ยึดถือจะมีความถูกตอ้งเป็นแบบสากล  กล่าวคือ  บุคคลท่ีมีการใช้เหตุผลทางจริยธรรมในระดบัน้ี 
จะตัดสินส่ิงต่างๆ ด้วยหลักการท่ีถูกต้องยุติธรรมมากกว่าการใช้ระเบียบแบบแผน หรือความ
คาดหวงัของบุคคลในสังคม  บุคคลจะแยกตนเองออกจากกฎเกณฑ์และการคาดหวงัของผูอ่ื้น            
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หรืออาจกล่าวได้ว่ากฎเกณฑ์ ต่างๆและความคาดหวงัของบุคคลในสังคมไม่มีอิทธิพลต่อ
วจิารณญาณของบุคคล  บุคคลจะด าเนินการดว้ยวิจารณญาณของตนเอง  โดยค านึงถึงความยติุธรรม
วา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีสุด  ระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
  3.1 ขั้นท่ี  5  หลกัการท าตามค ามัน่สัญญา (Social Contract Orientation) (อาย ุ16 ปี
ข้ึนไป)  ในระดบัน้ีบุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได ้ บุคคลมีความภาคภูมิใจเม่ือท าดี  และ
ละอายใจตนเองเม่ือท าชั่ว  บุคคลมีความตระหนกัในขอ้ตกลงหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีจะท าให้
ผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์  หรือความชอบธรรมภายใตเ้หตุผลอนัควรเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล  และจะไม่
กระท าตนขดัต่อสิทธิอนัพึงได้ของผูอ่ื้น  ตลอดจนไม่ขดัต่อความเห็นชอบของสังคมส่วนรวม
มองเห็นว่ากฎเกณฑ์เป็นส่ิงส าคญัแต่สามารถเปล่ียนแปลงได้  โดยการเปล่ียนแปลงตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และไม่ขดัต่อความชอบธรรมของบุคคลดว้ยเช่นกนั 
  3.2 ขั้นท่ี  6  หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal Ethical Principle Orientation) 
(วยัผูใ้หญ่)  ในระดับน้ีบุคคลจะแสดงถึงการมีความรู้อย่างกวา้งขวางเป็นสากลนอกเหนือจาก
กฎเกณฑ์ในสังคมของตนเอง  ตลอดจนมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลาย 
อนัเป็นอุดมคติอนัเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมสากล เป็นหลักการเพื่อมนุษยธรรม เพื่อความ            
เสมอภาคในสิทธิมนุษยชน  และเพื่อการสงวนไวซ่ึ้งการให้ความเคารพต่อศกัด์ิศรีของบุคคล บุคคล
จะเห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ในสังคม ถ้าหากกฎเกณฑ์นั้ นอยู่บนความถูกต้องอันเป็นอุดมคติ เช่น              
การปฏิบติัตามหลกัศาสนาต่างๆ โดยความถูกตอ้งเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยู่กบัมโนธรรมของแต่ละบุคคล             
ซ่ึงไดพ้ฒันาแลว้ 
 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก มีรากฐานการพฒันามาจาก
ทฤษฎีของเพียเจท์  โดยโคลเบอร์กแบ่งการพฒันาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ             
แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น  รวมทั้งหมด 6 ขั้น ได้แก่ ระดับก่อนกฎเกณฑ์ จะประกอบด้วย           
ขั้นท่ี 1 หลกัการเช่ืองฟังและหลบหลีกการถูกลงโทษ และขั้นท่ี 2 หลกัการแสวงหารางวลั ระดบั
ตามกฎเกณฑ์  จะประกอบด้วยขั้นท่ี  3  หลักการท าตามความเห็นชอบของผูอ่ื้น และขั้นท่ี 4  
หลกัการท าตามกฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัทางสังคม สุดทา้ยระดบัเหนือกฎเกณฑ์ จะประกอบดว้ย
ขั้นท่ี  5  หลกัการท าตามค ามัน่สัญญา และขั้นท่ี  6  หลกัการยดึอุดมคติสากล 
 เม่ือพิจารณาทฤษฎีของโคลเบอร์กได้อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมระดับ ท่ี  2                    
ตามกฎเกณฑ ์(Conventional Level)  ขั้นท่ี  4  หลกัการท าตามกฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัทางสังคม 
(Law and Order Orientation) อายุ  13-16 ปี  เป็นระดบัขั้นท่ีเด็กตดัสินใจกระท าบทบาทหน้าท่ีของ
ตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  เด็กพยายามปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎเกณฑ์ท่ีเห็นดว้ยอยา่งเต็มท่ี
ความถูกตอ้งจะพิจารณาท่ีผลประโยชน์ของสังคม  หรือกลุ่ม  หรือสถาบนัท่ีตนอาศยัอยู่จะได้รับ
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เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  และความเป็นระเบียบของสังคม  สามารถน ามาใช้อธิบายการเกิด
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1            
ซ่ึงจะมีพฒันาการอยูใ่นระดบัตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ซ่ึงเป็นระดบัท่ีบุคคลเรียนรู้ท่ีจะ
กระท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยหรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก ซ่ึงเด็กจะยึดถือและปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงหรือเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม   ท าตามกฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัทางสังคม แสดงออกถึง
การเคารพสิทธิผูอ่ื้น เด็กจะตดัสินใจกระท าบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจ และรับผิดชอบต่องาน
กลุ่ม  พยายามปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎเกณฑ์ท่ีเห็นด้วยอย่างเต็มท่ีความถูกตอ้งโดยใช้เหตุผลในการ
แกปั้ญหา พิจารณาท่ีผลประโยชน์ของสังคมหรือกลุ่ม  หรือสถาบนัท่ีตนอาศยัอยูจ่ะไดรั้บเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย  และความเป็นระเบียบของสังคม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งของ
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 3.3 ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรม 
 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน, 2539: 2-3)เป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงสาเหตุ
ของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบา้ง โดยทฤษฎีน้ี
สร้างจากการสรุปผลการวิจยัของเยาวชนไทยและประชาชนไทย ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนโดย
นักวิชาการไทย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี (ดวงเดือน  
พนัธุมนาวนิ, 2539: 2-3) ดงัแผนภาพท่ี 4 
 
ภาพประกอบท่ี 4  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม แสดงจิตลกัษณะพื้นฐาน และองคป์ระกอบทางจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
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ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมน้ีมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นดอกและผลไมข้องตน้ ส่วนล าตน้และส่วนท่ีเป็น
ราก ดงัน้ี 
 ส่วนท่ีหน่ึง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเวน้ชั่ว และ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยนัขันแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกน้ีเป็นพฤติกรรมประเภทต่างๆ           
ท่ีรวมเขา้เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ และพฤติกรรมการ
ท างานอาชีพอยา่งขยนัขนัแขง็ 
 ส่วนท่ีสอง ได้แก่ ส่วนล าตน้ของตน้ไม ้ซ่ึงเป็นสาเหตุของจิตใจอนัท าให้เกิดพฤติกรรม           
ท่ีน่าปรารถนา ประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 5 ดา้น คือ 
 1. เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 2. มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
 3. ความเช่ืออ านาจในตน 
 4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 5. ทศันคติ คุณธรรมและค่านิยม 
 ส่วนท่ีสาม ไดแ้ก่ รากของตน้ไม ้ท่ีแสดงถึงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นสาเหตุของจิตใจอีกดา้นหน่ึง
ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนา ประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 3 ดา้น คือ 
 1. สติปัญญา 
 2. ประสบการณ์ทางสังคม 
 3. สุขภาพจิต 
 จิตลกัษณะทั้งสามดา้นน้ีอาจใชเ้ป็นสาเหตุของการพฒันาจิตลกัษณะ 5 ประการท่ีล าตน้ของ
ตน้ไมก้็ได ้กล่าวคือ บุคคลจะตอ้งมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดา้นในปริมาณสูง เหมาะสมกบัอาย ุ
จึงจะเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะพฒันาจิตลกัษณะทั้ง 5 ประการท่ีล าตน้ของตน้ไม ้โดยท่ีจิตลกัษณะ
ทั้ง 5 น้ีจะพฒันาไปเองโดยอตัโนมติั ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดงักล่าว และอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทางบา้น ทางโรงเรียน และทางสังคมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยงัมีความพร้อม
ท่ีจะรับการพฒันาจิตลกัษณะบางประการใน 5 ดา้นน้ีโดยวธีิการอ่ืนๆดว้ย ฉะนั้นจิตลกัษณะพื้นฐาน 
3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมคนดีและคนเก่งนั้นเอง 
 ส าหรับการพฒันาจริยธรรมแก่นกัเรียนระดบัประถมปลายถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ ช่วงอาย ุ        
9-13 ปี  โดยในวยัน้ี เด็กจะมีความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าวยัเด็กเล็ก ดังนั้นจึงควรพฒันา
ลกัษณะทางจริยธรรมดงัน้ี คือ 1) การควบคุมตน 2) การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3) ความมีเหตุผล 
โดยจะต้องใช้วิธีการปลูกฝังท่ีเหมาะสมกับความสามารถทางการรู้ การคิด สติปัญญา และ
สุขภาพจิตของเด็ก โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  (ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ. 2539 : 83-88) 



56 
 

 

 1. การพฒันาการควบคุมตน ในวยัน้ีเด็กไดรั้บการฝึกให้รู้ว่าส่ิงใดควรท า และส่ิงใดไม่ดี
ควรหลีกเล่ียง ซ่ึงเม่ือเข้าสู่วยัก่อนวยัรุ่น ผูใ้หญ่จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเป็นอิสระบ้างในบาง
กาลเทศะ เพื่อฝึกให้เด็กคิดเอง ตดัสินใจเอง และเลือกกระท าในส่ิงท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม ถ้าเด็ก
สามารถท าตวัดีในขณะท่ีไม่มีผูใ้หญ่ควบคุม ก็ควรจะมีการชมเชยให้ก าลังใจ เพื่อเด็กจะได้ท า
ไดม้ากข้ึน แต่ถา้ในกรณีท่ีเด็กไม่สามารถจะควบคุมตนเองได ้ผูใ้หญ่ก็ไม่ควรจะดุวา่ลงโทษเด็กมาก 
เพราะจะท าให้เด็กเกลียดกลวัความลม้เหลวเกินไป ควรร่วมพิจารณากบัเด็กถึงสาเหตุท่ีท าให้เด็ก
ควบคุมตนเองไม่ได้ และแนะน าวิธีการอ่ืนท่ีอาจดีกว่าแล้วให้ก าลังใจเด็กในการฝึกคร้ังต่อไป             
โดยเด็กในช่วงก่อนวยัรุ่นน้ี ยงัเป็นช่วงท่ีกระท าส่ิงต่างๆเพื่อตอ้งการประโยชน์หรือผลไดท่ี้เป็นวตัถุ
ส่ิงของ หรือเป็นการยอมรับสนบัสนุนรักใคร่ของคนรอบตวั ตั้งแต่บิดามารดา ครู และเพื่อน ฉะนั้น
เด็กจึงยงัเป็นตวัของตวัเองไดน้อ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเร่ืองการควบคุมตนต่อไปอีก 
 2. การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือการรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ทั้ งท่ีอยู่ใกล้ชิดตนและ             
ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มใหญ่ดว้ย ซ่ึงความสามารถในการรับรู้เก่ียวกบับุคคลและเหตุการณ์รอบตวัน้ี 
เกิดจากการไดรั้บประสบการณ์ทางสังคมทั้งโดยตรง และทางออ้ม โดยเด็กจะมีสติปัญญาดีพอท่ีจะ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บนั้น และการท่ีเด็กจะรับรู้ส่ิงใดไดม้าก ลึกซ้ึง และถูกตอ้งแม่นย  า 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัการมีสุขภาพจิตท่ีดีของเด็กดว้ย 
 3. การฝึกความมีเหตุมีผล เด็กในช่วงวยัน้ีสามารถมองเห็นความแตกต่างระหวา่งตนเองกบั
คนอ่ืน เด็กส่วนใหญ่สามารถเขา้ใจหรือเห็นความส าคญัของส่ิงท่ีมีตวัตน ติดยึดวตัถุ ยงัไม่เขา้ใจ               
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือสัญลกัษณ์มากนกั ในชั้นน้ีความดีงามยงัตอ้งแปลงเป็นขา้วของท่ีเด็กพอใจ
อยากได ้ความไม่ดีเป็นวตัถุส่ิงของท่ีไม่น่าปรารถนา เช่น สกปรก มีกล่ินเหมน็ หรือส่ิงท่ีไม่สวยงาม 
เป็นตน้ เด็กวยัน้ีนิยมชมชอบคนอ่ืนท่ีรูปร่างหนา้ตา การแต่งกาย แต่เด็กยงัไม่สามารถจะเขา้ใจความ
งดงามทางจิตใจ หรือคุณค่าท่ีลึกซ้ึงของศิลปะต่างๆไดม้ากนกั เด็กในวยัน้ีจึงยงัเห็นความส าคญัของ
กลุ่มเพื่อน และคนท่ีแวดลอ้มรอบตวั มากกวา่จะเห็นแก่ส่วนรวม ฉะนั้นการสอนเด็กเร่ืองเหตุผลใน
ระยะน้ี คือ การสอนใหเ้ด็กลดความเห็นแก่ตวัลง ใหเ้ห็นแก่ผูอ่ื้นใหม้ากยิง่ข้ึน 
 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมน้ีมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นดอกและผลไมข้องตน้ ส่วน             
ล าตน้และส่วนท่ีเป็นราก โดยส่วนรากเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะเป็นพื้นฐานในการพฒันาจริยธรรม
ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ  สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต รวมทั้งความพร้อมทั้ง
ทางดา้นจิตใจและอายุ ส่วนท่ีสอง ไดแ้ก่ ส่วนล าตน้ของตน้ไม ้ซ่ึงเป็นสาเหตุของจิตใจอนัท าให้เกิด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 5 ดา้น คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและ
การควบคุมตนเอง ความเช่ืออ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทศันคติ คุณธรรมและค่านิยม โดยจะ
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พฒันาไปเองโดยอตัโนมติั  ถา้บุคคลมีความพร้อมทางจิตใจในส่วนท่ีเป็นราก พฒันาจนตน้ไมเ้ป็น
ดอกและผลไม ้จนกลายเป็นพฤติกรรมต่างๆ ของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ 
 ส าหรับการพฒันาจริยธรรมแก่นกัเรียนระดบัประถมปลายถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ ช่วงอาย ุ        
9-13 ปี  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม ไดอ้ธิบายไวว้่า เด็กในวยัน้ี เด็กจะมีความสามารถทางสติปัญญาสูง
กวา่วยัเด็กเล็ก ดงันั้นจึงควรพฒันาลกัษณะทางจริยธรรมดงัน้ี คือ  การควบคุมตน การรู้จกัเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ความมีเหตุผล โดยจะต้องใช้วิธีการปลูกฝังท่ีเหมาะสมกับความสามารถทางการรู้            
การคิด สติปัญญา และสุขภาพจิตของเด็ก 
 เม่ือพิจารณาทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมจะพบวา่พฒันาการของเด็กในช่วงวยั 9-13 ปี เด็กจะมี
ความสามารถทางสติปัญญาสูงข้ึน การพฒันาการควบคุมตน ในวยัน้ีเด็กจะไดรั้บการฝึกให้รู้วา่ส่ิง
ใดควรท า การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือการรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และมีเหตุผล ซ่ึงตรงกบัช่วง
อายุของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จึงน ามาใช้อธิบายการเกิดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยพฒันาการทาง
จริยธรรมของเด็กในวยัน้ีจะเป็นผูท่ี้มีพฒันาการควบคุมตน เด็กจะคิดเอง ตดัสินใจเอง และเลือก
กระท าในส่ิงท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มหรือคน
รอบตวั และสามารถฝึกความมีเหตุผลในตวัเด็กได้ เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเด็กรู้จกัคิด ตั้งค  าถามเพื่อ
แสวงหาค าตอบ สืบคน้ขอ้มูลรวมทั้งวิเคราะห์ขอ้มูล อนัจะน าไปสู่การใช้เหตุผลในการแกปั้ญหา 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย 
 
4. พฒันาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในแต่ละช่วงวยั 
 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านกังานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษา (2552: 6) ได้จัดท าคู่ มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ส าหรับ                     
ครู-อาจารย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซ่ึงไดอ้ธิบายการพฒันาบุคลิกภาพประชาธิปไตย  โดยเน้นถึง 
การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงจะตอ้งรู้จกัปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมทางการเมือง ท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นยงัได้เรียนรู้
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน แนวทางคุม้ครองปกป้องตนเองและผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
 คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ด้านพฒันาการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองดี (2553: 6-7) ไดอ้ธิบายพฒันาการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความเป็น
พลเมืองในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยฝึกฝนให้เป็นพลเมืองของโรงเรียนในระดบัสูงข้ึน 
เป็นรูปธรรมข้ึน เช่น คิดถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ดว้ยการให้ท าโครงงาน เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา          
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ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ซ่ึงเป็นปฏิบติัการท่ีเร่ิมจากตนเอง ส าหรับเน้ือหาและกระบวนการท่ีตอ้งต่อ
ยอดต่อไป นัน่คือ การฝึกฝนการเคารพกฎหมาย การใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ผูอ่ื้น ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข และไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 
 มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท และส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556: 33-34)ได้อธิบายพัฒนาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 (อาย ุ12-13 ปี) ดงัน้ี 
           การเปล่ียนผ่านจากโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่มธัยมศึกษาเกิดข้ึนพร้อมกนักบัพฒันาการ
ส าคญัของผูเ้รียน ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ และสังคม ผูเ้รียนในวยัน้ีเร่ิมเขา้สู่ช่วงวยัรุ่นตอนตน้ ซ่ึง
เป็นช่วงวยัท่ีผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นสนใจในเร่ืองราวท่ีขยายไปไกลกว่าชุมชน และมีความ
สนใจในประเด็นท่ีกวา้งข้ึน และซบัซอ้นมากข้ึน 
           ผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 (อายุ 12-13 ปี) ควรไดพ้ฒันาความตระหนกัและความ
สนใจท่ีกวา้งข้ึนในเร่ืองความเป็นพลเมือง ผูเ้รียนควรได้พฒันาความสามารถท่ีจะคิดท า และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสนใจในชุมชนท่ีกวา้งข้ึนมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตวั ผูเ้รียนควรไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสรุปความรู้เช่ือมโยงกบัแนวคิดท่ีมีความเป็น
นามธรรมสามารถอธิบายประเด็นปัญหาท่ีซบัซ้อนมากข้ึนได ้ประสบการณ์จดัใหก้บัผูเ้รียนในวยัน้ี
ควรมีความท้าทายและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น โต้แยง้และแสดงทศันะของ
ตนเองอยา่งมีเหตุผล ผูเ้รียนควรไดพ้ฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการประยุกตใ์ชท้กัษะต่างๆ 
ในการแสดงออกในฐานะพลเมืองอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย ตลอดจน
ได้รับการพฒันาความตระหนักในประเด็นทางจริยธรรมและเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกนัระหวา่งรัฐ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะ ของความเป็นพลเมืองในระดบัชั้น   
     มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทกัษะ 
  อุดมการณ์ประชาธิปไตย และวถีิชีวติประชาธิปไตย 
  ความรู้พ้ืนฐานทางการเมืองการปกครอง 
  ระบอบการเมืองการปกครอง 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย 
  ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย 
  กลไก สถาบนั และกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 
    ของไทยในปัจจุบนั 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า                  
     ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาในปัจจุบนั 
  การบริหารราชการแผน่ดินของไทยในปัจจุบนั 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนและ
  การพฒันาการเมืองการปกครองของไทย 
  ข่าวสารการเมืองการปกครองของไทยและของโลก 

  การตั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบ 
  การสืบคน้ขอ้มูลและการตรวจสอบขอ้มูล 
  การท างานกลุ่ม 
  ความเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม 
  การแสดงความคิดเห็น 
  การส่ือสาร 
  การคิดวเิคราะห์ 
  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  การแกปั้ญหา 
  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 การรวมกลุ่มท ากิจกรรมดา้นการเมือง   
   (Political participation) 
 

  
 กล่าวโดยสรุปพฒันาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในช่วงวยัของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา            
ปีท่ี 1-3 (อาย ุ12-13 ปี) ผูเ้รียนควรไดพ้ฒันาดา้นความรู้ความเขา้ใจวิถีชีวติประชาธิปไตย เนน้ถึงการ
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงจะตอ้งรู้จกัปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ และหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้งบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยงัควรไดรั้บการ
พฒันาความสามารถและทกัษะ ทั้งความสามารถท่ีจะคิด ท า และแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล รู้จกัสืบคน้
ขอ้มูลและแสวงหาค าตอบ และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพของสังคม 
 โดยการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ยึดแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการท่ี เก่ียวข้องกับ
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และพฒันาการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง             
ในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายความสัมพันธ์การเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมือง                 
ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ                  
ท่ีจะก่อให้นักเรียนเกิดคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับการวิจยั              
ในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
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 1. ดา้นคารวธรรม ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  การเคารพกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด การเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้น และการเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2. ดา้นสามคัคีธรรม ตวัช้ีวดั ได้แก่  การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม การรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และการเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 
 3. ดา้นปัญญาธรรม ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา และการเสนอ
วธีิการแกไ้ขปัญหา  
  
5. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพือ่สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย(Online : 2556)            
ไดอ้ธิบายหลกัการร่วมดา้นการจดัการเรียนรู้ และการเผยแพร่เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย  ดงัแผนภาพท่ี 5 
 
ภาพประกอบท่ี 5  แสดงถึงหลกัการร่วมดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองในสังคม
    ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
แบบมส่ีวนร่วม 
Participatory 

 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

Learner centered 

ไม่ช้ีน าความคดิ 
Prohibition against 
imposition of points 

view 

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งทางการเมอืง 
Prohibition against 

Political bias 

แบบลงมอืท า 
Learning by doing 

การจดัการเรียนรู้แก่
พลเมอืงในสังคม
ประชาธิปไตย 
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 1. แบบมีส่วนร่วม (Participatory) 
  การจดัการเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จะต้องจดัการ
เรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัท่ีจะเรียนรู้จากการร่วมวางแผนการ
เรียนรู้ จดักิจกรรมและวธีิการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน
บุคคล และส่ือต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีความหมาย และเป็นเจา้ของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 2. แบบลงมือท า (Learning by doing) 
 การจดัการเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจะตอ้งจดัการเรียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง โดยไดมี้การวางแผน การปฏิบติั  และแกปั้ญหา
จริง ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง ไดผ้ลจริง 
 3. เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Learner centered) 
  การจดัการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจะตอ้งจดัการเรียนรู้ 
โดยเนน้บทบาทของผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้เป็นของตนเอง ไม่ใช่การป้อน
ความรู้จากผูส้อนแต่ฝ่ายเดียว 
 4. ไม่ช้ีน าความคิดเห็น (Prohibition against imposition of points of view) 
  การจดัการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจะตอ้งจดัการเรียนรู้
โดยเคารพ และใหค้วามส าคญักบัความเป็นมนุษยข์องผูเ้รียน คือ ตอ้งไม่ช้ีน าความคิดเห็น    ไมค่รอบง า               
ไม่โฆษณาชวนเช่ือเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจผิด หรือหลงผิดดว้ยวธีิการใด 
 5. ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทางการเมือง (Prohibition against political bias) 
  การจดัการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจะตอ้งไม่ใชอ้  านาจ 
หนา้ท่ีในการจดัการเรียนรู้โดยล าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทางการเมือง ไม่วา่จะดว้ยการน าเสนอ
ขอ้มูลเทจ็ บิดเบือน หรือไม่ครบ โดยมีเจตนาใหเ้ป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาง
การเมืองโดยไม่เป็นธรรม 
 สิริวรรณ  ศรีพหล (2552 : 37-51) ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ลกัษณะความเป็นพลเมืองดี โดยตอ้งมุ่งจดักิจกรรมในหลายๆ ลกัษณะ ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยกิจกรรมท่ีจดัตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
เป็นพลเมืองดี พฒันาเจตคติและจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมีทกัษะและความสามารถ
ในการท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกไดอ้ยา่งมีความสุข โดยเนน้ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
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 1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิต 
  กิจกรรมการสาธิต คือ การแสดงหรือกระท าพร้อมๆกับการบอกหรืออธิบาย
เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ในมโนคติและหลกัการได้
ดีข้ึน  โดยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิตน้ี ผูส้อนสามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนไดใ้นการสอนสาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เช่น ถา้จะสอนผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของพลเมืองดี ผูส้อน
อาจสาธิตบทบาทดงักล่าว หรือใหผู้เ้รียนออกมาสาธิตเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรง เป็นตน้ 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอภิปราย 
  การอภิปรายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ี มุ่งให้ผู ้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ของการท างานแบบกลุ่ม เน้นการแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการ
เสนอความคิดเห็นต่อปัญหาหรือประเด็นท่ีน ามาเพื่อถกเถียงและยงัตอ้งการให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจ
กระบวนการของกลุ่มอีกดว้ย วิธีการสอนแบบอภิปรายจึงเป็นเทคนิคเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัในการช่วยให้
การท างานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการพฒันาความเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนได้
ชัดเจน โดยเฉพาะการฝึกให้ผูเ้รียนได้รู้จกัการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็น             
ของผูอ่ื้น การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีมีความจ าเป็นส าหรับการเตรียมผูเ้รียนให้รู้จกั
บทบาทและหนา้ท่ีในการด ารงตนใหเ้ป็นพลเมืองดีของประเทศและโลกอยา่งแทจ้ริง 
 3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ 
  การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมแบบหน่ึงท่ีให้ผูเ้รียนแสดงบทบาท กล่าวคือ 
หยบิเอาเหตุการณ์ ประเด็นหรือปัญหาข้ึนมาให้ผูเ้รียนศึกษา โดยวธีิการใหผู้เ้รียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์นั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ในถึงสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นดว้ย ซ่ึงการแสดงบทบาทสมมตินั้นท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัของผูเ้รียน 
ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีผูส้อนจะน าไปจดักิจกรรมในการสอนสาระหน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และ
การด าเนินชีวติในสังคม  เพราะการเป็นพลเมืองดีตอ้งเนน้การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
 4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้กมจ าลองสถานการณ์ 
  เกมจ าลองสถานการณ์  คือ การประยุกต์การสอนแบบเกมและแบบสถานการณ์
จ าลองมาผสมผสานกนัจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอีกแบบหน่ึง โดยผูส้อนน าเอาสถานการณ์
มาจ าลองไวใ้นห้องเรียน พยายามให้มีสภาพเหมือนจริงท่ีสุด และก าหนดกติกา กฎหรือเง่ือนไข
ส าหรับเกมนั้น แล้วแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ เขา้ไปแข่งขนัหรือเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น 
ผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและจะตอ้งแข่งขนักบัฝ่ายตรงขา้ม จึงตอ้งการตดัสินใจของกลุ่มเพื่อมุ่ง
เอาชนะกนั เกมจ าลองสถานการณ์น้ีจึงให้ประโยชน์กบัผูเ้รียนอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียน



63 
 

 

เผชิญกับสภาพท่ีเหมือนจริง ทั้ งยงัเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนเคารพในกฎ กติกา การมีน ้ าใจนักกีฬา             
การท างานเป็นกลุ่ม รวมทั้งความสนุกสนานจากการแข่งขนั การชิงไหวชิงพริบอีกดว้ย เกมจ าลอง
สถานการณ์จึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นกิจกรรรมเพื่อการพฒันาความเป็นพลเมืองดี เน่ืองจากขั้นตอน          
การสอนไม่ยุง่ยากจนเกินไป และยงัส่งเสริมกระบวนการเพื่อการพฒันาความเป็นพลเมืองดีอีกดว้ย 
 5. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแกปั้ญหา 
  กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นวิธีการท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาค าตอบหรือแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยเสนอในรูปของค าถาม หรือปัญหาท่ีน่าสนใจ แลว้ให้ผูเ้รียนหาทางแกปั้ญหา
นั้น กิจกรรมดงักล่าวไดใ้ช้ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ขั้นการก าหนดปัญหา จนถึง
ขั้นการสรุปผล  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแกปั้ญหาจะท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึก
ความสามารถทางสติปัญญา โดยเฉพาะในเร่ืองของการคิด คือ คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล  
ไม่หลงงมงาย หรือเช่ืออะไรง่ายๆ ทั้งๆท่ียงัไม่ข้อมูลสนับสนุน การฝึกแก้ปัญหาจะส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในระดับสูง คือ ทักษะทางสติปัญญา และยงัเน้นทักษะการ
ตดัสินใจอีกดว้ย กิจกรรมการแกปั้ญหาจึงเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจมาก เพราะมุ่งท่ีตวัผูเ้รียนให้เป็นผู ้
แกปั้ญหา เม่ือเขาตอ้งไปอยูส่ังคมภายนอก ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองคนหน่ึง เม่ือเผชิญกบัปัญหาจะมี
วิธีการแก้ปัญหาและการตดัสินใจอย่างไรจึงจะถูกตอ้งและสอดคล้องกบับทบาทและหน้าท่ีท่ีพึง
ประสงคม์ากท่ีสุด 
 6. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน 
  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกิจกรรมท่ีอาศยัหลกัการ
และวิธีการทางวทิยาศาสตร์ เช่นเดียวกบักิจกรรมแบบแกปั้ญหา ซ่ึงเนน้การพฒันาความสามารถใน
การใชส้ติปัญญาของผูเ้รียนไดม้าก  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 
วิธีการน้ีนิยมใช้มากในวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ บางแห่งเรียกว่าวิธีการสอนแบบ                    
สืบเสาะหาความรู้  กิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวนเน้นความส าคญัท่ีผูเ้รียนเป็นอนัมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหเ้ป็นคนช่างสังเกตและช่างสงสัย เพื่อจะไดเ้พียรพยายามหา
ขอ้มูลมาขจดัความสงสัยนั้น จนในท้ายสุดจะเกิดมโนคติในเร่ืองท่ีศึกษาและสามารถสรุปเป็น
หลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน              
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมวิธีการแกปั้ญหาให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนกระบวนการคิด รวมทั้งฝึกทกัษะ และ
ความสามารถในการตดัสินใจ การยอมรับเจตคติของผูเ้รียนแต่ละคน การเป็นผูท่ี้คิดอยา่งมีเหตุผล
น าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัขอ้หน่ึงของการเป็นพลเมืองดี 
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 ศกัด์ิชยั นิรัญทวี (2548: 57-70) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็น
พลเมืองวา่มีหลายวธีิ โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ีตามลกัษณะเด่นของการสอนนั้น ไดแ้ก่ 
 1. กิจกรรมท่ีใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 การเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม ช่วยท าให้เน้ือหาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมของ
ความเป็นพลเมือง กลายเป็นเร่ืองท่ีมีชีวิตชีวาน่าสนใจมีความเคล่ือนไหว นกัเรียนสามารถมองเห็น
แง่มุมท่ีแตกต่าง การใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และการปฏิสัมพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใชกิ้จกรรมและส่ือการสอนหรือกิจกรรมอ่ืนมา
ประกอบ ตามความเหมาะสม  
 2. การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
 การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออก
ดว้ยการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีตามความจ าเป็นของเหตุการณ์จะท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกนึกคิด
ในบทบาทท่ีตนเอง ไดท้ดลองสมมุติใหต้นเองเป็นผูมี้บทบาทดงัก าหนดในเร่ืองจะส่งผลเกิดความรู้
ความเขา้ใจอยา่งซาบซ้ึง 
 3. การเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning) 
 การเรียนการสอนวิธีน้ีให้ประโยชน์ต่อการพฒันาค่านิยม บุคลิกลกัษณะจริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างความเป็นพลเมืองวิธีการน้ี จะช่วยให้ผูเ้รียนคุน้เคย
กบักิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ ท่ีจะให้เรียนท่ีจะเปล่ียน
บทบาทความรับผิดชอบ เรียนรู้ท่ีจะฟังคนอ่ืน เรียนรู้ท่ีจะแลกเปล่ียนทศันะ ค่านิยม และเรียนรู้              
ท่ีบรรลุถึงผลดีท่ีพึงไดรั้บร่วมกนัอนัเป็นสาระส าคญัของระบอบประชาธิปไตยวิธีการเรียนแบบน้ี 
สามารถน ามาใชร่้วมกบัการสอนแบบต่างๆ รวมทั้งในการเล่น เดวิดและโรเจอร์ จอห์นสัน บรรยาย
ถึงตวับ่งช้ีลกัษณะท่ีดีของ การเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจไว ้2 ประการ คือ 
 1. การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในทางบวก คือผูเ้รียนตอ้งคิดวา่การรวมพลงักนัคือท่ีมาของ
ผลดีร่วมกนั ตอ้งคิดในลกัษณะ All for one and one for All หรือ รวมกนัเราอยู ่แยกกนัเราตาย หรือ 
จมก็จมดว้ยกนั 
 2. ปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว  ( Face to Face interaction ) การท างานร่วมกัน  ต้องการ              
การติดต่อส่ือสารกนัโดยตรง ทั้งตอ้งพูด ฟัง อธิบายการแสดงความรู้สึก ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิด
ลกัษณะเหล่าน้ี 
  2.1 ความรับผิดชอบของแต่ละคน  ผู ้เรียนแต่ละคนต้องมีขอบเขตของความ
รับผดิชอบในงานแตกต่างกนัไปตามสัดส่วนไม่ใช่ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคนใดคนหน่ึง 
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  2.2  ทักษะของการส่ือสารและการท างานกลุ่มเล็ก ผูเ้รียนต้องได้รับการสอน
เก่ียวกบัการท างานในกลุ่ม ตอ้งใหรู้้ใหมี้ทกัษะในการท างาน 
  2.3  กระบวนการผูเ้รียนตอ้งมีช่วงเวลา วิเคราะห์ อภิปรายถึงวิธีการท่ีท าให้กลุ่ม
ของตนด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กบัท าใหค้วามสัมพนัธ์ในกลุ่มพฒันาข้ึน 
 4. การเรียนการสอนดว้ยการรับใชส้ังคม (Service - Learning) 
 การเรียนการสอนดว้ยวิธีน้ีเป็นการเรียนโดยผ่านกิจกรรมท่ีนักเรียนน าความรู้จากท่ีไดใ้น
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กบักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หรือตรงกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นของ
สังคม เช่น กิจกรรมการอ่านหนังสือให้คนชราฟัง กิจกรรมการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์                   
มาวเิคราะห์สภาวะน ้าเสียในทอ้งถ่ินเป็นตน้ 
 ขอ้ดีของการเรียนดว้ยวธีิน้ี คือ 
 1..เป็นการฝึกหัดนัก เรียนได้มี โอกาส เรียน รู้สภาพความเป็นจริงของสั งคมด้วย
ประสบการณ์ตรง เน่ืองจากชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก บางแห่งก็มีความ
ละเอียดซบัซอ้นไม่ตรงกบัต าราท่ีเรียน 
 2. เปิดโอกาสให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดรั้บจากในชั้นเรียนประยุกตเ์ขา้กบัสถานการณ์จริง 
ท าให้เกิดต่อยอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตจริง รวมทั้ งอาจจะต้องค้นควา้เพิ่มเติมเพื่ออธิบาย
สถานการณ์ท่ีพบ 
 3. ความรู้ท่ีไดรั้บเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรง ผา่นการแกปั้ญหาการกระท าทุกขั้นตอน 
ยอ่มมีความหมาย มีความชดัเจน สามารถตกผลึกอยู่ในความทรงจ า ไดม้ากกวา่การเรียนจากต ารา 
ในหอ้งเรียนแต่เพียงอยา่งเดียว 
 4. เป็นการฝึกประสบการณ์ของการเป็นพลเมือง ไดเ้รียนรู้บทบาทของการเป็นสมาชิกของ
ชุมชน อย่างผูมี้ความรู้ ความคิด มีความรู้สึกรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบ               
ร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง 
 5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้พลงและเกม 
 ไม่ว่าจะเป็นยุคสมยัใด เพลงและเกมยงัคงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูมี้ส่วนร่วม มีความสุข 
สนุกสนานโดยซึมซบัเน้ือหา เน้ือหาสาระ คติธรรมไดต้ามโอกาสอนัควร เพลงท่ีน ามาสอนควรเป็น
เพลงท่ีมีเน้ือความสั้น ง่ายและมีความหมายตรงกบับทเรียนท่ีสอนอาจเป็นเพลงประเภทกล่อมเด็ก 
หรือเพลงแปลงเน้ือจากเพลงไทยสากล เพลงพื้นบา้น เพลงยอดนิยมตามยคุตามสมยั 
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 6. การสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง 
 กรณีตวัอย่างเป็นอีกกิจกรรมการเรียนการสอนหน่ึงท่ีสามารถหยิบเอาเหตุการณ์ท่ีเป็น          
เร่ืองจริง หรือเป็นเร่ืองแต่งข้ึนจากเคา้โครงเร่ืองจริงท่ีมีมิติชวนให้คิดไดห้ลายแง่หลายมุม บางเร่ือง
อาจจะเป็นประเด็นขดัแยง้ทางจริยธรรมท่ีสามารถมองได้ทั้ งถูกและผิด บางเร่ืองเป็นประเด็น
ถกเถียงกนัไดใ้นแง่ของการปฏิบติัหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง กระบวนการเรียนดว้ยวิธีน้ีจะช่วย
ฝึกให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเหตุการณ์อย่างเป็นรูปธรรม กระตุน้ให้หาขอ้สรุปอย่างสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ บนฐานของเหตุและผล ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืนซ่ึงมีมุมมอง                     
ท่ีแตกต่างกนั และช่วยใหพ้ฒันาทกัษะของการอภิปรายกลา้เสนอความคิดเห็น ซ่ึงอาจเป็นความเห็น
ซ่ึงแตกต่างจากผูอ่ื้น 
 7. การเรียนรู้จากข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ในสังคมในปัจจุบันเป็นยุคท่ีข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและหลายช่องทางวิทยุ
โทรทศัน์และหนงัสือพิมพไ์ม่ใช่ของแปลกของหายากส าหรับครอบครัวไทยเหมือนดงัเช่นแต่ก่อน 
การติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมจะท าให้มองเห็นมุมมองท่ีแตกต่างกนั เห็นเคล่ือนไหว
ทางสังคม ไดเ้รียนรู้เหตุและผลจากบุคคลท่ีมีตวัตนจริง มีบทบาทอยูใ่นสังคมตามสถานภาพ และ
หนา้ท่ีของแต่ละคน 
 8. การใชส้มุดสะสมคะแนนความดี 
 กลวิธีการส่งเสริมความดีอีกวิธีหน่ึงคือการใช้สมุดสะสมคะแนนความดีของโรงเรียน              
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม ใชส้มุดสะสมคะแนน
ความดีเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม กลวิธีน้ีพบ
ในโรงเรียนระดบัประถมและมธัยมศึกษาโดยทัว่ไป เพียงแต่ปัจจุบนัอาจลดความสนใจลง  
 สรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อส ร้างความเป็นพลเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีจะช่วยพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ผูเ้รียน 
คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมในกระบวนการเรียน                
การสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน สอนให้ผูเ้รียนปฏิบติั
จริง ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการสืบสวนสอบสวน  รู้จกัการแกปั้ญหา  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกทางความคิดเห็น    การอภิปราย รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และการท างานร่วมกนั
เป็นหมู่คณะ รวมทั้งการใชส่ื้อการสอนต่างๆ เช่น การใช้ข่าว ใช้เกมจ าลองสถานการณ์ การสาธิต  
การแสดงบทบาทสมมติ และการกระท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือการเรียนรู้ดว้ยการ
รับใชส้ังคม  
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 โดยผูว้ิจยัสนใจแนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสืบสอบโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจาก  เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตวัเอง เน้นการแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล  ฝึกทกัษะ  
และความสามารถในการตัดสินใจ การยอมรับเจตคติของผูอ่ื้น โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม                
เป็นการมุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
รวมถึงการอยูร่่วมกนัในสังคม ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในสังคมประชาธิปไตย 
 
 6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 6.1 งานวจัิยที่เกี่ยวข้องกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 งานวจัิยในประเทศ  
    ดวงกมล   สิน เพ็ง(2539: 64)ได้ ศึกษาผลสั มฤท ธ์ิ ในการเรียนแบบกลุ่ม สืบ เสาะ                      
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษาในวชิาสังคมศึกษาของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั  ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ในวิชา
สังคมศึกษาของผูเ้รียนกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบเสาะกบัผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
วิธีการเรียนแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
เร่ืองส่ิงแวดล้อมศึกษา ของผูเ้รียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบเสาะ              
สูงกวา่ผูเ้รียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ สรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
สืบ เส าะ  และวิ ธีการเรียนแบบปกติ  ท าให้ ผู ้เรียนแต่ละก ลุ่ม มีผลสัมฤท ธ์ิ ในการเรียน                            
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษา  ในวชิาสังคมศึกษาสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 นิตยา ชงัคมานนท์ (2544: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจีไอ  
ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการท างานร่วมกนั ในรายวิชา ส 503 สังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2544 จ านวน 83 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
40 คน และกลุ่มควบคุม 43 คน ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองกลุ่มละ 18 คาบ คาบละ 50 นาที 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการสอนการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจีไอ แผนการสอน
แบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินทกัษะการท างานร่วมกัน 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือท่ีใชเ้ทคนิคจีไอ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอน โดยการเรียนแบบร่วมมือท่ีใช้เทคนิคจีไอ หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และทกัษะการท างานร่วมกนั ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย
การเรียนแบบร่วมมือท่ีใชเ้ทคนิคจีไอหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 วนัดี เพง็ด า (2548: บทคดัยอ่) ศึกษาผลของกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
กลุ่มสืบสวนสอบสวนท่ีมีต่อความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปัตตานี จ านวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) ร่วมกับกิจกรรมประกอบการเรียนแบบ
สัญญาการเรียน  2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) ร่วมกบั
กิจกรรมประกอบการเรียนแบบฝึกทกัษะ 3) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวน
สอบสวน (GI) แบบไม่มีกิจกรรมประกอบ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา และ 5) แบบวดัความภาคภูมิใจในตนเอง ผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรม
ประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) แบบสัญญาการเรียน นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) แบบฝึกทกัษะ 
และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) 
แบบไม่มีกิจกรรมประกอบ มีความภาคภูมิใจในตนเองไม่แตกต่างกนัและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษาสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
         นงคราญ จิตรจง (2550: 61) ได้ศึกษาเร่ืองทกัษะการจดัการของผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีเรียน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ความสามารถดา้นทกัษะการจดัการในวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบา้นเจดียแ์ม่ครัว อ าเภอ             
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 32 คน โดยใช้เวลาในการจดัการ
เรียนการสอนทั้งหมด 20 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) แผนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มในเร่ือง การดูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ตามแนว
การสอนของ Sharan ดังน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ,ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผน,ขั้นท่ี 3 ขั้นลงมือ             
ปฏิบติั, ขั้นท่ี 4  ขั้นวิเคราะห์ และสรุปผล, ขั้นท่ี 5 ขั้นเสนอข้อมูล และ ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผล                  
2) แบบวดัความสามารถทกัษะการจดัการในวิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลแลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป พบวา่การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
  
    งานวจัิยต่างประเทศ 
            ทรอยส์ และคณะ (Tsoi and et al, 2001: Abstract) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การใชกิ้จกรรม
การสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มส าหรับวิชาเคมีในการศึกษาของครู ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบ           
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มท าให้เกิดการเรียนท่ีร่วมมือกนั พร้อมทั้งฝึกทกัษะการคิด
ระหวา่งเรียนดว้ย และเป็นการสร้างสังคมในการเรียนอยา่งหน่ึงเพื่อให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนั เรียนรู้
การท างานเป็นกลุ่มมีทกัษะทางดา้นการแบ่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมทั้งเสริมสร้างความ
สามคัคี 
            แอลเลน (Allen, 2002: Abstract) เสนอบทความ เร่ือง Social Science Model of Teaching 
Path to Effective : The Group Investigation Model. กล่าวถึงกลุ่มการทดลองของเธเลน(Thelen) ซ่ึง
ไดพ้ฒันาการสอนแบบสืบเสาะเป็นกลุ่มมาเป็นการสอนแบบเธเลน (Thelen Model)ซ่ึงใช้วิธีการ
คลา้ยกนั คือ ก าหนดปัญหาให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแกปั้ญหา โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
แลว้น าความรู้แต่ละคนมาอภิปรายร่วมกนั ด าเนินการคิดวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นน าเสนอโดยการ
แสดงบทบาทสมมติ รายงานหรืออ่ืนๆ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีไดผ้า่นการอ่านของทุกคนมาแลว้ การวจิยั
พบว่าผูเ้รียนสามารถปฏิบัติจริง จากการท่ีผูเ้รียนสามารถอธิบายแก้ปัญหา พฒันาความคิดการ
ประยุกต์ใช้ การสาธิต วิจารณ์และสามารถเช่ือมโยงความคิดกับประเด็นต่างๆ ได้ และมีการ
ตดัสินใจท่ีเท่ียงตรงต่อปัญหาต่างๆ จากงานวิจยัเก่ียวข้อง พบว่า การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนเป็นกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีดี มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เกิดกระบวนการคิด
แกปั้ญหา มีความรับผดิชอบในการท างาน ทั้งยงัช่วยใหผู้ส้อนเกิดการพฒันาการสอนท่ีดีข้ึน 
             จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  การจดัการเรียนรู้สืบสวนท่ีใชก้ระบวนการกลุ่ม  เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ทางการเรียนสูงข้ึน มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีดี                         
มีความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ท่ี ดีต่อกัน มีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการท างาน                        
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เกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์  คิดแกปั้ญหา สร้างความสามคัคี และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของความเป็นประชาธิปไตย ทั้งยงัช่วยให้ผูส้อนเกิดการพฒันาการสอนท่ีดีข้ึน 

ส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 6.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 งานวจัิยในประเทศ  
 ป่ินประภา บุตรไสว (2523: 81-82) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวน และวิธีสอนแบบปกติ ท่ีส่งผลใหเ้กิดทศันคติต่อบุคลิกภาพประชาธิปไตยและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และทศันคติต่อบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 อนุสรณ์ สุชาตานนท ์(2536: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีสอนโดยการเรียน               
แบบร่วมมือ  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย             
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุพตัรา  ศิริรักษ ์(2540: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                
ท่ีเรียนวชิาสังคมศึกษาดว้ยวิธีสอนแบบวิธีการทางวทิยาศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองกระบ่ี อ าเภอเมือง จังหวดักระบ่ี                
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2540 จ านวน 72 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มควบคุม 36 คน 
กลุ่มทดลองสอนแบบวธีิการทางวทิยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มควบคุมสอน
แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผน Randomized control-group 
posttest-only design ส ถิ ติ ท่ี ใช้ ใน ก ารวิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล คื อ  t-test แบ บ  Independent Group                         
ผลการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือกบัการสอนแบบวิธีการทางวทิยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) นกัเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง 
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และต ่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกบัการ
สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแกปั้ญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 4) นกัเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า มีความสามารถในการแกปั้ญหา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5)นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์                         
มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 6) นักเรียนท่ีมี
ความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 สมนึก ปฏิปทานนท์ (2549: บทคดัยอ่) ไดท้  าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคม บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทกัษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหวา่งกลุ่มท่ีใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ แบบการใชก้ารวจิยัเป็นฐานและแบบปกติ ตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ฝ่ายมธัยมจ านวน 115 คน โดยใชแ้ผนการสอน 3 แบบ คือ แผนการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
จ  านวน 9 แผน แผนการเรียนการสอนแบบการใช้การวิจยัเป็นฐาน จ านวน 10 แผน และแผน               
การเรียนการสอนแบบปกติ จ านวน 12 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ 
คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา แบบทดสอบวดับุคลิกภาพประชาธิปไตย แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการกลุ่ม                   
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และแบบประเมินการปฏิบัติงานในวิชาสังคมศึกษา                        
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดว้ยวิธีสตอร่ีไลน์ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คะแนนเฉล่ียบุคลิกภาพประชาธิปไตย และคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการกลุ่ม                
ท่ีปรับแกด้ว้ยตวัแปรร่วมไม่แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และนักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดว้ยวิธีการใช้การวิจยัเป็นฐาน  มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คะแนนเฉล่ียบุคลิกภาพประชาธิปไตย และคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการกลุ่ม                
ท่ีปรับแกด้ว้ยตวัแปรร่วมไม่แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
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 งานวจัิยต่างประเทศ 
 แพทเนอร์ (Platner, 1977) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมของนกัเรียนอายุ 9-11 ปี ท่ีไดรั้บ
การสอนและการปกครองชั้ นเรียนแบบประชาธิปไตย” วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษา
พฤติกรรมท่ีไดรั้บการสอนและปกครองชั้นเรียนจากครูท่ีไดรั้บการอบรมเทคนิคการสอนและการ
บริหารชั้ นเรียนแบบประชาธิปไตย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเกรด 3 และ 4 โรงเรียนมิดเดิล                   
ไอแลนด์  จ  านวน 138 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มซ่ึงสอนด้วยวิธีอตัตาธิปไตยและตามสบาย               
และกลุ่มทดลองซ่ึงสอนดว้ยวิธีประชาธิปไตย เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลอง          
มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 เจนนิง (Jenning, 2003) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง Transforming civics and citizenship  education  
in the middle years of schooling: an  exploration  of  critical  issues  informing  teachers’  theories  
of  action. การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีการศึกษาหาความรู้เร่ืองหนา้ท่ีพลเมืองและความเป็นพลเมืองดี
ของระดบัชั้นมธัยมศึกษา  เพื่อระบุประเด็นท่ีเป็นปัญหาส าคญัในการให้ความรู้ของครูตามทฤษฎี
ของการกระท า  การศึกษาคร้ังน้ีใช้กรณีตวัอย่างเป็นโรงเรียนท่ีคดัเลือกจากทางตอนเหนือของ              
นิวเซาท์เวล  และทางตอนตะวนัออกเฉียงใต้ของควีนแลนด์  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของครู              
ในกลุ่มท่ีมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อสืบหาทฤษฎีการกระท าในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความรู้เร่ืองหน้าท่ีพลเมืองและความเป็นพลเมืองดี  การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ครู 
ท่ีมีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลา 1-3 ปีและมีการสังเกตโดยตรง  รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลจาก
บทความของผูเ้ช่ียวชาญและวิเคราะห์เน้ือหาของนโยบายและเอกสารหลักสูตร  และได้มีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในสามประเด็นดงัน้ี  ประการแรกคือ  การสะทอ้นตนเองของครู  ประการท่ีสองคือ  
ความเห็นของครูเก่ียวกบัความรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนด  และประการท่ีสามคือ  โอกาสในการกระท า
การถ่ายโอนความรู้ไปสู่นกัเรียน  ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีคือ  ไดคู้่มือท่ีเป็นโปรแกรมใน
การพฒันาวิชาชีพครูท่ีเน้นวิธีการสอนท่ีส าคญัในเร่ืองของหน้าท่ีพลเมืองและการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองดีในชั้นเรียนท่ีเป็นระดบัมธัยมศึกษา  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เน้นการปลูกฝังความเป็นพลเมือง
ให้กบัผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนได้เรียนแบบมีส่วนร่วม  เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีความ
รับผดิชอบในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของสังคม 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                        
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม               
เป็นลกัษณะการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน (One Group Pretest Pottest Design) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน 
โรงเรียนมัธยมวดัสิงห์  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 14  ห้องเรียน มีนกัเรียนทั้งหมดจ านวน  
605 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/10 ของโรงเรียนมธัยม  
วดัสิงห์  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1               
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 49 คน  ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple  Random  Sampling)  ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 รูปแบบการทดลอง 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแ้ผนการวิจยัแบบ
การวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Research) ประเภทการวิจัย แบบกลุ่มเดียวทดสอบ                 
ก่อน-หลงั (The One-Group Pretest-Posttest Design)  (Tuckman, 1999: 159-160 อา้งถึงใน, มาเรียม              
นิลพนัธ์ุ, 2554: 146-147) มีรูปแบบดงัน้ี 
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แสดงแผนการวจิยั 
  สอบก่อน  กลุ่มทดลอง   สอบหลงั 
       T1              X          T2 
เม่ือ T1 แทน การทดสอบก่อนทดลอง 
X  แทน การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
T2  แทน การทดสอบหลงัทดลอง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง ไดแ้ก่หวัขอ้ ดงัน้ี 
1) รัฐธรรมนูญ  2) กฎหมายคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 3) การเคารพกติกาของสังคม 4) การใช้สิทธิ
และเสรีภาพของตนเองอย่างเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น 5) หน้าท่ีของชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย 6) การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 7) การรักษาสาธารณสมบติั 
และ 8) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  2. แบบทดสอบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการวดั     
เชิงสถานการณ์  ซ่ึงแต่ละสถานการณ์จะครอบคลุมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้ง 3 ดา้น คือ คารวธรรม สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 
45 ขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของแต่ละตวัเลือกตามระดบัขั้นพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ดงัน้ี ตวัเลือกท่ีอยู่ในขั้น
หลบหลีกการลงโทษ ให้ 1 คะแนน  ตวัเลือกท่ีอยูใ่นขั้นแสวงหารางวลั ให ้2 คะแนน  ตวัเลือกท่ีอยู่
ในขั้นท่ีท าตามความเห็นชอบของผูอ่ื้น เพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรับ ให้ 3 คะแนน และตวัเลือกท่ีอยูใ่นขั้นท า
ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะส่วนหน่ึงของสังคมให ้4 คะแนน 
  3. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ระหว่างเรียน              
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ  คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยคร้ัง ปฏิบัติ               
นานๆคร้ัง ไม่ปฏิบติัเลย โดยครอบคลุมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย               
ทั้ง 3 ดา้น คือ 1) คารวธรรม  2) สามคัคีธรรม 3) ปัญญาธรรม ดา้นละ 9 ขอ้ รวมทั้งหมด 27 ขอ้ 
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  4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ก าหนดการให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได ้                     
1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 
  5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั และค าถาม
ปลายเปิด 
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย    มีขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
  1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม หนงัสือ เอกสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
  1.2  วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวชิา  
โครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้ เพื่อน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3   โครงสร้างรายวชิา ส 21102  สังคมศึกษา 2 
หน่วยที่ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

1 เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และ 
ระบบเวลา 

ส5.1 ม.1/1 
ส5.1 ม.1/2 

-เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
-ระบบเวลา 
  

4 

2 ทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 

ส5.2 ม.1/1 
ส5.2 ม.1/2 
ส5.2 ม.1/3 
ส5.2 ม.1/4 

-ลกัษณะภูมิประเทศ 
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม  
  และวฒันธรรม 
- ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มในทวปี 

13 
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ตารางท่ี 3   โครงสร้างรายวชิา ส 21102  สังคมศึกษา 2 (ต่อ) 
หน่วยที ่ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

3 วกิฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน 
 

ส5.1 ม.1/3 - ภัยธรรมชาติและการระวงัภัย        
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

3 

4 ความเป็นพลเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ส 2.1 ม.1/1 
ส 2.1 ม.1/2 
ส 2.1 ม.1/4 
ส 2.2 ม.1/1 
ส 2.2 ม.1/2 
ส 2.2 ม.1/3 

-  รัฐธรรมนูญ   
- กฎหมาย คุ้มครองสิท ธิ ส่ วน
บุคคล  
-  การเคารพกติกาของสังคม  
- การใช้ สิท ธิและเส รีภาพของ
ตน เอ งอ ย่ าง เค ารพ สิ ท ธิ แล ะ
เสรีภาพของผู้อืน่  
-  หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย  
-  การมีส่วนร่วมและรับผดิชอบใน
กจิกรรมทางสังคม  
-  การรักษาสาธารณสมบัติ  
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

16 

5 วฒันธรรมกบัการ
สานสัมพนัธ์กบั
เพื่อนบา้น 

ส 2.1 ม.1/3 - ความหมายและคุณค่าของ
วฒันธรรม 
- เรียนรู้วฒันธรรมของประเทศ
เพื่อนบา้น 
- ปัจจยัในการสร้างสัมพนัธ์กบั
ประเทศเพื่อนบา้น 

4 

 
 จากโครงสร้างรายวิชา ส 21102  สังคมศึกษา 2 จะประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
และสาระการหน้าท่ีพลเมือง   วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงมีการแบ่งหน่วย                
การเรียนรู้เป็น 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และระบบเวลา หน่วยท่ี 2 ทวีปเอเชีย 
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ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  หน่วยท่ี 3 วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน หน่วยท่ี 4 ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และหน่วยท่ี 5 วฒันธรรมกบัการสานสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น 
 โดยเน้ือหาท่ีใช้ในการท าวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  จ านวน 16  ชั่วโมง ประกอบด้วยเร่ือง รัฐธรรมนูญ  กฎหมายคุม้ครองสิทธิส่วน
บุคคล  การเคารพกติกาของสังคม  การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเองอยา่งเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ื้น  หน้าท่ีของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรม
ทางสังคม  การรักษาสาธารณสมบติั  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความเป็น พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   จ  านวน 8 แผน ประกอบดว้ย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  รัฐธรรมนูญ     จ  านวน  2  ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  กฎหมายคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล     จ  านวน  2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  การเคารพกติกาของสังคม       จ  านวน  2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเอง       จ  านวน  2  ชัว่โมง 
                                อยา่งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น     
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย        จ  านวน  2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6   การมีส่วนร่วมและรับผดิชอบในกิจกรรมทางสังคม   จ  านวน  2  ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7   การรักษาสาธารณะประโยชน์        จ  านวน  2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ               จ  านวน  2  ชัว่โมง 
โดยก าหนดเน้ือหาและจ านวนชัว่โมงในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัช้ีวดั 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1   รัฐธรรมนูญ ส2.2 ม.1/1,1/2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2   กฎหมายคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล ส2.1 ม.1/1 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3   การเคารพกติกาของสงัคม ส2.1 ม.1/2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4   การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเองอยา่งเคารพ 

สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น 
ส2.1 ม.1/4 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5   หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย ส2.2 ม.1/3 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6   การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสงัคม    ส2.1 ม.1/2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7   การรักษาสาธารณสมบติั ส2.1 ม.1/2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ส2.1 ม.1/2 
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 1.4 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะว่า การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ตอ้งแสดงให้เห็นขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ท่ีส่งผลให้
เกิดคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
   1.5 น าแผนการจัดการเรียน รู้ให้ ผู ้ เช่ี ยวชาญจ านวน  3 คน  ประกอบด้วย                          
1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ
พิจารณาดงัน้ี (วรรณี  แกมเกตุ 2551: 219-221) 
   +1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
    0   หมายถึง  ไมแ่น่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
   -1   หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ถือวา่สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า แผนการจดัการเรียนรู้ควรจดัเร่ืองล าดบั
เร่ืองท่ีสอนให้มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั การวดัและประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนนตอ้งชดัเจน  
และในขั้นของการน าเสนอปัญหา ครูควรน าเสนอปัญหาให้เหมาะสมและตรงประเด็นกบัเร่ือง              
ท่ีสอน  
  1.6 สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ท่ีจดัการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มจ านวน 1 แผน ไปทดลอง                  
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2/9 จ านวน 50 คน ของโรงเรียนมัธยมวดัสิงห์                   
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียนในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนน าไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง ผลการทดลองใช้พบวา่นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนของ
แผนการจดัการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จนบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้แต่มีนักเรียนบางกลุ่มท่ีไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็น ครูจึงค่อยกระตุน้โดยการตั้งค  าถาม และนกัเรียนบางกลุ่มไม่ตั้งใจท างาน ครูจึง
เสริมแรงทางบวกโดยการใหร้างวลัส าหรับกลุ่มท่ีท างานเสร็จทนัตามก าหนด  
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา            
ปีท่ี 1 ไปทดลองใชก้บันกัเรียนโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ านวน 49 คน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 สรุป ขั้นตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดงัแผนภาพท่ี 6 
 

แผนภาพ ท่ี  6  ก ารส ร้างแผนการจัดการเรียน รู้ด้วย รูปแบบการจัดการเรียน รู้สืบสวน                                
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
                 มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
 
 
 
 
  
 
 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนที ่2 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   หน่วยการเรียนรู้  เพื่อน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที ่3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน                            
โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จ านวน 8 แผน 

ขั้นตอนที่ 6 สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการจัดการเรียน รู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มจ านวน 1 แผน ไปทดลอง                  
จดัการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 จ านวน 50 คน ของโรงเรียนมัธยมวดัสิงห์               
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่หอ้งเรียนในการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 

ขั้นตอนที ่5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 

ขั้นตอนที ่7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปี 1 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนที ่4 น าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ข 
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 2. แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยใชป้ระเมิน
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอน
การสร้างดงัน้ี  
  2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน จากเอกสาร และ
งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2.2 น าข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ท่ีได้จากแบบทดสอบวดัคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัวชิาการหลาย ๆ ท่าน มาสร้างแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยวิเคราะห์ข้อสอบตามระดับขั้นพฒันาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก  จดัท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา ก าหนดน ้ าหนกัเน้ือหาตามความส าคญั แลว้
จึงก าหนดจ านวนขอ้สอบทั้งหมดท่ีตอ้งการใช้จริง และค านวณหาจ านวนขอ้สอบในแต่ละเน้ือหา 
แต่ทั้งน้ีต้องสร้างไวม้ากกว่าจ านวนขอ้สอบท่ีใช้จริง เน่ืองจากขอ้สอบบางขอ้อาจไม่ได้คุณภาพ                 
ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ 
      ประชาธิปไตยกบัตวับ่งช้ีของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
      ในระบอบประชาธิปไตย 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ตัวบ่งช้ี รวม (ข้อ) 

คารวธรรม 

การเคารพกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 5 

การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 5 

การเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 5 

สามัคคีธรรม 

การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม    5 

การรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   5 

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 5 
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ตารางท่ี 5   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ 
       ประชาธิปไตยกบัตวับ่งช้ีของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
                  ในระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ตัวบ่งช้ี รวม (ข้อ) 

ปัญญาธรรม 

การก าหนดปัญหา 5 

การวเิคราะห์ปัญหา 5 

การเสนอวธีิการแกไ้ขปัญหา 5 

รวม 45 

 ส าหรับแบบทดสอบท่ีจดัท าคร้ังน้ีมี 1 ฉบับ  แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice)  4  ตวัเลือก จ านวน 45 ข้อ ผูว้ิจยัสร้างข้อสอบจ านวน 90 ข้อ เพื่อส าหรับการ
เลือกหลงัตรวจสอบหาคุณภาพ เม่ือตรวจสอบหาคุณภาพของขอ้สอบแล้ว  จึงเลือกน าไปใช้จริง             
45 ข้อ ซ่ึงแบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบปรนัยเชิงสถานการณ์  จ านวน 45 ข้อ ซ่ึงแต่ละ
สถานการณ์จะครอบคลุมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้ง 3 ด้าน คือ          
1) คารวธรรม  2) สามัคคีธรรม 3) ปัญญาธรรม ด้านละ 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ของแต่ละตวัเลือกตาม
ระดบัขั้นพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  ดงัน้ี ตวัเลือกท่ีอยู่ในขั้นหลบหลีกการลงโทษ             
ให้ 1 คะแนน  ตวัเลือกท่ีอยู่ในขั้นแสวงหารางวลัให้ 2 คะแนน  ตวัเลือกท่ีอยู่ในขั้นท่ีท าตามความ
เห็นชอบของผูอ่ื้นเพื่อให้ผูอ่ื้นยอมรับให้ 3 คะแนน และตวัเลือกท่ีอยู่ในขั้นท าตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนในฐานะส่วนหน่ึงของสังคมให ้4 คะแนน 
 ระดบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวม คือ ระดบัคะแนน
เฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จ านวน 45 ขอ้ คะแนน
ระหวา่ง 45-180 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  เกณฑร์ะดบัคะแนนคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
คะแนนระหว่าง ระดับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

136- 180 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัสูง 
91 - 135 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
45- 90 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัต ่า 
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 คะแนนรายด้านของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                 
ด้านคารวธรรม ด้านสามคัคีธรรม และด้านปัญญาธรรม จ านวนด้านละ 15 ขอ้ คะแนนระหว่าง              
15 - 60 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  เกณฑร์ะดบัคะแนนรายดา้นของคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
คะแนนระหว่าง ระดับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

46- 60 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัสูง 
31-45 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
15- 30 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัต ่า 

 (ตามเกณฑก์ารแปลผลการก าหนดช่วงคะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 3-4) 
  2.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหา ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรปรับเปล่ียน
ขอ้ค าถามให้ตรง เขา้ใจง่าย และสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะของคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย และปรับตัวเลือกให้สอดคล้องกับทฤษฎีระดับขั้นพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก โดยตอ้งเป็นตวัเลือกท่ีไม่ง่ายจนเกินไปซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเดาค าตอบได ้
   2.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย   
1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ
พิจารณาดงัน้ี  (วรรณี  แกมเกตุ 2551: 219-221 ) 
   +1   หมายถึง  แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม                     
                                           0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
    -1   หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง               
ของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00 และผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า การสมมติช่ือคนควรเป็นช่ือ            
ท่ีนกัเรียนคุน้เคย หรือเป็นช่ือท่ีนกัเรียนรู้จกั ก็จะช่วยให้นกัเรียนท าขอ้สอบอย่างมีความสุข อีกทั้ง
ควรปรับขอ้ค าถามและตวัเลือกใหมี้ความกระชบั ชดัเจน ไม่ก ากวม 
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  2.5 น าแบบทดสอบแบบปรนัยท่ีปรับปรุงแล้วจ านวน 90 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ท่ีไดรั้บการ
เรียนรู้บทเรียนน้ีมาแลว้ จ  านวน 50 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย สามารถน าไปใช้ได้ทุกขอ้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีครอบคลุมนิยาม            
เชิงปฏิบติัการ ท่ีไดม้าจากตารางการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยกบัตวับ่งช้ีของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหค้งเหลือทั้งส้ิน 45 ขอ้   
  2.6 น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.92 
  2.7 น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ไปทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หลังการทดลองด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม กับนัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 49 คน   
 
 สรุป ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดงัแผนภาพท่ี 7 
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แผนภาพท่ี  7  การสร้างแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
           นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย     
 

ขั้นตอนที่ 2  สร้างแบบทดสอบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                   
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยเชิงสถานการณ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม                            
ดา้นปัญญาธรรม 
ดา้นการยกตวัอยา่ง และดา้นการน าไปใช ้

ขั้นตอนที่  6 น าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                   
มาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
 
 

ขั้นตอนที่  5 น าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                   
ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีไดรั้บการเรียนรู้บทเรียนน้ีมาแลว้ 
 

ขั้นตอนที่  7 น าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                          
ท่ีหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

ขั้นตอนที ่3  น าเสนอแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                   
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนที่  4  น าแบบทดสอบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                   
ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 คน ตรวจสอบหาค่า IOC แล้วน ามาปรับปรุง
แกไ้ข 
 
 



85 
 

 

 3. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นแบบประเมิน
พฤติกรรมของนกัเรียน โดยใชป้ระเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.2 สร้างแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
แบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ (Rating Scale)  คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยคร้ัง ปฏิบัติ               
นานๆคร้ัง ไม่ปฏิบติัเลย โดยครอบคลุมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย               
ทั้ ง 3 ด้าน คือ 1) คารวธรรม  2) สามคัคีธรรม 3) ปัญญาธรรม ด้านละ 9 ขอ้ รวมทั้งหมด 27 ข้อ 
(ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 128) ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 การแปลความหมายของค าถามคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
คะแนนเฉลีย่ ระดับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
2.50 – 3.00 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูง 
1.50 – 2.49 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยปานกลาง 
0.50 – 1.49 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต ่า 
0.00 – 0.49 ไม่ผา่น 

  3.3 น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสร้าง
ข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหา           
ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่า ขอ้ค าถามในแต่ละดา้นควรเขียนให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี
ของคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และไม่ควรมีค านิเสธ 
         3.4 น าแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 
2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC)  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี  (วรรณี  แกมเกตุ, 2551: 219-
221  
   +1       หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
     0        หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
   -1        หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่เป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น  
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  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ถือว่าสอดคล้องกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคล้องของ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เท่ากบั 1.00 และผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า ขอ้ค าถามแต่ละดา้นควรเลือกใช้ค  า           
ท่ีส่ือความหมายชดัเจน เขา้ใจง่าย  
  3.5 น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีผา่น
เกณฑแ์ลว้ไปสอบถามนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.6 น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาหา
ค่าความสอดคลอ้งภายในทั้งหมด 8 คร้ังตามแผนการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งผูต้อบแบบประเมินคือ
ครูกบันกัเรียน ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.83  
  นอกจากน้ีได้น าแบบประเมิน คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยมาหาค่าความสอดคล้องภายในระหว่างผูต้อบแบบประเมินคือนักเรียน ครู และ
บุคคลภายนอก จ านวน  3 คร้ัง คือแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 และแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 8 ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9  ค่าความสอดคลอ้งภายในระหวา่งผูต้อบแบบประเมินคือนกัเรียน ครู และบุคคลภายนอก 

ค่าความสอดคล้องภายในระหว่างผู้ตอบแบบประเมิน ค่าทีไ่ด้ 
ครู กบั บุคคลภายนอก 0.93 
บุคคลภายนอก กบั นกัเรียน 0.90 
นกัเรียน กบัครู 0.90 
  
 สรุป ขั้ นตอนในการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดงัแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี  8 การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                  
                      ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 สร้างแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                 
เป็นแบบทดสอบมาตรประเมินค่า  4 ระดบั (Rating Scale)  โดยครอบคลุมคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ทั้ง 3 ดา้น คือ  1) คารวธรรม  2) สามคัคีธรรม 3) ปัญญาธรรม 
ดา้นละ 9 ขอ้ รวมทั้งหมด 27 ขอ้                                                                           
 

ขั้นตอนที ่4  น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   ท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน  ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                 
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนที ่5 น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   ไปประเมิน
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงวธีิการสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย     
   
 

ขั้นตอนที ่6 น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มาหาค่าความ
สอดคลอ้งภายใน โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
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 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
  4.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และหลกัเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ  และคู่มือ
วดัผลและประเมินผล 
  4.2 วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค์ ในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมใน
สาระท่ี 2  หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  เร่ือง ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
  4.3 สร้างแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตร  โดยวิเคราะห์ข้อสอบตามระดับความรู้ของนักเรียนท่ีแสดง
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl, 
2001) จดัท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา และก าหนดน ้ าหนักเน้ือหาตามความส าคญั แล้วจึงก าหนด
จ านวนขอ้สอบทั้งหมดท่ีตอ้งการใช้จริง และค านวณหาจ านวนขอ้สอบในแต่ละเน้ือหา แต่ทั้งน้ี          
ตอ้งสร้างไวม้ากกวา่จ านวนขอ้สอบท่ีใชจ้ริง เน่ืองจากขอ้สอบบางขอ้อาจไม่ไดคุ้ณภาพ  
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ตารางท่ี 10  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัระดบัพุทธิพิสัยของ 
       ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 
 

ตัวช้ีวดั 

 
 

เนือ้หา 

 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดบัพุทธิพสัิย  

จ า
 

เขา้
ใจ

 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเค
รา
ะห์

 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

สร้
าง
สร

รค
 ์

รวม 
(ขอ้) 

ส2.2  
ม.1/1,1/2 

รัฐธรรมนูญ 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของรัฐธรรมนูญ 
    ได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการและเจตนารมณ์ 
    ของรัฐธรรมนูญไดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและสาระส าคญั 
    ของรัฐธรรมนูญไดถู้กตอ้ง 
4. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ 
    อ  านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 
    ไทยไดถู้กตอ้ง 

1  
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 

2 

   1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 

ส2.1  
ม.1/1 

กฎหมาย
คุม้ครองสิทธิ
ส่วนบุคคล 

5. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ 
    กฎหมายได ้
6. นกัเรียนสามารถอธิบายประเภทของกฎหมาย 
     คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลไดถู้กตอ้ง 
7. นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามกฎหมายการคุม้ครอง 
     สิทธิของบุคคลไดถู้กตอ้ง 

1  
 
1 
 
2 

 
 
 
 

1 

   1 
 
1 
 
3 

ส2.1  
ม.1/2 

การเคารพ
กติกาของ
สงัคม                   

8.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายการเคารพกติกา 
     สงัคมได ้
9. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
     การเคารพกติกาสงัคมได ้
10. นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามกฎ กติกาสงัคมได้ 
       อยา่งถูกตอ้ง 

1   
 
 
 
2 

 
 

3 

  1 
 
3 
 
2 

ส2.1  
ม.1/4 

การใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพ
ของตนเอง
อยา่งเคารพ
สิทธิและ
เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

11. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของสิทธิ  
      เสรีภาพได ้ 
12. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเคารพ 
      ในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้นได ้
13. นกัเรียนสามารถปฏิบติัตนในการเคารพสิทธิ 
      เสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้นไดถู้กตอ้ง 

1   
 
 
 

3 

 
 

1 

 
 
 
 

1 

 1 
 
1 
 
4 
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ตารางท่ี 10   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัระดบัพุทธิพิสัยของ 
       ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย    
                  (ต่อ) 

 
 

ตัวช้ีวดั 

 
 

เนือ้หา 

 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดบัพุทธิพสัิย  

จ า
 

เข้
าใจ

 

กา
รป

ระ
ย ุก
ต์ใ
ช้ 

วเิค
รา
ะห์

 

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
าง
สร

รค์
 

รวม 
(ข้อ) 

ส2.2  
ม.1/3 

หนา้ท่ีของ
ชนชาวไทย
ตามวิถี
ประชา 
ธิปไตย 

14. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของหนา้ท่ีได ้
15. นกัเรียนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของชนชาวไทย   
      ไดถู้กตอ้ง 
16. นกัเรียนสามารถแสดงคุณค่า และความส าคญัใน 
      การปฏิบติัตามหนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวิถี 
      ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1  
 
 
 

 
3 
 

   1 
3 

ส2.1  
ม.1/2 

การมีส่วน
ร่วมและ
รับผิดชอบ
ในกิจกรรม
ทางสงัคม    

17. นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของการมี 
      ส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสงัคมได ้
18.  นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมท่ีตนเองมี            
       ส่วนร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมทางสงัคมได ้

 1  
 
 

2 

 
 
 

1 

  1 
 
 
3 

ส2.1 
 ม.1/2 

การรักษา
สาธารณ
สมบติั 

19.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ 
       สาธารณสมบติัได ้
20.  นกัเรียนสามารถปฏิบติัตนในการรักษา 
       สาธารณสมบติัได ้
21.  นกัเรียนสามารถประเมินพฤติกรรมของบุคคล 
       ในการรักษาสาธารณสมบติัไดถู้กตอ้ง 

1   
 

3 

  
 
 
 

1 

 1 
 
3 
 
1 

ส2.1  
ม.1/2 

การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

22. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ 
       ทรัพยากรธรรมชาติได ้
23.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง 
       การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติได้ 
24.  นกัเรียนสามารถบอกประโยชน์ของ 
       ทรัพยากรธรรมชาติได ้

1 
 
 
 
1 

   
 

3 

  1 
 
3 
 
1 

รวม 8 6 16 8 2 - 40 

 ส าหรับแบบทดสอบท่ีจดัท าคร้ังน้ีมี 1 ฉบับ  แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice) 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ผูว้ิจยัสร้างขอ้สอบจ านวน 80 ขอ้ เพื่อส าหรับการเลือก
หลังตรวจสอบหาคุณภาพ เม่ือตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบแล้ว  จึงเลือกน าไปใช้จริง              
40  ขอ้ ก าหนดการใหค้่าคะแนน คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 
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  4.4 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
เหมาะสมความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรออกขอ้สอบ
ให้มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละด้านท่ีก าหนด ควรปรับข้อ
ค าถามและตวัเลือกใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
  4.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู ้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี  (วรรณี  แกมเกตุ, 2551: 219-221 ) 
    +1  หมายถึง  แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
                              0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
     -1   หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 

 ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ถือว่าสอดคล้องกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคล้องของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.67 
  4.6 น าแบบทดสอบแบบปรนัยท่ีปรับปรุงแล้วจ านวน 80 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บการ
เรียนรู้บทเรียนน้ีมาแล้ว จ  านวน 50 คน น าแบบทดสอบไปหาค่าความยากง่าย ได้ค่าระหว่าง              
0.48-0.78 โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 และเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ
แต่ละขอ้ ไดค้่าระหว่าง 0.24-0.60โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
คดัเลือกขอ้สอบใหค้งเหลือทั้งส้ิน 40 ขอ้ ตามพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยท่ีก าหนดไว ้
  4.7 จากนั้นน าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบทั้งฉบบั 
โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.92 
  4.8 น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลัง     
การทดลอง ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
  สรุป ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดงัแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 9 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ 
                   ประชาธิปไตยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั จุดประสงค ์ 
และครอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตร  
 

ขั้นตอนที่ 6  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 

ขั้นตอนที่  1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  รวมถึงวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค์ ในหลกัสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 3 คน ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
จ านวน 3 ท่าน 

ขั้นตอนที่ 7 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r)  ของขอ้สอบแต่ละขอ้ 
ทั้งฉบบั   

 

 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้ง แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 

ขั้นตอนที่ 9 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีหาค่าความเช่ือมัน่แล้ว  ไปทดลองใช ้            
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

ขั้ นตอนที่  8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)                   
ของขอ้สอบทั้งฉบบั  โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
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 5. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จ านวน 1 ฉบบั สอบถามโดยการสัมภาษณ์ด้านสถานภาพ และข้อมูลทั่วไป            
ของนักเรียน ด้านบรรยากาศในการเรียน   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านประโยชน์                
ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
  5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  จากเอกสาร                   
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 12 ขอ้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 12 ขอ้ พร้อมดว้ยมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด 
ซ่ึงสอบถามใน 3 ดา้น คือ ดา้นบรรยากาศในการเรียน  ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ โดยก าหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดบัดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 การแปลความหมายของค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยนอ้ย 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

 
  ตอนท่ี 2  การแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนโดยใชค้  าถามปลายเปิด 1 ขอ้ 
 
 5.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหา ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะวา่
ขอ้ค าถามแต่ละดา้นควรเขียนใหก้ระชบั และชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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 5.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั 
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้
น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาดงัน้ี  (วรรณี  แกมเกตุ, 2551: 219-221 ) 
  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น 
  -1   หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่เป็นตวัแทนพฤติกรรมนั้น  
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง               
ของผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00 และผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า ขอ้ค าถามในแต่ละดา้นควรเขียน
ให้ครอบคลุมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 5.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านเกณฑ์แล้วไปสอบถามนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
   สรุป ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มดงัแผนภาพท่ี 10 
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แผนภาพท่ี  10  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
                       สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบทดสอบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั  
(Rating Scale)                                                                
 

ขั้นตอนที ่4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน     
ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 
 

ขั้ นตอนที่  3  น า เสนอแบบสอบถามความ คิด เห็น ต่ออาจารย์ ท่ี ป รึกษ าวิท ยานิพน ธ์                                      
แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนที ่5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม                                                         
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การด าเนินการทดลอง 
ในการด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัเตรียมความพร้อม ในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 
  1.1 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  1.2 ผูว้จิยัทบทวนเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบ              
วดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก่อนเรียน ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบหลงัเรียน 
 2. ขั้นทดลอง ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
ท่ีสร้างไว ้ไดด้ าเนินการทดลองโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีเตรียมไว ้ซ่ึงรายละเอียด ดงัน้ี 
  2.1 เวลาท่ีใชใ้นการทดลองเป็นเวลา 8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด  
16 ชัว่โมง  
  2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั จัดการเรียนการสอนตามเวลาของ      
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียน รู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผน                          
การจดัการเรียนรู้ของครู 
  2.3 เน้ื อห าท่ี ใช้ทดลองสอน  คือ  เน้ื อหาจากสาระการเรียน รู้แกนกลาง                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน               
มธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  2.4 ด าเนินการทดลองสอน โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้ด าเนินการสอนเอง โดยการจัด        
การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีขั้นตอนการด าเนินการ            
6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เป็นการใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหา หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความสงสัย 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นพิจารณาปัญหา เป็นการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
และพิจารณาปัญหา 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นวางแผน ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันศึกษา ร่วมกันคิดวางแผน
ขั้นตอนในการศึกษาคิดวิธีการท่ีจะค้นควา้หาความรู้ หรือค าตอบท่ีต้องการ เพื่อมาสนับสนุน             
ความคิดเห็นของตนโดยมีการก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน 
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  ขั้นท่ี 4  ขั้นลงมือปฏิบติั   ผูเ้รียนด าเนินการแสวงหาความรู้ตามบทบาทหน้าท่ี             
ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากกลุ่ม โดยครูผูส้อนให้ค าแนะน านกัเรียนทั้งแหล่งคน้ควา้หาความรู้ และช่วยหา
ขอ้มูลความรู้ให้นักเรียนอีกทั้งผูส้อนคอยดูแลติดตามการท างานของนักเรียน แนะน าให้นักเรียน
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการท างานเพื่อคน้ควา้แสวงหาความรู้  
  ขั้นท่ี 5  ขั้นรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลงานท่ีตนเองไดศึ้กษาร่วมกนั 
อภิปรายสรุปผลเป็นความคิดของกลุ่ม ร่วมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานดว้ย 
  ขั้นท่ี 6  ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่ เป็นการวิเคราะห์และอภิปราย
บทเรียน โดยผูเ้รียนและผูส้อน หลงัจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ โดยเป็นประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป และหลงัจบการสอน
แต่ละแผน  ครูได้น าแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไปให้
นกัเรียนประเมิน 
        3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง ผู ้วิจ ัยน าแบบทดสอบ                 
วดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มไปสอบถามกบันกัเรียน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                    
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  เป็นการวดัเชิงสถานการณ์ โดยวเิคราะห์คะแนนเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  (t-test for dependent)   
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                    
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเรียน จากแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง     
ในระบอบประชาธิปไตย โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและ             
หลังเรียน โดยวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที                   
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)    
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 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดั              
การเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 

 

สรุป 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                       
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม                 
เป็ น ก ารวิจัย เชิ งทดลอง (Experimental Research) โดย มี แบบแผนการวิจัย ก่ อนทดลอง                         
(Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One - Group Pretest - Posttest 
Design) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 1  ท่ีเรียนรายวิชา   ส21102  สังคมศึกษา 2  เร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย    
จ  านวน  49  คน โดยผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม              
โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มคือ   ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียน และ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เสนอแนะ   
ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) สรุปวธีิด าเนินการวจิยัไดด้งัตารางท่ี 12  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12 ตารางสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั 
วตัถุประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมอื การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

ทดสอบวดัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม 

แบบทดสอบ                       
วดัคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ค่าเฉล่ีย ( X ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
ทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระตอ่กนั (t-test 
dependent)     
 

2. เพื่อศึกษาพฒันาการ
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

ประเมินคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระหวา่ง
เรียน ดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้สืบสวน            
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

แบบประเมิน
คุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ค่าเฉล่ีย ( X ) 
 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ระดบัความคิดเห็น              
ท่ีก าหนด ร่วมถึงหาค่า
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ครูกบันกัเรียน 

3.เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เร่ือง ความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อน  
และหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ          
การจดัการเรียนรู้สืบสวน           
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงั
เรียนดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ค่าเฉล่ีย ( X ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
ทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระตอ่กนั (t-test 
dependent)     
 

4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม 

สอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนหลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้สืบสวน            
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย ( X ) 
 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ระดบัความคิดเห็นท่ี
ก าหนด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                       
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม         
ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/10 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ท่ีเรียนรายวิชา ส21102 สังคมศึกษา 2  เร่ือง ความเป็นพลเมือง                
ในระบอบประชาธิปไตย จ านวน 49 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจบัสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2) แบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   3) แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้ นตอนและขอน าเสนอ                        
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย               
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบ              
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

 

100 
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 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย             
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
ของนกัเรียนจ านวน 49 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ของนกัเรียน
       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
        กระบวนการกลุ่ม 
 
คุณลกัษณะ
ความเป็น
พลเมือง 
ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

คะ 
แนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลงัเรียน  
t 

 
p X  S.D ระดบั ล าดบัที่ X  S.D ระดบั ล าดบัที่ 

คารวธรรม 60 41.86 7.48 ปานกลาง 2 50.24 6.06 สูง 3 -12.62 0.00 
สามคัคีธรรม 60 41.51 8.74 ปานกลาง 3 51.65 6.53 สูง 1 -13.78 0.00 
ปัญญาธรรม 60 43.33 7.61 ปานกลาง 1 51.27 5.54 สูง 2 -13.23 0.00 
คะแนนรวม 180 126.69 20.75 ปานกลาง  153.16 15.19 สูง  -19.78 0.00 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ คะแนนคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน ( X  = 153.16, 
S.D. = 15.19) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( X  = 126.69, S.D. = 20.75) เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 1 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นสามคัคี
ธรรม ( X  =  51.65, S.D. = 6.53) ดา้นปัญญาธรรม ( X  =  51.27, S.D. = 5.54) และดา้นคารวธรรม  
( X  =  50.24, S.D. = 6.06) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี  1 
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ของนักเรียนและครู  ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม 
  
 ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนและครู  ระหว่างเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ของนกัเรียนจ านวน 49 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14  การศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย     
                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนกัเรียนและครู  ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
                    สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

คะแนน
เฉลีย่ 

คุณลกัษณะความเป็น
พลเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้ประเมนิ 

นักเรียน ครู 

X  S.D 
X  S.D 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 

3 

คารวธรรม 2.13 0.53 2.07 0.52 
สามคัคีธรรม 2.18 0.46 2.11 0.47 
ปัญญาธรรม 2.10 0.46 2.05 0.44 
รวม 2.14 0.48 2.07 0.48 

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 2 

 
 

3 

คารวธรรม 2.20 0.47 2.20 0.44 
สามคัคีธรรม 2.25 0.47 2.24 0.47 
ปัญญาธรรม 2.22 0.45 2.17 0.42 
รวม 2.23 0.46 2.20 0.44 

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 

3 

คารวธรรม 2.29 0.52 2.26 0.46 
สามคัคีธรรม 2.40 0.50 2.34 0.49 
ปัญญาธรรม 2.32 0.48 2.30 0.46 
รวม 2.34 0.50 2.30 0.47 

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางท่ี 14  การศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนกัเรียนและครู  ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
                 สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (ต่อ) 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
คะแนน
เฉลีย่ 

คุณลกัษณะความเป็น
พลเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้ประเมนิ 

นักเรียน ครู 

X  S.D 
X  S.D 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 4 

3 

คารวธรรม 2.44 0.54 2.37 0.50 
สามคัคีธรรม 2.42 0.52 2.41 0.52 
ปัญญาธรรม 2.38 0.54 2.34 0.49 
รวม 2.41 0.53 2.37 0.51 

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 5 

3 

คารวธรรม 2.43 0.54 2.40 0.54 
สามคัคีธรรม 2.53 0.56 2.52 0.50 
ปัญญาธรรม 2.46 0.52 2.47 0.51 

รวม 2.48 0.54 2.46 0.52 

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 6 

3 

คารวธรรม 2.56 0.50 2.47 0.56 
สามคัคีธรรม 2.66 0.47 2.62 0.53 
ปัญญาธรรม 2.63 0.48 2.59 0.51 
รวม 2.61 0.49 2.56 0.54 

ระดบั สูง สูง 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 7 

3 

คารวธรรม 2.66 0.48 2.61 0.49 
สามคัคีธรรม 2.76 0.43 2.74 0.44 
ปัญญาธรรม 2.68 0.47 2.65 0.48 
รวม 2.70 0.46 2.67 0.47 

ระดบั สูง สูง 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 8 

3 

คารวธรรม 2.80 0.40 2.82 0.39 
สามคัคีธรรม 2.86 0.35 2.86 0.35 
ปัญญาธรรม 2.72 0.45 2.77 0.42 
รวม 2.79 0.40 2.82 0.39 

ระดบั สูง สูง 
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 จากตารางท่ี 14  พบว่าผลการศึกษาพฒันาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยนักเรียนและครู  ระหว่างเรียนดว้ยรูปแบบ            
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  มีพฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย จากระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัสูง เม่ือพิจารณาแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 นกัเรียน( X  =  2.14, S.D. = 0.48) ครู ( X  =  2.07, S.D. = 
0.48) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ( X  =  2.23, S.D. = 0.46) ครู ( X  =  2.20, S.D. = 0.44) แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 3 ( X  =  2.34, S.D. = 0.50) ครู ( X  =  2.30, S.D. = 0.47) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4                   
( X  =  2.41, S.D. = 0.53) ครู ( X  =  2.37, S.D. = 0.51) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 ( X  =  2.48, 
S.D. = 0.54) ครู ( X  =  2.46, S.D. = 0.52) มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อยู่ในระดบัปานกลาง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ( X  =  2.61, S.D. = 0.49) ครู ( X  =  2.56, S.D.            
= 0.54) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 ( X  =  2.70, S.D. = 0.46) ครู ( X  =  2.67, S.D. = 0.47) และ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ( X  =  2.79, S.D. = 0.40) ครู ( X  =  2.82, S.D. = 0.39) มีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัสูง 
 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 
 ผลการเป รียบ เทียบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ของนกัเรียนจ านวน 49 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ 
       ประชาธิปไตย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ 
        การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

T p 

ทดสอบก่อนเรียน 49 40 19.65 2.51 
-31.44 0.00 

ทดสอบหลงัเรียน 49 40 31.02 2.74 
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 จากตารางท่ี 15 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน           
โดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ีย               
หลังเรียน ( X  = 31.02, S.D. = 2.74) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( X  = 19.65, S.D. = 2.51)              
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2  
 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบ              
การจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม จ านวน 49 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการ
       เรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

รายการ ค่าเฉลีย่  
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

ล าดบัที ่

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนรู้จกัการใหเ้กียรติ ยอมรับกฎ และกติกาใน
การเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
4.61 

 
0.53 

 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
(2) 

2. นักเรียนมีการท างานร่วมกับผูอ่ื้น จนงานส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

4.67 0.47 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (1) 

3. นักเรียนใช้หลกัเหตุผลในการคิด ตดัสินใจ เพื่อ
แกปั้ญหาต่างๆ  

4.59 0.50 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (3) 

4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
และอภิปราย              ในเร่ืองท่ีเรียน 

4.49 0.74 เห็นดว้ยมาก (4) 

รวม 4.62 0.54 เห็นด้วยมากทีสุ่ด (1) 
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ตารางท่ี 16  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการ
       เรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่  
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

ล าดบัที ่

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. นัก เรียน รู้สึกสนุก มีความสุขในการร่วมท า
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
4.53 

 
0.65 

 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
(1) 

6. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.51 0.50 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (2) 

7. ครูสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน และให้ความ
เป็นกนัเองกบันกัเรียน 

4.47 0.45 เห็นดว้ยมาก (3) 

8. ห้องเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม และช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.41 0.61 เห็นดว้ยมาก (4) 

รวม 4.48 0.62 เห็นด้วยมาก (3) 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
9. ช่วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ์ สิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
4.57 

 
0.50 

 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
(3) 

10. ช่วยให้นักเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกความเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดีได ้

4.69 0.51 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (1) 

11. ช่วยเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ความรู้  พฒันา
กระบวนการคิด  พิจารณาการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
รอบคอบ สมเหตุสมผล 

4.55 0.65 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (4) 

12. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวติประจ าวนัได ้

4.63 0.49 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (2) 

รวม 4.61 0.54 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (2) 

ความเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน 4.57 0.56 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี  16 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ( X  = 4.57, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด
เป็นล าดบัท่ีหน่ึง ( X  = 4.62, S.D. = 0.54) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ีสอง ( X  = 4.61, S.D. = 0.54) และด้านด้าน
บรรยากาศการเรียน รู้นัก เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากเป็นล าดับสุดท้าย                
( X  = 4.48, S.D. = 0.62) ซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี นกัเรียนมีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
จนงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ( X  = 4.67, S.D. = 0.47) นกัเรียนรู้จกัการให้เกียรติ ยอมรับกฎ และ
กติกาในการเรียนรู้ร่วมกับผู ้อ่ืน ( X  = 4.61, S.D. = 0.53) นักเรียนใช้หลักเหตุผลในการคิด 
ตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ( X  = 4.59, S.D. = 0.50) และครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในเร่ืองท่ีเรียน ( X  = 4.49, S.D. = 0.74)  
 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ช่วยให้นักเรียนท างานร่วมกับผูอ่ื้น                  
ฝึกความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีได้ ( X  = 4.69, S.D. = 0.51) นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ ( X  = 4.63, S.D. = 0.49) ช่วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ์ สิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น( X  = 4.57, S.D. = 0.50) และช่วยเสริมสร้าง
ทักษะการสืบค้นความรู้  พัฒนากระบวนการคิด  พิจารณาการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ 
สมเหตุสมผล ( X  = 4.55, S.D. = 0.65)  ตามล าดบั 
 ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก              
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี นกัเรียนรู้สึกสนุก มีความสุข
ในการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.53, S.D. = 0.65)  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ( X  = 4.51, S.D. = 0.50) ครูสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน และให้
ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ( X  = 4.47, S.D. = 0.45) และห้องเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม 
และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้( X  = 4.41,S.D. = 0.61) ตามล าดบั 
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 ส าหรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มพบว่า นักเรียนต้องการเวลาในการเรียนรู้แต่ละเร่ืองให ้            
มากข้ึน เพราะนักเรียนต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วยกันค้นควา้หาข้อมูลท่ีกลุ่มตวัเองศึกษา             
เพื่อเป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนกนั นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มท าให้นกัเรียนกลา้แสดงออก เพราะเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 
ประมวลผลการสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 นอกจากการวิจยัดงักล่าวแลว้ ในระหวา่งกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผูว้ิจยัไดส้ังเกตและบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้แลว้น ามา
สรุปไวด้งัน้ี 
 1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ครูตอ้งมี
การกระตุน้ความสงสัยให้นกัเรียนไดเ้ผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หรือส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจศึกษา 
และตอ้งการแสวงหาค าตอบโดยใชก้ระบวนการการสืบสอบ ซ่ึงควรเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
เหมาะสมกบัวยัหรือใกลเ้คียงประสบการณ์ของนกัเรียน  
 2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นการ
ฝึกนกัเรียนให้กลา้แสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยสังเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมในชั้นเรียน เม่ือ
ครูถามค าถาม นกัเรียนจะช่วยกนัตอบโดยแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 3. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
นอกจากจะช่วยพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแลว้ นกัเรียนยงัได้
พฒันาทกัษะการอภิปราย เพราะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เม่ือนกัเรียนรวมกลุ่มกนัศึกษาเร่ืองท่ี
กลุ่มสนใจ หลังจากการศึกษาหาข้อมูลแล้ว  นักเรียนต้องกลับมาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปก่อน
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 4. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
นอกจากจะช่วยพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแลว้ นกัเรียนยงัได้
พฒันาทกัษะการให้เหตุผล เพราะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เม่ือครูให้นักเรียนตอบค าถามหรือ
แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะมีการบอกเหตุผลประกอบการตอบค าถามหรือการแสดงความ
คิดเห็นของตน 
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 5. ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนในภาพรวม นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
สนใจและตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครู
มอบหมายให้อย่างสม ่าเสมอ ท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีครูก าหนดไว ้แต่อาจมี
บางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีนักเรียนน าเสนอไม่ทนัภายในคาบเรียน เน่ืองจากเวลามีจ ากดั ซ่ึงครูได้
นดัหมายนกัเรียนใหน้ าเสนอผลงานนอกเวลาเรียน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                      

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม            
ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แผนการวิจัยแบบการวิจัย             
ก่อนทดลอง (Pre Experimental Research) ประเภทการวิจัย แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง                     
(The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคุณลักษณะ            
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 2) เพื่อศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเรียน              
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ 4) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10               
ภาค เรียน ท่ี  2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์  เขตจอมทอง ก รุงเทพมหานคร                 
ส านัก งาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท่ี เรียนรายวิชา ส 21102 สั งคมศึกษา 2                          
เร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จ านวน 49 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย จ านวน 8 แผน 16 ชั่วโมง ท่ีผ่านการตรวจหาค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.99                
2) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นการวัด                           
เชิงสถานการณ์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00                
และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 3) แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย แบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ (Rating Scale)  จ านวน 27 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 และค่าความสอดคลอ้งภายในระหวา่งผูต้อบแบบประเมินคือครูกบันกัเรียน 
ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.83 นอกจากน้ียงัประเมินค่าความสอดคลอ้งภายในระหว่างผูต้อบแบบประเมินคือ
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นกัเรียน ครู และบุคคลภายนอก จ านวน  3 คร้ัง คือแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ี 4 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ดงัน้ี ครูกบับุคคลภายนอก ได้เท่ากบั 0.93 บุคคลภายนอกกบั
นักเรียน ได้เท่ากับ 0.90 และ นักเรียนกับครู  ได้เท่ากับ 0.90  4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ            
ทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นแบบทดสอบปรนัย  4 ตวัเลือก 
จ านวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.99 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.48-0.78                  
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.24-0.60 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 และ 4) แบบสอบถาม            
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีค่าดชันี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้คะแนนเฉล่ีย ( X )             
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) และ               
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สามารถผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                      
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
สามารถสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม                
มีพฒันาการจากระดบัปานกลางไปสูง 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม                
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
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อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย               
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม พบวา่  นกัเรียนมี
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ เนน้ให้นกัเรียนมีอิสระ
ในการศึกษาหาความรู้  ฝึกการแก้ปัญหาและการท างานร่วมกันภายใต้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็น ซ่ึงเป็นหลักการของ
ประชาธิปไตย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือดา้นสามคัคีธรรม ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการฝึกให้
นกัเรียนไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัคิดและวางแผนจนงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รู้จกัรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  ช่วยเหลืองานของ
ส่วนรวมในส่วนท่ีตนท าได ้นอกเหนือจากหน้าท่ี สอดคลอ้งกบัดวงกมล สินเพ็ง (2551: 198-199) 
กล่าววา่ ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบ
การเรียนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะทางสังคม  ฝึกการวางแผน การแบ่งหน้าท่ี แบ่งงาน การติดตาม
ผลงาน การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ยอมรับความแตกต่างของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ส่งเสริมความรักความสามคัคีในหมู่คณะ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีถือเป็นพื้นฐานของชีวติแบบ
ประชาธิปไตย และอาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 160) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเนน้ ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาความรู้
ตามหลกัประชาธิปไตย ให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ได้คน้ควา้หาขอ้มูลความรู้จากแหล่งต่างๆ              
ท่ีมิใช่เฉพาะห้องเรียนเท่านั้น ท าให้ผูเ้รียนเกิดนิสัยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยความ
มั่นใจ ซ่ึงก่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับ
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2555: 25-28) ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  จะมีพฤติกรรมท่ีส าคญั 3 ดา้น ประกอบดว้ย คารวธรรม  สามคัคีธรรม และปัญญา
ธรรม โดยดา้นสามคัคีธรรมนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลซ่ึงอยูร่่วมกนัในสังคม และมี
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การท างานร่วมกนั  มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกนั  มีลกัษณะการร่วม
คิด  ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมดว้ยความเต็มใจเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  และตั้งใจปฏิบติังานนั้นให้
ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาโรช บวัศรี(2544: 84-89) 
ไดอ้ธิบายสัมพนัธภาพระหวา่งสังคมมนุษยแ์บบประชาธิปไตยซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
1) มีการเคารพซ่ึงกนัและกนัอยา่งยิง่ (Respect for Individuals) หรือคารวธรรม คือ ทุกคนจะตอ้งให้
เกียรติซ่ึงกนัและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น แสดงความ
คิดเห็นออกมาโดยไม่ล่วงเกินผูอ่ื้น  2) มีการแบ่งปันร่วมงานกัน และประสานงานกนั(Sharing, 
Participation,  and Co-operative) หรือสามคัคีธรรม คือ ผูใ้ดสามารถในทางใดก็อาสารับแบ่งงาน 
ไปท า ไม่บ่ายเบ่ียงและหลีกเล่ียง ร่วมมือกนัท าหมดตามอตัภาพและประสานงานกนัหมด โดยท า
ตามท่ีได้ตกลงกนัวางแผนซ่ึงร่วมกนัวางไวแ้ล้ว ไม่มีใครด้ือดึงกลัน่แกล้งเน่ืองจากเห็นแก่ตวัเอง            
3) มีความเช่ือมัน่ในวิถีการแห่งปัญญา (Faith in the Method of Intelligence) หรือปัญญาธรรม คือ 
การท่ีคนเรานบัถือกนัและร่วมมือสามคัคีกนันั้น บางทีอาจนบัถือและร่วมมือไปในทางท่ีผิด ดงันั้น
จ าเป็นตอ้งมี “ปัญญา” เป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังและช้ีทางมิให้เขวไปได ้ดงันั้นในสังคมประชาธิปไตย 
จึงมีการนับถือปัญญาธรรมอย่างยิ่ง และคนในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นผูท่ี้รับการศึกษาดี
พอควร เพื่อท่ีจะได้มีปัญญาธรรม โดยบุคคลควรจะน าความคิดในแง่ปรัชญาประชาธิปไตย                
ไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัอยูเ่สมอจนเป็นนิสัยในชีวิตหรือเป็นแนวทางแห่งชีวิต(A Way of Life) 
ของแต่ละคน 
 ส่วนดา้นท่ีผูเ้รียนไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นคารวธรรม ทั้งน้ีเป็นเพราะในบางคร้ัง
การท างานร่วมกนั เม่ือนกัเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกบัเพื่อน และอยากให้เพื่อนยอมรับในความ
คิดเห็นของตน  จึงท าให้ไม่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนคนอ่ืน น าไปสู่การไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ของกลุ่ม ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากระดบัเหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี
อายุราว 12-13 ปี ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย์, 2547:  166-167;  สุรางค ์ 
โคว้ตระกูล, 2553: 68-75; สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์, 2553: 61-62) จะพบวา่เด็กในวยัน้ีอยูใ่นระดบั
ขั้นท่ี  4  หลักการท าตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับทางสังคม (Law and Order Orientation)             
(อายุ  13-16 ปี)  เป็นระดบัขั้นท่ีเด็กตดัสินใจกระท าบทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม  เด็กพยายามปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎเกณฑ์ท่ีเห็นดว้ยอยา่งเต็มท่ี ความถูกตอ้งจะพิจารณาท่ี
ผลประโยชน์ของสังคม  หรือกลุ่ม  หรือสถาบนัท่ีตนอาศยัอยูจ่ะไดรั้บเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความเป็นระเบียบของสังคม แต่พฒันาการของเด็กวยัน้ีบางคนยงัอยูร่ะหวา่งขั้นท่ี  3  หลกัการ
ท าตามความ เห็นชอบของผู ้ อ่ืน  (Interpersonal Concordance of “good boy nice” Orientation)            
(อาย ุ10-13 ปี)  ซ่ึงเป็นระดบัขั้นท่ีเด็กตดัสินใจกระท าตามความคาดหวงัของผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด หรือส่ิงท่ี
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ผูอ่ื้นเห็นชอบ  ดังนั้ นพฤติกรรมทางจริยธรรมจะข้ึนอยู่กับความคาดหวงัของผูอ่ื้น  โดยไม่ได้
พิจารณาจากมุมมองท่ีเป็นหลกัการหรือหลักเกณฑ์โดยทัว่ไปท าให้เด็กยงัไม่มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง  และมองวา่การท าดีคือการท าให้ผูอ่ื้นช่ืนชอบและยอมรับ โดยนกัเรียนบางคนยงัยดึความคิด
ของตนเป็นหลกั  ซ่ึงในหลักการประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจาก
ความคิดของตน การเคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน เข้าใจถึงสิทธิของตนเองและของผูอ่ื้น และ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของส่วนรวม ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในหลกัการประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบั
กรมวิชาการ (2543: 54-58) ท่ีไดก้  าหนดกรอบหรือคุณลกัษณะของเด็กไทยโดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนา  ในด้านค่านิยมประชาธิปไตย  คือ  คุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล                 
และคุณค่าของผูอ่ื้น  เคารพสิทธิและป้องกนัสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  ดว้ยน ้ าใจท่ีเคารพต่อคุณค่า
ของเสียงส่วนใหญ่  ดว้ยความเขา้ใจระหวา่งกนัและกนัดว้ยความสันติ 
 นอกจากน้ีย ังมีสอดคล้องกับงานวิจัยของป่ินประภา บุตรไสว (2523: 81-82) ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน และวิธีสอนแบบปกติ ท่ีส่งผลให้เกิด
ทศันคติต่อบุคลิกภาพประชาธิปไตยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ ทศันคติต่อบุคลิกภาพประชาธิปไตยของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทั้ ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และทศันคติต่อบุคลิกภาพประชาธิปไตยกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวิจยัของอนุสรณ์ สุชาตานนท์ (2536: 
บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตย
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ของนักเรียน                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม                 
มีพฒันาการจากระดบัปานกลางไปสูง ซ่ึงจากการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 8 แผน เม่ือพิจารณาแต่ละ
แผนพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  นกัเรียนมีคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนมีพื้นฐาน
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ีจะค่อยพฒันา
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คุณลกัษณะให้ผูเ้รียนได้ซึมซับ หรือฝึกฝนกระบวนการเป็นประจ า  ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบัจอยซ์ และวลี (Joyce and Weil, 2009: 216) กล่าววา่ 
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนท่ีได้
ผนวกการเตรียมการใช้ชีวิตในสังคมประชาธิปไตย  และการสร้างเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ              
เข้าด้วยกัน โดยการให้ผู ้เรียนระบุปัญหา  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับปัญหานั้ น ร่วมกันศึกษา
รวบรวมข้อมูล ความคิด และทกัษะอนัเป็นการพฒันาความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม              
ซ่ึงสอดคล้องกับดวงกมล สินเพ็ง (2551: 197-199) กล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถพฒันาทกัษะหลาย ๆ ดา้นให้กบัผูเ้รียน ทกัษะท่ีส าคญัอีกทกัษะคือ  การพฒันาทกัษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะทางสังคม ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกความเป็นผูน้ าและ             
ผูต้ามท่ีดี ฝึกการวางแผนงาน การแบ่งหน้าท่ี แบ่งงาน การติดตามผลงาน การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของแต่ละบุคคล ยอมรับ
ความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่งเสริมความรักความสามคัคีในกลุ่มสมาชิก ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ี
ถือเป็นพื้นฐานของวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้มารยาททางสังคม การเคารพ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานเม่ือจะติดต่อขอข้อมูล หรือสัมภาษณ์  ส าหรับแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 6 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 นั้ น พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง                     
ในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการ  
ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จึงท าให้
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพัฒนาข้ึน ทั้ งด้านคารวธรรม โดยใน
กิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนจะไดมี้โอกาสแสดงถึงการเคารพใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส่วนรวม เขา้ใจถึงสิทธิของตนเองและของผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ดา้นสามคัคีธรรม จากการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม นกัเรียนจะไดท้  างานร่วมกนั ช่วยกนัคิด 
ช่วยกนัวางแผนจนงานส าเร็จ รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลกั อาสาช่วยเหลือในส่วนท่ีตนสามารถท าได ้นอกเหนือจากหน้าท่ีของตน มีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 
และท าโดยไม่หวงัผลตอบแทน และด้านปัญญาธรรม นักเรียนตอ้งใช้หลกัเหตุและผลในการคิด 
ตดัสินใจ  เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นหลกั  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2540: 70)              
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งสอน
กระบวนการเรียนแก่ผูเ้รียน ประกอบการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการอยากรู้อยากเห็น เปิดโอกาสให้
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ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมสืบสวนเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับปัญหาใดปัญหาหน่ึง ผูเ้รียนจะตอ้งท างาน
เป็นกลุ่ม ตอ้งปรึกษาหรือแบ่งหน้าท่ีการงานจะตอ้งถกเถียงเสนอขอ้มูลอธิบายข้อสรุปส าหรับ
ขอ้คิดเห็นแต่ละข้อ การสอนตามรูปแบบน้ีมีแนวคิดเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือ              
เป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่า ผูอ่ื้นคิดอย่างไร และเขา้ใจการท างานของผูอ่ื้น          
ได้แก้ปัญหาร่วมกับผูอ่ื้น การสอนแบบน้ีจึงสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย              
และศรีมงคล เทพเรณู (2548: 122) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม             
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูจ้ดัการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล่าวคือ หลกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อย่างเป็นระบบ เป็นกลุ่ม โดยวิธีการศึกษา          
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา การส ารวจขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน 
และการสรุปอย่างมีเหตุผล ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้ า ผูต้าม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นตามหลกัของประชาธิปไตย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทรอยส์ และ
คณะ (Tsoi and et al, 2001: Abstract) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่มส าหรับวิชาเคมีในการศึกษาของครู  ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่มท าให้เกิดการเรียนท่ีร่วมมือกนั พร้อมทั้งฝึกทกัษะการคิดระหวา่งเรียนดว้ย และเป็น
การสร้างสังคมในการเรียนอย่างหน่ึงเพื่อให้ผูเ้รียนท างานร่วมกัน เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม             
มีทกัษะทางดา้นการแบ่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมทั้งเสริมสร้างความสามคัคี และงานวิจยั
ของสมนึก ปฏิปทานนท ์(2549: บทคดัยอ่) ไดท้  าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคม 
บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทกัษะกระบวนการกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 ระหวา่ง
กลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ แบบการใช้การวิจยัเป็นฐานและแบบปกติ  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  
นกัเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดว้ยวิธีสตอร่ีไลน์  มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนน
เฉล่ียบุคลิกภาพประชาธิปไตย และคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการกลุ่ม ท่ีปรับแกด้ว้ยตวัแปรร่วม
ไม่แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียน
วชิาสังคมศึกษาดว้ยวธีิการใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเฉล่ีย
บุคลิกภาพประชาธิปไตย และคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการกลุ่ม ท่ีปรับแก้ด้วยตวัแปรร่วม             
ไม่แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นเพราะรูปแบบการจดัการ
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เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีสอนท่ีเหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการสอนวิชาหน้าท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เน่ืองจากวิชาหน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม  เป็นวิชาท่ี เน้นการปฏิบัติตนให้ เป็นพลเมืองดี  ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตย เพื่อใชใ้นการด าเนินชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลก ดงันั้นผูเ้รียนจะเรียนวชิาน้ีไดดี้ 
เม่ือผู ้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมือง           
ในระบอบประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบัสิริวรรณ  ศรีพหล (2552: 37-51) กล่าววา่ กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การพฒันาความสามารถในการใชส้ติปัญญาของ
ผูเ้รียนไดม้าก  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง วิธีการน้ีนิยมใช้มาก
ในวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวนเน้นความส าคญัท่ีผูเ้รียนเป็น
อนัมาก โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตและช่างสงสัย เพื่อจะ
ไดเ้พียรพยายามหาขอ้มูลมาขจดัความสงสัยนั้น จนในทา้ยสุดจะเกิดมโนคติในเร่ืองท่ีศึกษาและ
สามารถสรุปเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
สืบสวนสอบสวน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิด 
รวมทั้งฝึกทกัษะและความสามารถในการตดัสินใจ การยอมรับเจตคติของผูเ้รียนแต่ละคน การเป็นผู ้
ท่ีคิดอยา่งมีเหตุผลน าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัขอ้หน่ึงของการเป็น
พลเมืองดี  

โดยจากการจัดการเรียนการสอนด้วย รูปแบบการจัดการเรียน รู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ทั้ งหมด 8 แผน ดังน้ี  1) รัฐธรรมนูญ  2) กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล                
3) การเคารพกติกาของสังคม 4) การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ื้น 5) หน้าท่ีของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย 6) การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
กิจกรรมทางสังคม 7) การรักษาสาธารณสมบติั 8) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุกแผนมี
ขั้นตอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางดา้นคารวธรรม  
สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม ซ่ึงขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เป็นการให้ผูเ้รียนได้
เผชิญปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดความสงสัย เพื่อน าไปสู่การแสวงหา
ค าตอบ สอดคลอ้งกบัจอยส์ และวลี (Joyce and Weil, 2009: 215-218) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันารูปแบบน้ีจาก
แนวคิดหลักของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเก่ียวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู้และ
แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ เธเลนไดอ้ธิบายวา่ ส่ิงส าคญัท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกหรือความ
ต้องการท่ีจะสืบค้นหรือเสาะแสวงหาความรู้ก็คือตวัปัญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลักษณะท่ีมี
ความหมายต่อผูเ้รียน และทา้ทายเพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาค าตอบ 
นอกจากนั้น ปัญหาท่ีมีลกัษณะชวนใหเ้กิดความงุนงงสงสัย หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด 



118 
 

 

จะยิ่งท าให้ผู ้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิ่งข้ึน  ขั้นท่ี 2                  
ขั้นพิจารณาปัญหา เป็นการให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และพิจารณาปัญหาท่ี
นักเรียนต้องการแสวงหาค าตอบ โดยเป็นขั้นท่ีครูต้องกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนสงสัย ให้โอกาส
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ท่ีหลากหลาย ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้นกัเรียนรู้สึกทา้ทาย 
น าไปสู่ปัญหาท่ีนกัเรียนอยากสืบสอบ เพื่อให้นกัเรียนสามารถตั้งประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนสงสัยได ้
ซ่ึงหากครูคอยกระตุน้ ก็จะสามารถท าให้นักเรียนสามารถก าหนดปัญหาเร่ืองท่ีจะสืบคน้ได้เร็ว
ยิ่งข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนท่ี 8 เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการท่ีครูได้เสนอ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนพบเห็นไดบ้่อยตามส่ือต่างๆ ท าให้ผูเ้รียนสามารถ
พิจารณาหวัขอ้ท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขั้นท่ี 3  ขั้นวางแผน เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดร่้วม
ศึกษา ร่วมกันคิดวางแผนขั้นตอนในการศึกษา คิดวิธีการท่ีจะค้นควา้หาความรู้  หรือค าตอบ                   
ท่ีตอ้งการ เพื่อมาสนบัสนุนความคิดเห็นของตน โดยมีการก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และ
มอบหมายการท างาน ซ่ึงถา้นกัเรียนไม่ร่วมกนัวางแผนเพื่อศึกษาหาความรู้ ยอ่มท าให้ผูเ้รียนตอ้งใช้
เวลามาก เช่น ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 รัฐธรรมนูญ เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีผู ้เรียนอาจมี
ประสบการณ์ในเร่ืองน้ีน้อย เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคย ท าให้การคน้ควา้ขอ้มูลเป็นไปอย่างล่าช้า 
จึงท าให้การวางแผนการท างานช้าตามไปดว้ย ขั้นท่ี 4 ขั้นลงมือปฏิบติั   ผูเ้รียนด าเนินการแสวงหา
ความรู้ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีนักเรียนได้รับจากกลุ่ม โดยครูผูส้อนให้ค าแนะน านักเรียนทั้งแหล่ง
คน้ควา้หาความรู้ และช่วยหาขอ้มูลความรู้ให้นกัเรียน อีกทั้งผูส้อนคอยดูแลติดตามการท างานของ
นกัเรียน แนะน าให้นกัเรียนร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการท างานเพื่อคน้ควา้แสวงหาความรู้ จากนั้น
น าไปสู่ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลงานท่ีตนเองไดศึ้กษาร่วมกนั น ามา
ร่วมกนัอภิปรายอภิปรายสรุปผลเป็นความคิดของกลุ่ม ร่วมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
ดว้ย ดงัเช่นแผนท่ี 4 การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเองอยา่งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น เม่ือ
นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน นกัเรียนในห้องต่างซกัถามในขอ้มูลท่ีตนสงสัย 
พร้อมทั้งเสนอประสบการณ์ท่ีตนเคยประสบ และขั้นท่ี 6 ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่ เป็น
การวเิคราะห์และอภิปรายบทเรียน โดยผูเ้รียนและผูส้อน หลงัจากนั้นน าความรู้ไปขยายต่อเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ โดยเป็นประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ผูเ้รียนท่ีผา่นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของดวงกมล  สินเพ็ง  (2539: 64) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแบบกลุ่มสืบเสาะเร่ือง 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในวิชาสังคมศึกษาของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั  ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ในวิชา
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สังคมศึกษาของผูเ้รียนกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบเสาะกบัผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
วิธีการเรียนแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ของผูเ้รียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบเสาะสูง
กว่าผูเ้รียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
สืบเสาะ  และวิธีการเรียนแบบปกติ  ท าให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา  ในวิชาสังคมศึกษาสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนิตยา ชงัคมานนท์ (2544: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจีไอ ท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการท างานร่วมกนั ในรายวิชา ส 503 สังคมศึกษาของ
นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือท่ีใชเ้ทคนิคจีไอ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่
นักเรียน ท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีสอน โดยการเรียนแบบร่วมมือท่ีใช้เทคนิคจีไอ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 และทกัษะการท างานร่วมกนั ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือท่ีใชเ้ทคนิคจีไอหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น             
รายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด                 
เป็นล าดบัหน่ึง ทั้งน้ีเพราะดา้นกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนมีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จนงานส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงการท างานร่วมกนัท าใหน้กัเรียนรู้จกัการใหเ้กียรติ ยอมรับกฎ และกติกาในการ
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น และฝึกให้นกัเรียนใชห้ลกัเหตุผลในการคิด ตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ อีกทั้ง
ครูยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปรายในเร่ืองท่ีเรียน ท าใหน้กัเรียนสามารถ
แสดงความคิดของตนเองได้อยา่งเต็มความสามารถ รองลงมาเป็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะนักเรียนไดท้  างานเป็นกลุ่ม จึงช่วยให้
นกัเรียนรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีได ้ช่วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ ์
สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น อีกทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างทกัษะ
การสืบคน้ความรู้  พฒันากระบวนการคิด  พิจารณาการแกปั้ญหาไดอ้ย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล 
จึงท าให้นกัเรียนสามารถนกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ และ
ด้านสุดท้ายท่ีได้น้อยท่ีสุดท่ีครูควรพฒันา คือด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็น             
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ทั้งน้ีเพราะสภาพห้องเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม ท่ีจะช่วยส่งเสริม         
การเรียนรู้ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เพราะในกระบวนการสืบสอบ ในขั้นท่ีนกัเรียนตอ้งลงมือปฏิบติั 
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ครูตอ้งจดัส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือเพิ่มเติม วารสาร ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถด าเนินการแสวงหาความรู้ได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี                 
(2550: 250) กล่าววา่ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ผูเ้รียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เกิดความใฝ่รู้และมีความมัน่ใจ
ในตนเองเพิ่มข้ึน และไดพ้ฒันาทกัษะการสืบสอบ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะ
การท างานกลุ่ม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม           
ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและแนวคิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1..จากการจัด กิจกรรมการเรียน รู้พบว่า นัก เรียนแต่ละคนมีพื้ นฐานความ รู้
ความสามารถท่ีแตกต่างกนัออกไป นกัเรียนบางคนสามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจไดภ้ายในเวลา
อนัรวดเร็ว แต่นกัเรียนบางคนตอ้งใชเ้วลานานจึงจะท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนได ้ดงันั้นในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้   ครูควรกระตุน้นกัเรียนในกลุ่ม โดยใชร้ะบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อน าไปสู่การท า
กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
 2. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย 
เช่น หนังสือเพิ่มเติม วารสาร ข่าว บทความ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  เพื่อให้นกัเรียนสามารถด าเนินการ
แสวงหาความรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. จากผลการวิจยัพบว่า ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาสาระมาก เป็นเร่ืองท่ี             
ไกลตวันกัเรียน หรือนกัเรียนมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นน้อย ครูควรขยายเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อให้การ
จดัการเรียนรู้ส าเร็จลุล่วงตามขั้นตอนการสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไปใช้
ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
 2. ควรมีการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ไปพฒันา
ทกัษะการคิดอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้ 
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      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



133 
 

 

ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ   
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รัฐธรรมนูญ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

0 +1 +1 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

0 +1 +1 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเคารพกติกาของสังคม 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเคารพสิทธิ 
                                         และเสรีภาพของผู้อืน่ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน้าทีข่องชนชาวไทยตามวถิีประชาธิปไตย 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การมีส่วนร่วมและรับผดิชอบในกจิกรรมทางสังคม 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

0 +1 +1 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การรักษาสาธารณสมบัติ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

0 +1 +1 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. ตัวช้ีวดั 
   2.1  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   2.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
ตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   3.2  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบั
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   4.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

0 +1 +1 2.00 0.67 

5. สาระการเรียนรู้ 
   5.1  สาระการเรียนรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   5.2  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
   5.3  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ                             
   การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเร่ือง ความเป็นพลเมืองใน 
                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   6.1  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   6.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   7.1  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แลกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   7.2  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การวดัและการประเมินผล 
   8.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   8.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.3  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   8.4  การวดัและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.99 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 

                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ 
   

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ดา้นคารวธรรม 

การเคารพกฎเกณฑ ์
ท่ีก าหนด 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 +1 +1 +1 3.00 1.00 

การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

11 +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 

                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ดา้นคารวธรรม 
 

การเคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

21 +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 +1 +1 +1 3.00 1.00 
27 +1 +1 +1 3.00 1.00 
28 +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 +1 +1 +1 3.00 1.00 

ดา้นสามคัคีธรรม 
การท างานร่วมกนั 

เป็นกลุ่ม 

31 +1 +1 +1 3.00 1.00 
32 +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 +1 +1 +1 3.00 1.00 
34 +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 +1 +1 +1 3.00 1.00 
39 +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 

                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ดา้นสามคัคีธรรม 

การรับผดิชอบต่องาน 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย   

41 +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 +1 +1 +1 3.00 1.00 
43 +1 +1 +1 3.00 1.00 
44 +1 +1 +1 3.00 1.00 
45 +1 +1 +1 3.00 1.00 
46 +1 +1 +1 3.00 1.00 
47 +1 +1 +1 3.00 1.00 
48 +1 +1 +1 3.00 1.00 
49 +1 +1 +1 3.00 1.00 
50 +1 +1 +1 3.00 1.00 

การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

51 +1 +1 +1 3.00 1.00 
52 +1 +1 +1 3.00 1.00 
53 +1 +1 +1 3.00 1.00 
54 +1 +1 +1 3.00 1.00 
55 +1 +1 +1 3.00 1.00 
56 +1 +1 +1 3.00 1.00 
57 +1 +1 +1 3.00 1.00 
58 +1 +1 +1 3.00 1.00 
59 +1 +1 +1 3.00 1.00 
60 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 

                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ดา้นปัญญาธรรม 

การก าหนดปัญหา 

61 +1 +1 +1 3.00 1.00 
62 +1 +1 +1 3.00 1.00 
63 +1 +1 +1 3.00 1.00 
64 +1 +1 +1 3.00 1.00 
65 +1 +1 +1 3.00 1.00 
66 +1 +1 +1 3.00 1.00 
67 +1 +1 +1 3.00 1.00 
68 +1 +1 +1 3.00 1.00 
69 +1 +1 +1 3.00 1.00 
70 +1 +1 +1 3.00 1.00 

การวเิคราะห์ปัญหา 

71 +1 +1 +1 3.00 1.00 
72 +1 +1 +1 3.00 1.00 
73 +1 +1 +1 3.00 1.00 
74 +1 +1 +1 3.00 1.00 
75 +1 +1 +1 3.00 1.00 
76 +1 +1 +1 3.00 1.00 
77 +1 +1 +1 3.00 1.00 
78 +1 +1 +1 3.00 1.00 
79 +1 +1 +1 3.00 1.00 
80 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน 

                    ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
 3 

ดา้นปัญญาธรรม 
การเสนอวธีิการแกไ้ข

ปัญหา 

81 +1 +1 +1 3.00 1.00 
82 +1 +1 +1 3.00 1.00 
83 +1 +1 +1 3.00 1.00 
84 +1 +1 +1 3.00 1.00 
85 +1 +1 +1 3.00 1.00 
86 +1 +1 +1 3.00 1.00 
87 +1 +1 +1 3.00 1.00 
88 +1 +1 +1 3.00 1.00 
89 +1 +1 +1 3.00 1.00 
90 +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
หมายเหตุ 
 1. ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
สามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ ผูว้ิจ ัยได้คัดเลือกข้อสอบท่ีครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการทั้ งด้าน                
คารวธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม ท่ีได้มาจากการการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกบัตวับ่งช้ีของแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2. รวมตดัแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมด 
จ านวน 45 ขอ้ และคงเหลือแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหมด 45 ขอ้ ตามท่ีก าหนดไว ้

นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร                
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.92 
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ตารางท่ี  19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
                ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ   
 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านคารวธรรม - การเคารพกฎเกณฑ์ 
1. นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. นกัเรียนปฏิบติัตามกติกาของส่วนรวม +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎของโรงเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านคารวธรรม - การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
4. เม่ือเพื่อนไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี นกัเรียน
ยอมรับบทบาทของเพื่อน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. นักเรียนใช้สิทธิในการยกมือแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. นกัเรียนปฏิบติัต่อเพื่อนอยา่งใหเ้กียรติ และเท่า
เทียมกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านคารวธรรม - การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. นกัเรียนยอมรับมติของเสียงส่วนมาก +1 +1 +1 3.00 1.00 
8. นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ท่ีแตกต่างจากของตน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านสามัคคีธรรม - การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
10. นกัเรียนมีส่วนร่วมในคิด และวางแผนในการ
ท างานกลุ่ม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ ในการท างานกลุ่ม
จนส าเร็จ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน นกัเรียนจะ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
                ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านสามัคคีธรรม – การรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. นกัเรียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. นกัเรียนท างานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด +1 +1 +1 3.00 1.00 
15. นกัเรียนรับผดิชอบงานของตนจนช้ินงานนั้น
ส าเร็จลุล่วง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านสามัคคีธรรม – การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
16. นกัเรียนเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม +1 +1 +1 3.00 1.00 
17. นกัเรียนอาสาช่วยงานในส่วนท่ีตนท าได ้
โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. นกัเรียนเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีน ้าใจ ใหก้บั 
คนรอบขา้ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านปัญญาธรรม – การก าหนดปัญหา 
19. นกัเรียนคิดพิจารณา ไตร่ตรอง เม่ือพบปัญหา
ท่ีสงสัย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. นกัเรียนสามารถระบุปัญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
21. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน นกัเรียนมีสติ  ในการ
ประมวลสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยหลกั 
ของเหตุผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านปัญญาธรรม – การวเิคราะห์ปัญหา 
22. นกัเรียนบอกสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาได ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
23. นกัเรียนใชห้ลกัของเหตุผลในการคิด
วเิคราะห์ปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
                ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

24. นกัเรียนใชห้ลกัของเหตุผลในการคาดการณ์
และตดัสินใจเม่ือเจอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านปัญญาธรรม – การเสนอวธีิการแก้ปัญหา 
25. นกัเรียนเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใช้
หลกัเหตุผล ความจริงและความถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. นกัเรียนใชห้ลกัวชิาการเป็นหลกัในการคิดวธีิ
แกปั้ญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27. นกัเรียนใชห้ลกัศีลธรรมเป็นหลกัในการคิด
วธีิแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

1 กฎหมายใดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและ
เป็นแม่บทของกฎหมายอ่ืนทั้งหมด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ขอ้ใดคือความหมายของรัฐธรรมนูญ (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 การกระท าในขอ้ใดท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (ความเขา้ใจ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

4           “ รักกนัไวเ้ถิด เราเกิดร่วมแดนไทย  
 จะเกิดภาคไหน ก็ไทยดว้ยกนั  
 เช้ือสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น 
 เกิดใตธ้งไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย”   
จากบทเพลงดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของ
รัฐธรรมนูญในเร่ืองใด (ความเขา้ใจ) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5  

 
จากภาพดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างและ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญ 
 ในเร่ืองใด (ความเขา้ใจ) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากบทสนทนาต่อไปน้ีบุคคลใดท่ีเขา้ใจผดิ
เก่ียวกบัสถานะของพระมหากษตัริย ์(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
(การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 ขอ้ใดคือหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของอ านาจนิติบญัญติั 
(การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 ขอ้ใดคือผลท่ีเกิดจากการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
(การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแบ่งแยก
การใชอ้  านาจอธิปไตย ส่งผลอยา่งไรต่อการ
ท างานของศาล (การวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

แตงโม  :   พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 
                  ของรัฐ  
องุ่น  :  นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงด ารง 
                 ต  าแหน่งจอมทพัไทยอีกดว้ย 
 ขนุน  :   ท่ีส าคญันะ  พระมหากษตัริยท์รง 
                  ท าหนา้ท่ีโดยตรงในการ 
                 บริหารกิจการภายในประเทศ 
 สม้โอ  :  แลว้พวกเธอรู้ไหม  
                 พระมหากษตัริยย์งัทรงเป็นผูท้  านุ 
                 บ ารุงศาสนา โดยเป็นอคัร 
                 ศาสนูปถมัภกอีกดว้ย 
 



159 
 

 

ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

11 “กฎท่ีสถาบนัหรือผูมี้อ  านาจสูงสุดในรัฐก าหนด
ข้ึน โดยใชบ้งัคบัใหค้นในสังคมปฏิบติัตาม” จาก
ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความหมายของขอ้ใด
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 กฎหมาย มีความหมายตรงกบัขอ้ใด (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 “เด็กทุกคนจะตอ้งไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 

ปี” จากขอ้ความดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบักฎหมายใด 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14  

 
จากภาพดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบักฎหมายใด  
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 กบเรียนจบการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แต่
ไม่สามารถเรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายได ้เพราะตอ้งช่วยพ่อแม่ท างาน ถา้นกัเรียน
เป็นกบนกัเรียนจะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 ขิงซ้ือขนมปังมารับประทาน แลว้พบวา่ในขนมมี
เศษพลาสติกปะปนอยู ่ถา้นกัเรียนเป็นขิง นกัเรียน
จะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

17 บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ไดส้ร้างสรรคง์านลิขสิทธ์ิ 
(การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 พฤติกรรมใดในขอ้ต่อไปน้ีท่ีเม่ือกระท าแลว้ จะ
เป็นการละเมิดกฎหมายคุม้ครองเด็ก  
(การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 บุคคลใดต่อไปน้ีน าความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภคไปใชไ้ดถู้กตอ้งท่ีสุด  
(การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 การปฏิบติัตนตามกฎหมายคุม้ครองเด็กก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเด็กอยา่งไร (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 ขอ้ใดกล่าวถึงกติกาสังคมไม่ถูกตอ้ง  (จ  า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 “กฎเกณฑท่ี์คนในสังคมร่วมกนัก าหนดข้ึนเพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบติั ท าใหส้ังคมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย” จากขอ้ความดงักล่าวหมายถึง
ขอ้ใด  (จ า)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23  
 
 
 
 
 
ใครปฏิบติัตนไดส้อดคลอ้งกบับทกลอนดงักล่าว
มากท่ีสุด  (การวเิคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

กติกา ยอ่มรักษา ความผาสุก 
ช่วยใหทุ้ก ยคุสมยั ไดสุ้ขสนัต ์

ระเบียบสร้าง วางระบบ ไวค้รบครัน 
ระลึกมัน่ รักษค์รรลอง ครองความดี 

ท่ีมาhttp://www.oknation.net/blog/din22/2008/06/25/entry-1 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

24  
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเร่ืองใดชดัเจน
ท่ีสุด (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 ใหน้กัเรียนอ่านข่าวต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดคือสาเหตุส าคญัท่ีสุดของ
อุบติัเหตุดงักล่าว (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

ชาวญี่ปุ่นเข้าควิรอขึน้รถบัสเพือ่อพยพออกจากเมืองเซ็นได 
ประเทศญี่ปุ่น ในเหตุการณ์แผ่นดนิไหวปี 2011 

       เกิดอุบัติ เหตุรถกระบะพุ่งชนจักรยานยนต ์
บริเวณแยกไฟแดงอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค ์
โดยรถกระบะขบัฝ่าไฟแดงมาดว้ยความเร็ว พุ่งชน
เขา้กับจักรยานยนต์ จนทะยานข้ึนเกาะกลางถนน 
และเกือบชนเขา้กบัจกัรยานยนตอี์กคนัหน่ึง ท่ีจอด
รออยูบ่ริเวณจุดกลบัรถ โดยเหตุการณ์คร้ังน้ีท าให้ผู ้
ข ับ ข่ีจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าท่ีได้
ช่วยเหลือและน าส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตใน
ภายหลงั 

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์ วนัที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

26 จากเน้ือเพลงท่ีกล่าววา่ “เราเกิดมาเป็นคนตอ้ง
หมัน่ฝึกฝนให้ตรงต่อเวลา” นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใด
ไม่ใช่ผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรงต่อเวลา  
(การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 เพราะเหตุใดคนในสังคมจึงตอ้งเคารพกติกาท่ี
สังคมก าหนดข้ึน  (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากพฤติกรรมของผูโ้ดยสารเคร่ืองบินดังกล่าว 
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดมากท่ีสุด (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2558 จากกรณีท่ีมีผูใ้ช้เฟ
ซบุ๊ก เผยแพร่คลิปวิดีโอ ความยาวประมาณ 5 นาที 
ระบุว่า มีผู ้โดยสารเค ร่ืองบิน 2 คน ก าลังแสดง
พฤติกรรมต่อวา่และต าหนิพนักงานสายการบินแอร์
เอเชียบนเคร่ืองบิน พร้อมทั้งยกโทรศพัทมื์อถือข้ึนมา
ถ่ายคลิปวิดีโอ เน่ืองจากไม่พอใจท่ีถูกพนักงานสาย
การบินเชิญให้ลงจากเคร่ือง สาเหตุเน่ืองจากน า
กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ ท่ีมีน ้ าหนัก 7 กิโลกรัม 
ข้ึนมาบนเคร่ืองบิน ซ่ึงพนักงานได้แจ้งว่ากระเป๋า
ขนาดใหญ่เกิน ตอ้งขออนุญาตโหลดใตเ้คร่ือง ท าให้
ผูโ้ดยสารไม่พอใจและไดโ้ยนกระเป๋าไปขา้งล่างตรง
ประตูทางข้ึนเคร่ืองบิน ขณะท่ีพนักงานสายการบิน
ต่างพยายามอธิบายเหตุผลตามกฎระเบียบของสาย
การบินเพ่ือให้ผูโ้ดยสารเข้าใจ ซ่ึงท้ายท่ีสุดก็ได้พา
ชาย 2 คนน้ีลงจากเคร่ืองบิน ท าให้เท่ียวบินไฟลท์
ดงักล่าวดีเลยเ์ป็นเวลาคร่ึงชัว่โมง 

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์ วนัที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

29 โจอ้ีป่ันจกัรยานมาถึงทางมา้ลาย ซ่ึงขณะนั้นมีคน
ก าลงัจะขา้มถนน  ถา้นกัเรียนเป็นโจอ้ี นกัเรียนจะ
ปฏิบติัตนอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้                     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 เยน็วนัหน่ึงครูไดใ้หเ้ป้กบัจ๋ิวไปหยบิของบน
อาคารเรียน ซ่ึงนกัเรียนทุกคนตอ้งถอดรองเทา้
ก่อนข้ึนอาคารเรียน  แต่เป้ไม่กลบัชวนจ๋ิวใส่ร้อง
เทา้ข้ึนบนอาคารเรียน โดยใหเ้หตุผลวา่ข้ึนมาหยบิ
ของใหค้รู  ถา้นกัเรียนเป็นจ๋ิวนกัเรียนจะท า
อยา่งไรจึงจะเหมาะสม (การประยกุตใ์ช)้                     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 ญาญ่าตอ้งรีบไปสอบเก็บคะแนน ท่ีอาคาร
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงปกติจะสามารถเดินลดัสนามหญา้
ท่ีโรงเรียนได ้แต่วนัน้ีมีแต่มีป้ายประกาศติดไวว้า่
หา้มเดินลดัสนามหญา้ เน่ืองจากก าลงัปลูกหญา้
ใหม่  ถา้นกัเรียนเป็นญาญ่านกัเรียนจะท าอยา่งไร
จึงจะเหมาะสม (การประยกุตใ์ช)้                     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 ขณะท่ีแกว้เขา้แถวซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ มีคนมา
แซงคิวแกว้ ถา้นกัเรียนเป็นแกว้นกัเรียนจะท า
อยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้                     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 ขอ้ใดกล่าว ไม่ ถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของ
สิทธิ (จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 ขอ้ใดคือความหมายของเสรีภาพ (จ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

35 การกระท าในขอ้ใดท่ีแสดงถึงการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง และผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม
ท่ีสุด (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 ถา้ทุกคนในสังคมเคารพในสิทธิเสรีภาพทั้งของ
ตนเองและผูอ่ื้น จะส่งผลใหส้ังคมเป็นอยา่งไร 
(การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 ชมพูจ่อดรถขวางทางเขา้ออกหนา้บา้นของแตงโม
เป็นประจ า ท าให้แตงโมล าบากในการเขา้ออก ถา้
นกัเรียนเป็นแตงโมนกัเรียนจะท าอยา่งไร  
(การประยกุตใ์ช)้                       

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 แกม้มีเพื่อนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาพุทธ แต่คุณครู
ไดม้อบหมายงานใหท้ างานกลุ่มร่วมกนัในวชิา
พระพุทธศาสนา โดยใหไ้ปสวดมนตแ์ละถวาย
สังฆทานท่ีวดั แต่เพื่อนท่ีไดน้บัถือศาสนาพุทธ
บอกกบัแกม้วา่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได ้จาก
เหตุการณ์น้ี ถา้นกัเรียนเป็นแกม้จะท าอยา่งไร  
(การประยกุตใ์ช)้                       

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 ปอเล่นบอลกบัเพื่อนๆในซอยบา้นตนเอง แลว้เตะ
ลูกบอลตกลงไปในบา้นของป้าสุรีย ์ปอเรียกป้า
สุรียแ์ลว้แต่ไม่มีใครออกมาเก็บบอลให ้ถา้
นกัเรียนเป็นปอจะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

40 บทสนทนาระหว่างอั้มกบัปู 
 
 
 
 
 
 
จากบทสนทนาดงักล่าว  ถา้นกัเรียนเป็นปู 
จะบอกกบัอั้มวา่อยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 เจ๊ียบก าลงัจะแชร์ภาพผูเ้สียชีวติ จากเหตุการณ์
ลอบวางระเบิดท่ีแยกราชประสงค ์  เม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2558  ในส่ือสังคมออนไลน์    ขณะนั้น
หวานซ่ึงนัง่อยูข่า้งๆไดเ้ห็นการกระท าของเจ๊ียบ 
ถา้นกัเรียนเป็นหวาน นกัเรียนจะท าอยา่งไร  
(การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 ลุงสมหวงัเป็นคนต่างถ่ิน  ยา้ยเขา้มาปลูกยางพารา
ในหมู่บา้นแห่งหน่ึง แต่ถูกลุงทองกอ้นกีดกนั
ไม่ใหป้ลูกยางพารา เพราะบา้นลุงทองกอ้นปลูก
ยางพาราอยูแ่ลว้ จนเป็นเหตุใหท้ะเลาะกนั ถา้
นกัเรียนเป็นผูใ้หญ่บา้น ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลลูกบา้น 
นกัเรียนจะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 

ปู    :  “ อั้ม การท่ีเธอเอารูปของฉนัไปลงใน 
            เฟสบุ๊ค  แบบนั้น เธอขออนุญาตฉนัรึยงั”  
อั้ม  :   “ ก็เราเห็นวา่มนัน่ารัก และตลกดี เพ่ือนๆ ก็ 
            ข  ากนั แลว้ก็เขา้ไปคอมเมน้กนัเยอะแยะ 
            เลยนะปู เราก็เห็นวา่มนัไม่มีอะไรนะ”   
ปู    :   “................................................”   
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

43 ทุกๆคร้ังท่ีมีใบงานวาดภาพระบายสี วุน้เส้นจะ
หยบิดินสอสีของเจนน่ีไปใชเ้สมอโดยไม่ขอ
อนุญาต นกัเรียนคิดวา่การกระท าของวุน้เส้น
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  (การประเมินค่า)                      

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 ป้าสมใจเป็นคนรักสัตว ์จึงเก็บสุนขัจรจดัมาเล้ียง 
โดยทุกๆเชา้ป้าสมใจจะปล่อยใหสุ้นขัออกไป
ขบัถ่ายบริเวณสวนสาธารณะทา้ยหมู่บา้น ซ่ึงไม่
ค่อยมี คนไปใชต้อนเชา้ การกระท าของป้าสมใจ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  (การประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 “ภาระและความรับผิดชอบของประชาชนชาว
ไทยทุกคนท่ีตอ้งยดึถือปฏิบติั” จากขอ้ความ
ดงักล่าวหมายถึงขอ้ใด  (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง  
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ขณะท่ีหนิงและเพื่อนๆ ไปเขา้หอ้งน ้าใน
หา้งสรรพสินคา้ ไดพ้บชาวต่างชาติท่าทางมีพิรุธ
น ากระเป๋ามาวางไว ้ถา้นกัเรียนเป็นหนิง นกัเรียน
จะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 ลุงทองแดงลงสมคัรรับเลือกตั้งองคก์ารบริหาร
ส่วนทองถ่ิน  โดยมาขอใหส้มคิดเลือกตนเอง  
แลว้จะใหเ้งินเพื่อเป็นค่าตอบแทน ถา้นกัเรียนเป็น
สมคิด นกัเรียนจะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

49 น ้าผึ้งมีบา้นอยูติ่ดริมคลอง ซ่ึงพบปัญหาขยะลอย
เตม็ล าคลอง ส่งกล่ินเน่าเหม็น  ถา้นกัเรียนเป็น
น ้าผึ้ง นกัเรียนจะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 มีคนมาเสนอขายน ้ามนัพืชหนีภาษีใหก้บัป้าสมจิต
ท่ีขายกลว้ยทอด ถา้นกัเรียนเป็นป้าสมจิตนกัเรียน
จะท าอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 ตอ้มมีอาย ุ21 ปี ซ่ึงถึงก าหนดตอ้งไปเกณฑท์หาร 
แต่มีเจา้หนา้ท่ีรัฐมายืน่ขอเสนอกบัตอ้มวา่ ถา้
ตอ้มยอมจ่ายเงินจ านวนสองแสนบาท จะไม่ตอ้ง
เกณฑท์หาร ถา้นกัเรียนเป็นตอ้ม นกัเรียนจะท า
อยา่งไร อยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 ออ้มพบเห็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหยบิ
พระพุทธรูปในพิพิธภณัฑข้ึ์นมาถ่ายรูปคู่กนั   
ถา้นกัเรียนเป็นออ้ม นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
 (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 ทุกๆปี เม่ือปิดเทอม ครอบครัวของแป้งจะไป
พกัผอ่นท่ีต่างประเทศ แต่ปีน้ีกลบัเลือกท่ีจะไป
พกัผอ่นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวไทย แสดงวา่ครอบครัวของแป้ง มี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมในดา้นใด  
(ความเขา้ใจ)   

0 +1 +1 2.00 0.67 

54 การปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะกล่าวไดว้า่มีส่วนร่วม
และรับผดิชอบในกิจกรรมทางสังคม 
 (ความเขา้ใจ)   

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

55 จากกรณีภยัพิบติัต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น น ้าท่วม                
สึนามิ แผน่ดินไหว นกัเรียนจะมีส่วนช่วยเหลือใน
กรณีดงักล่าวไดอ้ยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 จากปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ตอ้งเร่งแกไ้ข นกัเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งไรจึงจะ
เหมาะสม (การประยกุตใ์ช)้    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 จากปัญหาความขดัแยง้หรือการแตกแยกใน
ความคิดเห็นทางการเมือง นกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชน
สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 “ ประเพณีสงกรานตท่ี์ดีก าลงัหายไป คนส่วน
ใหญ่ใชปื้นฉีดน ้าและมีการแต่งกายท่ีวาบหววิ  
จนกลายเป็นเพียงปาร์ต้ีเล่นน ้ า” จากขอ้ความ
ดงักล่าว นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาน้ี
ไดอ้ยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 บุคคลใดท่ีปฏิบติัตนไม่สอดคลอ้งกบัการมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 
 (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 เม่ือนกัเรียนเป็นอาสาสมคัรพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มจะ
ก่อใหเ้กิดคุณค่าทางสังคมอยา่งไร (การวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

61 ขอ้ใดคือความหมายของสาธารณสมบติั (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
62 ขอ้ใดกล่าวถึงสาธารณสมบติัไม่ถูกตอ้ง (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

63 เอเดินผา่นหนา้ห้องเรียนท่ีเปิดไฟ- เปิดพดัลมทิ้ง
ไว ้ถา้นกัเรียนเป็นเอ นกัเรียนจะท าอยา่งไร  
(การประยกุตใ์ช)้                                          

+1 +1 +1 3.00 1.00 

64 ผึ้งก าลงัเขียนขอ้ความท่ีไม่สุภาพบนก าแพง
โรงเรียน ซ่ึงขณะนั้น  แนนไดผ้า่นมาเห็นการ
กระท าของผึ้ง ถา้นกัเรียนเป็นผึ้ง นกัเรียนจะท า
อยา่งไร  (การประยกุตใ์ช)้                                          

+1 +1 +1 3.00 1.00 

65 ตน้หอมไปเท่ียวเชียงใหม่กบัเพื่อนๆ แลว้ไดเ้ช่า
จกัรยานสาธารณะป่ันชมรอบเมือง ขณะท่ีก าลงั
ป่ันจกัรยาน ไดเ้กิดเหตุการณ์ตะปูต าลอ้จนยางร่ัว 
ยุย้ท่ีนัง่ซอ้นทา้ยจกัรยานของตน้หอมมาจึงบอก
ใหห้ยดุก่อน ถา้นกัเรียนเป็นยุย้นกัเรียนจะท า
อยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้                                          

+1 +1 +1 3.00 1.00 

66 นกัเรียนกบัเพื่อนไปอ่านหนงัสือเตรียมสอบท่ี
หอ้งสมุด ปรากฏวา่เพื่อนของนกัเรียนเห็นปก
นิตยสารรูปดาราท่ีช่ืนชอบ เพื่อนของนกัเรียนจึง
แอบน านิตยสารใส่กระเป๋าเพื่อน าไปเป็นของ
ส่วนตวั นกัเรียนจะบอกเพื่อนวา่อยา่งไร 
(การประยกุตใ์ช)้                                          

+1 +1 +1 3.00 1.00 

67 พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปน้ีท่ีมีส่วนช่วยดูแล
รักษาสาธารณะประโยชน์ของชุมชน  
(การประยกุตใ์ช)้                                          

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

68 พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปน้ีท่ีไม่มีส่วนในการ
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม (การประยกุตใ์ช)้                                          

+1 +1 +1 3.00 1.00 

69 จินดาน าถงัขยะสาธารณะไปไวใ้นบา้นตวัเอง เพื่อ
ทิ้งขยะ จากพฤติกรรมของจินดานกัเรียนคิดวา่
เหมาะสมหรือไม่ (การประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

70 คุณครูสั่งใหส้มใจปลูกผกัสวนครัวแลว้น ามาส่ง 
แต่สมใจไม่ไดท้  าตามท่ีครูสั่ง สมใจจึงแอบไปขดุ
ผกัในโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนมาส่ง 
จากพฤติกรรมของสมใจนกัเรียนคิดวา่เหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร (การประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

71 ขอ้ใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

72 “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ีมนุษยน์ ามาใช้
ประโยชน์” จากขอ้ความดงักล่าวหมายถึงขอ้ใด 
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

73 โครงการแกลง้ดิน เป็นโครงการในพระราชด าริ
เพื่อแกปั้ญหาดินเปร้ียวใหส้ามารถเพาะปลูกได ้
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติในเร่ืองใด ชดัเจนท่ีสุด (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

74 การปฏิบติัในขอ้ใดเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ทางออ้ม (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

75 พฤติกรรมในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไดผ้ลดีท่ีสุด (การวเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

76 ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาท่ีก าลงัอยูใ่นภาวะ
วกิฤต ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีหลายๆ ฝ่ายตอ้ง
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  จากปัญหาน้ีพฤติกรรมของ
ใครท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยแกปั้ญหาภาวะ
โลกร้อน (การวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

77  
 
 
 
 
จากภาพดงักล่าว นกัเรียนคิดวา่ส่งผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในขอ้ใดมากท่ีสุด (การวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
        เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ใดเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากพิธีบวชป่า(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

79 ขอ้ไม่ใช่ประโยชน์ของทรัพยากรดิน (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
80 ขอ้ไม่ใช่ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม ้(ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.99 
 
 
 
 
 
 
 

 “พิธีบวชป่า” มีวิธีคิดมาจากการต่ออายุ
ตน้ไมใ้ห้เจริญยัง่ยืนสืบไปตามคติความเช่ือ  ด้วย
วธีิการห่มจีวรใหก้บัตน้ไมเ้ช่นเดียวกบัการบวชพระ 
"บวชป่า" ไม่ใช่เพียงการน าเอาผา้เหลืองไปผูกมดั
ตน้ไมเ้ท่านั้น แต่เป็นการเช่ือมร้อยคนทุกฝ่ายให้มา
อยูร่่วมกนั และเป็นสญัญาใจในการร่วมกนัคุม้ครอง
ป่า ส่ิงน้ีเป็นวิธีคิดและการกระท าท่ีแยบยล นบัเป็น
การน าความเช่ือทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาป่าและแหล่งตน้น ้ าล าธารเอง 

ท่ีมา สุวรรณา นุ่มพิษณุ 
https://www.gotoknow.org/posts/135507  

และมลูนิธิฮกัเมืองน่าน http://www.hmnf.org/ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://www.gotoknow.org/posts/135507


173 
 

 

ตารางท่ี 21  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 
                 สัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน 
      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.64 0.56 ใชไ้ด ้

2 0.74 0.28 ใชไ้ด ้

3 0.70 0.36 ใชไ้ด ้

4 0.64 0.32 ใชไ้ด ้

5 0.84* 0.08* ใชไ้ม่ได ้
6 0.50 0.36 ใชไ้ด ้

7 0.64 0.32 ใชไ้ด ้

8 0.52 0.24 ใชไ้ด ้

9 0.50 0.36 ใชไ้ด ้

10 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

11 0.72 0.32 ใชไ้ด ้

12 0.54 0.52 ใชไ้ด ้

13 0.68 0.40 ใชไ้ด ้

14 0.92* 0.08* ใชไ้ม่ได ้

15 0.36 0.08* ใชไ้ม่ได ้

16 0.68 0.56 ใชไ้ด ้
17 0.42 0.12* ใชไ้ม่ได ้
18 0.78 0.36 ใชไ้ด ้

19 0.58 0.36 ใชไ้ด ้

20 0.84* 0.24 ใชไ้ม่ได ้
21 0.92* 0.08 ใชไ้ม่ได ้
22 0.64 0.48 ใชไ้ด ้
23 0.84* 0.32 ใชไ้ม่ได ้
24 0.70 0.12 ใชไ้ม่ได ้
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ตารางท่ี 21  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 
                 สัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน 
      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
25 0.62 0.36 ใชไ้ด ้

26 0.64 0.32 ใชไ้ด ้

27 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

28 0.66 0.36 ใชไ้ด ้

29 0.68 0.40 ใชไ้ด ้

30 0.34 0.20 ใชไ้ด ้

31 0.96* 0.04* ใชไ้ม่ได ้
32 0.76 0.48 ใชไ้ด ้

33 0.68 0.32 ใชไ้ด ้

34 0.66 0.12* ใชไ้ม่ได ้

35 0.92* 0.08* ใชไ้ม่ได ้

36 0.72 0.40 ใชไ้ด ้

37 0.78 0.44 ใชไ้ด ้

38 0.96* 0.08* ใชไ้ม่ได ้
39 0.82* 0.36 ใชไ้ม่ได ้

40 0.68 0.56 ใชไ้ด ้

41 0.76 0.40 ใชไ้ด ้

42 0.74 0.12* ใชไ้ม่ได ้

43 0.84* 0.16* ใชไ้ม่ได ้

44 0.54 0.28 ใชไ้ด ้

45 0.66 0.52 ใชไ้ด ้

46 0.68 0.40 ใชไ้ด ้

47 0.72 0.40 ใชไ้ด ้

48 0.80 0.24 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 21  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 
                  สัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน 
       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
49 0.84* 0.24 ใชไ้ม่ได ้
50 0.72 0.48 ใชไ้ด ้
51 0.88* 0.08 ใชไ้ม่ได ้
52 0.58 0.44 ใชไ้ด ้
53 0.74 0.52 ใชไ้ด ้

54 0.82* 0.12* ใชไ้ม่ได ้
55 0.64 0.48 ใชไ้ด ้
56 0.92* 0.08* ใชไ้ม่ได ้
57 0.70 0.36 ใชไ้ด ้

58 0.66 0.44 ใชไ้ด ้

59 0.62 0.28 ใชไ้ด ้

60 0.82* 0.20 ใชไ้ม่ได ้

61 0.58 0.28 ใชไ้ด ้

62 0.68 0.32 ใชไ้ด ้

63 0.98* 0.04* ใชไ้ม่ได ้
64 0.70 0.60 ใชไ้ด ้

65 0.62 0.20 ใชไ้ด ้

66 0.72 0.40 ใชไ้ด ้

67 0.52 0.08 ใชไ้ม่ได ้
68 0.68 0.32 ใชไ้ด ้
69 0.74 0.52 ใชไ้ด ้
70 0.92* 0.16* ใชไ้ม่ได ้
71 0.60 0.24 ใชไ้ด ้

72 0.74 0.20 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 21  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 
                 สัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน 
      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
73 0.68 0.24 ใชไ้ด ้

74 0.48 0.32 ใชไ้ด ้

75 0.62 0.36 ใชไ้ด ้

76 0.90* 0.20 ใชไ้ม่ได ้
77 0.60 0.16* ใชไ้ม่ได ้
78 0.56 0.40 ใชไ้ด ้

79 0.66 0.28 ใชไ้ด ้

80 0.64 0.32 ใชไ้ด ้

เฉลีย่ 0.70 0.30 - 
 

หมายเหตุ 
1. ข้ อ ส อ บ ข้ อ ท่ี  5,14,20,21,23,31,35,38,39,43,49,51,54,56,60,63,70 แ ล ะ  76 มี ค่ า                   

ความยากง่าย (p) มากกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่ายเกินไปจึงตดัออก 
2. ข้อสอบข้อ ท่ี  5,14,15,21,24,31,34,35,38,42,43,54,56,63,67,70 และ  77 มี ค่ าอ าน าจ

จ าแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนไดจึ้งตดัออก 
3. เน่ืองจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อสอบข้อท่ี 

2,3,8,10,11,27,30,46,48,57,62,65,75 และ 79 
4. รวมตดัขอ้สอบออกทั้งหมด 40 ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน เร่ือง คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.92 
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ตารางท่ี  22  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
        ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มของนกัเรียน  
        ของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.นกัเรียนรู้จกัการใหเ้กียรติ ยอมรับกฎ และกติกาในการเรียนรู้
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.นกัเรียนมีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จนงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.นกัเรียนใชห้ลกัเหตุผลในการคิด ตดัสินใจ เพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปราย 
ในเร่ืองท่ีเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5.นกัเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขในการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
6. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ครูสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน และให้ความเป็นกนัเองกับ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. หอ้งเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม และช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 
9. ช่วยใหเ้กิดการเคารพกฎเกณฑ ์สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  
รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10.ช่วยใหน้กัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกความเป็นผูน้ า
และผูต้ามท่ีดีได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11.ช่วยเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ความรู้  พฒันากระบวนการคิด  
พิจารณาการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรอบคอบ สมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12.นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวิตประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 23  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
                    สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 
คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 155 167 26 103 125 
2 138 160 27 147 167 
3 113 150 28 118 156 
4 139 161 29 112 135 
5 140 153 30 99 136 
6 92 114 31 147 171 
7 160 174 32 100 147 
8 120 146 33 144 171 
9 134 158 34 153 170 
10 144 165 35 130 156 
11 139 161 36 122 143 
12 142 157 37 137 155 
13 150 170 38 115 137 
14 100 130 39 151 170 
15 121 154 40 123 156 
16 143 166 41 136 163 
17 138 166 42 115 155 
18 116 147 43 145 165 
19 119 148 44 122 152 
20 89 136 45 85 116 
21 76 118 46 149 166 
22 123 145 47 132 163 
23 107 152 48 157 167 
24 155 169 49 111 142 
25 138 154    

ก่อนเรียน X = 126.69 S.D. = 20.75 

หลงัเรียน X = 153.16 S.D. = 15.19 
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ตารางท่ี 24  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้ 
                    กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น  
 

คนที่ 
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คะแนน

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม 
1 47 55 53 155 สูง 
2 39 49 50 138 สูง 
3 39 33 41 113 ปานกลาง 
4 44 45 50 139 สูง 
5 49 47 44 140 สูง 
6 30 33 29 92 ปานกลาง 
7 52 52 56 160 สูง 
8 28 46 46 120 ปานกลาง 
9 51 41 42 134 ปานกลาง 

10 47 45 52 144 สูง 
11 45 51 43 139 สูง 
12 46 48 48 142 สูง 
13 56 47 47 150 สูง 
14 37 30 33 100 ปานกลาง 
15 47 34 40 121 ปานกลาง 
16 53 49 41 143 สูง 
17 53 46 39 138 สูง 
18 36 37 43 116 ปานกลาง 
19 41 33 45 119 ปานกลาง 
20 32 26 31 89 ต ่า 
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ตารางท่ี 24  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้ 
                   กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น (ต่อ) 
 

คนที่ 
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คะแนน

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม 
21 25 25 26 76 ต ่า 
22 37 44 42 123 ปานกลาง 
23 41 32 34 107 ปานกลาง 
24 48 51 50 149 สูง 
25 40 35 33 108 ปานกลาง 
26 40 28 35 103 ปานกลาง 
27 51 56 40 147 สูง 
28 34 44 40 118 ปานกลาง 
29 34 33 45 112 ปานกลาง 
30 29 34 36 99 ปานกลาง 
31 44 53 50 147 สู. 
32 35 28 37 100 ปานกลาง 
33 44 47 53 144 สูง 
34 48 53 52 153 สูง 
35 42 37 51 130 ปานกลาง 
36 47 43 32 122 ปานกลาง 
37 43 47 47 137 สูง 
38 38 39 38 115 ปานกลาง 
39 48 48 55 151 สูง 
40 41 39 43 123 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 24  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้ 
                   กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น (ต่อ) 
 

คนที่ 
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คะแนน

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม 
41 42 39 55 136 สูง 
42 34 43 38 115 ปานกลาง 
43 47 46 52 145 สูง 
44 44 41 37 122 ปานกลาง 
45 28 23 34 85 ต ่า 
46 50 49 50 149 สูง 
47 41 42 49 132 ปานกลาง 
48 50 56 51 157 สูง 
49 34 32 45 111 ปานกลาง 
รวม 41.86 41.51 43.33 126.69 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 25  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช ้
                    กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น  
 

คนที่ 
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คะแนน

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม 
1 52 58 57 167 สูง 
2 50 55 55 160 สูง 
3 54 46 50 150 สูง 
4 52 54 55 161 สูง 
5 54 53 46 153 สูง 
6 38 41 35 114 ปานกลาง 
7 59 57 58 174 สูง 
8 41 49 56 146 สูง 
9 57 51 50 158 สูง 

10 53 57 55 165 สูง 
11 53 56 52 161 สูง 
12 52 52 53 157 สูง 
13 56 56 58 170 สูง 
14 38 43 49 130 ปานกลาง 
15 52 51 51 154 สูง 
16 58 55 53 166 สูง 
17 56 58 52 166 สูง 
18 39 56 52 147 สูง 
19 53 44 51 148 สูง 
20 50 47 39 136 สูง 
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ตารางท่ี 25  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช ้
                    กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น (ต่อ)  
 

คนที่ 
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คะแนน

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม 
21 40 38 40 118 ปานกลาง 
22 42 51 52 145 สูง 
23 50 53 49 152 สูง 
24 57 56 56 169 สูง 
25 59 51 44 154 สูง 
26 42 35 48 125 ปานกลาง 
27 54 59 54 167 สูง 
28 45 57 54 156 สูง 
29 45 42 48 135 ปานกลาง 
30 50 41 45 136 สูง 
31 57 59 55 171 สูง 
32 50 51 46 147 สูง 
33 56 58 57 171 สูง 
34 53 59 58 170 สูง 
35 50 50 56 156 สูง 
36 49 50 44 143 สูง 
37 50 52 53 155 สูง 
38 43 52 42 137 สูง 
39 55 57 58 170 สูง 
40 50 56 50 156 สูง 
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ตารางท่ี 25  คะแนนแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้ 
                    กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามรายดา้น (ต่อ)  
 

คนที่ 
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คะแนน

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม 
41 51 54 58 163 สูง 
42 45 53 57 155 สูง 
43 56 55 54 165 สูง 
44 54 54 44 152 สูง 
45 38 31 47 116 ปานกลาง 
46 58 54 54 166 สูง 
47 51 56 56 163 สูง 
48 52 59 56 167 สูง 
49 43 49 50 142 สูง 
รวม 50.24 51.65 51.27 153.16 สูง 
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ตารางท่ี 26  คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบ  
       ประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการ 
       เรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
                 
คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 20 31 26 18 29 
2 19 27 27 20 28 
3 21 32 28 19 35 
4 22 33 29 17 28 
5 17 25 30 19 28 
6 18 29 31 21 32 
7 19 28 32 18 31 
8 17 29 33 17 29 
9 21 29 34 24 36 
10 19 30 35 22 32 
11 24 31 36 22 31 
12 20 33 37 16 28 
13 19 32 38 19 34 
14 24 31 39 20 33 
15 16 27 40 24 32 
16 20 31 41 21 32 
17 21 33 42 23 35 
18 17 29 43 21 33 
19 18 36 44 18 33 
20 16 29 45 15 29 
21 21 32 46 18 33 
22 20 28 47 19 35 
23 21 33 48 21 36 
24 25 34 49 14 26 
25 22 30    

ก่อนเรียน X = 19.65 S.D. = 2.51 

หลงัเรียน X = 31.02 S.D. = 2.74 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   
สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม                       ภาคเรียนที ่2/2558 
รหัสวชิา ส 21102      วชิา สังคมศึกษา 2                เวลา  2  คาบ        
เร่ือง  หน้าที่ของชนชาวไทยตามวถิีประชาธิปไตย      
         
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่ศรัทธาและ
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
ตัวช้ี ม.1/3   ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบับปัจจุบันท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง    
 
ข้อสรุปทัว่ไป 
 ในฐานะบุคคลท่ีเป็นพลเมือง ย่อมมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบและปฏิบติัตนตามหน้าท่ีของ
พลเมืองท่ีดี เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายหนา้ท่ีของชนชาวไทยไดถู้กตอ้ง 
 2. นกัเรียนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. นกัเรียนสามารถแสดงคุณค่า และความส าคญัในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของชนชาวไทย
ตามวถีิประชาธิปไตยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 ทกัษะการอภิปราย 
 2.  ความสามารถในการคิด 
  2.1 ทกัษะการวเิคราะห์ 
  2.2 ทกัษะการใหเ้หตุผล 
 3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
  3.1 ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล 



188 
 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 1. คารวธรรม     
 2. สามคัคีธรรม     
 3. ปัญญาธรรม  
 4. ความใฝ่เรียนรู้  
 5. มุ่งมัน่ในการท างาน   
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การก าหนดหนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย 
  1.1 หนา้ท่ีในฐานะผูป้กครอง 
  1.2 หนา้ท่ีในฐานะผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง 
 2. การปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย 
  2.1 หนา้ท่ีพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  2.2 หนา้ท่ีเสียภาษีอากร 
  2.3 หนา้ท่ีป้องกนัประเทศ 
  2.4 หนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย 
  2.5 หนา้ท่ีรับราชการทหาร 
  2.6 หนา้ท่ีไปเลือกตั้ง 
  2.7 หนา้ท่ีรับการศึกษาอบรม 
  2.8 หนา้ท่ีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.9 หนา้ท่ีการสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติ  
 (สาระการเรียนรู้อยา่งละเอียดปรากฏอยูใ่นใบความรู้เร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย) 
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ช้ินงาน/ภาระงาน 
 การก าหนดประเด็นปัญหาเก่ียวกบัหนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
 
เกณฑ์การประเมิน   

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การก าหนด
ประเด็นปัญหา 

ก าหนดประเด็นส าคัญ
ของปัญหาไดส้อดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีศึกษา สามารถ
ขยายเป็นประเด็นย่อยๆ
ได้ค รอบค ลุม  และ มี
กรอบแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษาชดัเจน 

ก าหนดประเด็นส าคญั 
ของปัญหาไดส้อดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีศึกษา สามารถ
ขยายเป็นประเด็นย่อยๆ
ได้ และมีกรอบแนวคิด
ท่ีใชใ้นการศึกษา 

ก าหนดประเด็นส าคัญ
ของปัญหาได้สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีศึกษา สามารถ
ขยายเป็นประเด็นย่อยๆ
ได ้ 

การแสวงหา
ความรู้ และ
ขอ้มูล 

ระบุแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลได ้ 4 แหล่งขอ้มูล
ข้ึนไป 

ระบุแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลได ้3 แหล่งขอ้มูล
ข้ึนไป 

ระบุแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลได ้2 แหล่งขอ้มูล
ข้ึนไป 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน   ระดบัคุณภาพ 
      9-6             ดี 
       3-4            พอใช ้
        นอ้ยกวา่ 2 คะแนน    ปรับปรุง 
หมายเหตุ คะแนนผา่นเกณฑ ์คือ เท่ากบัหรือมากกวา่ 3 คะแนนข้ึนไป 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่1 
 ครูอธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ซ่ึงแบ่งกลุ่มนกัเรียน
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 6-7 คน คละความสามารถ ซ่ึงแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 
กลาง อ่อน ในอตัราส่วน 2:3:2 ซ่ึงไดม้าจากการจดัล าดบัคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมี
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่มประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน กรรมการ  
และเลขานุการ โดยมีการหมุนเวยีนบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 
1. ขั้นเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา  
 1.1 ครูใหน้กัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ือง หนา้ท่ีพลเมืองคืออะไร 
 
  
 

 

   

 
 
 
 
 
จากนั้นครูสนทนากบันกัเรียน โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นวา่ 
 1) “ทุกวนัน้ีนกัเรียนมีหนา้อะไรบา้ง”   (เรียนหนังสือ,ท ำงำนบ้ำน,ดูแลน้อง เป็นต้น) 
 2) “หน้าท่ีท่ีนักเรียนปฏิบัติในทุกวนัน้ี ใช่หน้าท่ีของชนชาวไทยหรือไม่” (ใช่ เพรำะ               
กำรเรียนหนังสือ เป็นหน่ึงในหน้ำท่ีของชนชำวไทยท่ีต้องได้รับกำรศึกษำ) 
 3) “  แล้วหน้ า ท่ี ของชนชาวไทยมีอะไรบ้ าง ”  (พิ ทักษ์ รักษ าไว้ซ่ึ งชาติ  ศ าสน า
พระมหากษตัริย,์เสียภาษีอากร,ป้องกนัประเทศ,ปฏิบติัตามกฎหมาย,รับราชการทหาร,ไปเลือกตั้ง, 
รับการศึกษาอบรม ,การอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและส่ิ งแวดล้อม  และการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมของชาติ) 
 จากนั้นครูเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียนเร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย 
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2. ขั้นพจิารณาปัญหา  
 2.1  ครูให้นกัเรียนร่วมกนับอกความหมายของหน้าท่ีชนชาวไทย โดยให้นกัเรียนไปเขียน
บนกระดาน จากนั้นครูช่วยเรียบเรียงความหมายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ ( Obj.1) 
 2.2 ครูแจกใบความรู้เร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทย  ใหน้กัเรียนศึกษาเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น
ครูอธิบายสาระส าคญั โดยใช ้Powerpoint เร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทย ประกอบการซกัถาม ดงัน้ี 
  1) “ ท าไมเราตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของชนชาวไทย” (เพรำะถือเป็นควำมรับผิดชอบ
ของทุกคนในฐำนะชนชำวไทย) 
  2) “ เราปฏิบติัหน้าท่ีไปเพื่ออะไร ไม่ท าไดห้รือไม่” (ถ้ำทุกคนปฏิบัติตำมหน้ำท่ี 
ย่อมท ำให้บ้ำนเมืองด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย เพรำะฉะนั้นทุกคนจึงต้องท ำ) 
  3) “ค าว่า “หน้าท่ี” เก่ียวขอ้งกบัค าวา่ “สิทธิ” อย่างไร  (ค ำว่ำ “สิทธิ” มีค ำคู่กันอยู่
คือ “หน้ำท่ี” ไม่ว่ำเร่ืองใด ๆ กต็ำม เม่ือมี “สิทธิ” กย็อมมี “หน้ำท่ี” คู่กันเสมอ เพรำะเม่ือเรำเกิดมำ
เป็นคนไทยมีสิทธิตำมท่ีรัฐธรรมนูญไทยก ำหนด เรำกย่็อมมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติในฐำนะเป็นคน
ไทยด้วยเช่นกัน อำทิ รัฐธรรมนูญบัญญติัให้ควำมเสมอภำคแก่บุคคลในกำรรับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
ท่ีรัฐมีหน้ำท่ีต้องจัดให้ท่ัวถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย แต่ในขณะเดียวกันก็บัญญัติให้
บุคคลมีหน้ำท่ีรับกำรศึกษำดังกล่ำว) 
  4) “ให้นักเรียนยกตวัอยา่งหน้าท่ี และสิทธิ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั” (หน้ำท่ีเสียภำษีอำกร
ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆจำกรัฐ) 
 2.3  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ หรือสงสัย เพื่อให้
นักเรียนร่วมกนัค้นหาค าตอบ สืบค้นและตรวจสอบขอ้มูล เก่ียวกบัเร่ืองหน้าท่ีของชนชาวไทย  
พร้อมทั้งใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง การก าหนดปัญหาท่ีเราสนใจ ซ่ึงเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร่้วมกนั
ก าหนดหัวข้อปัญหาท่ีนักเรียนจะศึกษาจากมติของกลุ่ม  โดยครูคอยให้ค  าแนะน า กระตุ้นให้
นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืนๆภายใน
กลุ่ม แล้วให้นักเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมาเขียนปัญหาท่ีกลุ่มตวัเองสนใจศึกษาบนกระดาน               
(คำรวธรรม,ปัญญำธรรม,ทักษะกำรอภิปรำย)  
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3. ขั้นวางแผน   
 3.1  เม่ือนักเรียนก าหนดปัญหาท่ีกลุ่มตนสงสัยไดแ้ลว้  ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าใบ
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การก าหนดประเด็น และวิธีการในการหาขอ้มูล   โดยให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายถึงแนวทางในประเด็นต่างๆ ท่ีกลุ่มตนจะศึกษา โดยร่วมกนัวางแผนขั้นตอน วธีิการ รวมถึง
แหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้  
 3.2 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใชห้ลกั
ของเหตุผลในการคน้หาค าตอบ โดยมีการก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นการก าหนด
กติกาของกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่องานท่ีตนไดรั้บมอบหมาย โดยมีครูคอยใหค้  าแนะน าและ
ใหค้  าปรึกษา (คำรวธรรม,สำมคัคีธรรม,ปัญญำธรรม,ทักษะกำรใช้เหตุผล) 
  
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ   
 4.1 นกัเรียนด าเนินการสืบคน้หา หาค าตอบในประเด็นยอ่ยท่ีตนไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 
โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลต่างๆท่ีตนไปศึกษามา ซ่ึงมีครู
คอยให้ค  าแนะน าถึงหนังสือ เอกสาร และส่ื อต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจ                     
(สำมคัคีธรรม,ปัญญำธรรม,ทักษะกำรสืบค้นข้อมลู)   
 
ช่ัวโมงที ่2  
5. ข้ันรวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล และเสนอผลงาน   
 5.1 ให้สมาชิกในกลุ่มน าขอ้มูลท่ีแต่ละคนไปศึกษามาในประเด็นต่างๆ น ามารวมกนั แลว้
สรุปเป็นความคิดของกลุ่ม ซ่ึงทุกคนจะตอ้งร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปราย บนพื้นฐานของ
เหตุผล ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งร่วมกนัแสดงความคิดเห็น การรับฟัง การเคารพในสิทธิและบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่ม ร่วมถึงท าตามขอ้ตกลงท่ีกลุ่มตั้งข้ึน และบอกถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 5.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานตามความคิดของกลุ่มตนเอง เช่น                      
ผงัมโนทศัน์, แผน่พบั, บอร์ด เป็นตน้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหเ้พื่อนในหอ้งซกัถาม 
 5.3 ครูสุ่มให้นกัเรียนออกมาเล่าการปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของชนชาวไทย ท่ีนกัเรียนปฏิบติั
ชีวติประจ าวนั และความส าคญัของหนา้ท่ีของชนชาวไทย (Obj.2,3) 
(คำรวธรรม, สำมัคคีธรรม, ปัญญำธรรม ,ทักษะกำรใช้เหตุผล,ทักษะกำรวิเครำะห์ ,ทักษะกำร
อภิปรำย) 
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6. ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่   
 6.1 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง หน้าท่ีของชนชาวไทย  พร้อมทั้งตั้ งค  าถาม
ทบทวนบทเรียน โดยการสุ่มเรียกรายบุคคล  ค าถามมีดงัน้ี 
  1) “ทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในฐานะชนชาวไทยใช่หรือไม่” (ใช่) 
  2) “ เพราะเหตุใดทุกคนจึงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะชนชาวไทย” (เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและประเทศชำติ เป็นกำรรักษำไว้ซ่ึงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ) 
  3) “ ถา้เราไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนเอง สังคมจะเป็นอยา่งไร ” (สังคมจะวุ่นวำย 
ขำดควำมสงบสุข) 
  จากนั้ นค รูแจกแบบฝึกหัดทบทวน  เร่ืองหน้ า ท่ี ของชนชาวไทยตามวิ ถี
ประชาธิปไตย 
 6.2  ครูกระตุน้นกัเรียนแต่ละกลุ่มวา่จากการท่ีไดไ้ปศึกษาเร่ืองหน้าท่ีของชนชาวไทยตาม
วิถีประชาธิปไตย นักเรียนพบเห็นปัญหาอ่ืนๆท่ีจะน ามาแสวงหาค าตอบต่อไปหรือไม่ อย่างไร             
โดยให้นกัเรียนเขียนแสดงถึงปัญหาใหม่ต่อไป แลว้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้  (ปัญญำธรรม, ทักษะกำรใช้เหตุผล,ทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์)  
 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้    
 1. ชมวดิิทศัน์เร่ืองหนา้ท่ีพลเมืองคืออะไร 
 2. ใบความรู้เร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย 
 3. Powerpoint เร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย 
 4. ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง การก าหนดปัญหา 

5. ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การก าหนดประเด็น และวธีิการในการหาขอ้มูล 
6. แบบฝึกหดั เร่ือง หนา้ท่ีของชนชาวไทยตามวถีิประชาธิปไตย 
7. แหล่งเรียนรู้ท่ีสืบคน้/ศึกษา เช่น อินเทอร์เน็ต หนงัสือเพิ่มเติม เป็นตน้ 
 

เอกสารอ้างองิ 
พุทธชาติ ทองเอม. หน้าทีข่องชนชาวไทย จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หน้าที่ของ  
 ชนชาวไทย. ฐานขอ้มูลการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้ เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤศจิกายน   
             2558. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หน้าที่ของชนชาว
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หน้าที่ของชนชาว
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ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.(2556). สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที ่ของพลเมืองในระบอบ
 ประชาธิปไตย.กรุงเทพฯ: กลุ่มงานผลิตเอกสาร ส านกัประชาสัมพนัธ์ ส านกังานเลขาธิการ
 สภาผูแ้ทนราษฎร. 
 
การวดัและการประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 
    - ความรู้เร่ืองหนา้ท่ี
ของชนชาวไทย 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การท าใบงาน 

 
-ประเด็นค าถาม 
- แบบฝึกหดั หนา้ท่ี 
ของชนชาวไทยตาม
วถีิประชาธิปไตย 
 

 
- ครู 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 
    - ทกัษะการวเิคราะห์ 
    - ทกัษะการใชเ้หตุผล 
    - ทกัษะการอภิปราย 
    - ทกัษะการสืบคน้
ขอ้มูล 
 

 
- การสังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบสังเกตทกัษะ/
กระบวนการ 

 
- ครู 

3. เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม/คุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค์ 
    - คารวธรรม 
    - สามคัคีธรรม 
    - ปัญญาธรรม 
    - ใฝ่เรียนรู้ 
    - มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรม 

 
 
- แบบสังเกต
คุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
- แบบสังเกต
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

 
 
       - ครู 
       - นกัเรียน 
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ผลการจัดการเรียนรู้  

 โดยภาพรวมนักเรียนตั้งใจเรียนและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ  นักเรียนให้
ความสนใจในขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เน่ืองจากส่ือท่ีน ามาเป็นส่ือท่ีน่าสนใจ ท าให้ดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียน โดยครูคอยกระตุน้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ือท่ีน ามา ท าให้นักเรียนเกิดความ
สงสัย น าไปสู่เร่ืองท่ีนักเรียนอยากคน้หาค าตอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ นกัเรียนสามารถคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน อีกทั้งเม่ือครูซกัถาม
ถึงปัญหาใหม่ท่ีนกัเรียนคน้พบในคาบท่ีแลว้ มีนกัเรียนหลายกลุ่มไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมแลว้น ามา
เล่าให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง เช่น เร่ือง กระตัว๋แทงเสือ ภูมิปัญญาท่ีควรอนุรักษ์,สวสัดิการของรัฐ              
ท่ีคนไทยควรไดรั้บ และความเท่าเทียมทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีห่างไกล เป็นตน้ 
 นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับ
ฟังความคิดเห็น เม่ือเพื่อนแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกบัตนเอง มีการใชห้ลกัเหตุผลในการโตแ้ยง้
กนัเม่ือเกิดความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั 
 นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ่งหน้าท่ีกันท างาน 
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 นักเรียนร่วมกันระดมสมองอภิปรายในเร่ืองท่ีกลุ่มตนเองไปสืบค้นมา  บรรยากาศใน
ห้องเรียนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน นกัเรียนกลา้แสดงออกมากข้ึน โดยมีการยกมือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีตนเองสงสัยหรือไม่เขา้ใจ รวมถึงมีการซกัถามในกรณีท่ีเพื่อนออกมาน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน จึงท าใหก้ารเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
 
ปัญหาหรืออุปสรรค 

 ในขั้นลงมือปฏิบติั นกัเรียนบางคนยงัคุยกนันอกเหนือประเด็นท่ีสอน มีนกัเรียนบางคนเม่ือ

รับผิดชอบงานในส่วนของตนเสร็จแลว้ นักเรียนไม่ช่วยงานในส่วนอ่ืนๆ ของกลุ่ม อีกทั้งยงัชวน

เพื่อนคนอ่ืนๆคุยเล่นกนั  ส่วนในช่วงสมาชิกในกลุ่มน าขอ้มูลประเด็นต่างๆท่ีตนได้ศึกษามานั้น  

น ามาร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายเร่ืองท่ีตนไปศึกษามา นักเรียนบางคนยงัน่ิงเฉยไม่ค่อย

อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น  ท าใหค้รูตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 

บันทึกหลงัการสอน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรเสริมแรงทางบวกส าหรับกลุ่มท่ีท างานจนประสบผลส าเร็จ และตกัเตือนนักเรียน           
ท่ีไม่ปฏิบติัตนตามข้อตกลงเบ้ืองตนในการจดัการเรียนเรียนรู้ ครูควรมีการกระตุ้น และช้ีแนะ
นกัเรียนอย่างใกลชิ้ดขณะท่ีนกัเรียนก าลงัอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมกระชบัมากข้ึน 
และนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น 
  
 

      ลงช่ือ....................................................... 
                           (นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค)์ 
                                            ผูส้อน 
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กลุ่มที่__________________________ 

ที่ ช่ือ-สกุล 

รายการ 

รวม 
ทกัษะ 
การคิด
อภิปราย 

ทกัษะ 
การคิด
วเิคราะห์ 

ทกัษะ 
การให้
เหตุผล 

ทกัษะ 
การสืบค้น
ข้อมูล 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9-12 
5-8 
1-4 
0 

3     หมายถึง   ดีเยีย่ม 
2     หมายถึง   ดี 
1     หมายถึง   ผา่น 
0     หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 

แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
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1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 1.1 ทกัษะการอภิปราย 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
แสดงความคิดเห็นบน
พื้ น ฐ าน ข อ งค ว าม
ถู ก ต้ อ ง  ส า ม า ร ถ
แ ล ก เป ล่ี ย น ค ว าม
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นท่ีหลากหลาย 
จ น ส รุ ป ผ ล ก า ร
อภิปรายเป็นข้อสรุป
ของกลุ่มได ้

แสดงความ คิ ด เห็ น 
สามารถแลกเป ล่ียน
ความ คิด เห็น ซ่ึ งกัน
และกัน  และ รับ ฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี
หลากหลายจนสรุปผล
ก า ร อ ภิ ป ร า ย เป็ น
ขอ้สรุปของกลุ่มได ้
 

แสดงความ คิด เห็ น 
สามารถแลกเป ล่ียน
ความ คิด เห็น ซ่ึ งกัน
และกัน  จนส รุปผล
ก า ร อ ภิ ป ร า ย เ ป็ น
ขอ้สรุปของกลุ่มได ้
 

ไม่ มีการแสดงความ
คิด เห็น  แลก เป ล่ียน
ความคิด และขาดการ
รับฟังความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย และไม่
สามารถสรุปผลการ
อภิปรายเป็นข้อสรุป
ของกลุ่มได ้
 

 
2.  ความสามารถในการคิด 
 2.1 ทกัษะการวเิคราะห์ 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ระบุ ปัญหาได้อย่าง
ละ เอียดและอธิบาย
เห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ 
ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
องค์ป ระกอบ ต่ างๆ 
จากสถานการณ์หรือ
ตวัอย่างท่ีก าหนด เพื่อ
น ามาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ระบุปัญหาและอธิบาย
เห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ 
ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
องค์ป ระกอบ ต่ างๆ 
จากสถานการณ์หรือ
ตวัอย่างท่ีก าหนด จน
สามารถสรุปได ้

ระ บุ ปัญห าได้ เพี ยง
เล็ ก น้ อ ย ส า ม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ จากสถานการณ์
ตวัอย่างท่ีก าหนด จน
สามารถสรุปได ้

ไม่สามารถระบุปัญหา
แยกแยะองค์ประกอบ
และสรุปได ้

เกณฑ์การประเมนิสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
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 2.2 ทกัษะการให้เหตุผล 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
สามารถรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับเร่ืองหรือการ
กระท าต่างๆท่ีต้องการ
อธิบายโดยให้ เหตุผล
อย่างละ เอี ยด  ค้นห า
สาเหตุหรือการกระท าท่ี
เกิดข้ึนโดยพิจารณาถึง
คว าม น่ า เช่ื อ ถื อและ
ข้อ เท็ จจ ริ ง  ส าม ารถ
อธิบายเช่ือมโยงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องของ
เหตุและผลในเร่ืองหรือ
การกระท านั้นๆ ได ้

ส าม ารถ รวบ รวม
ข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง
หรือการกระท าต่างๆ
ท่ี ต้อ งก ารอ ธิบ าย 
ค้นห าสาเห ตุห รือ
การกระท าท่ีเกิดข้ึน
โดยพิจารณาถึงความ
น่ า เ ช่ื อ ถื อ แ ล ะ
ข้อเท็จจริง สามารถ
อธิบายเช่ือมโยงให้
เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม
สอดคล้องของเหตุ
และผลในเร่ืองหรือ
การกระท านั้นๆ ได ้

ส าม า ร ถ ร ว บ ร ว ม
ข้อมู ล เก่ี ยวกับ เร่ือง
หรือการกระท าต่างๆท่ี
ตอ้งการอธิบาย คน้หา
สาเหตุหรือการกระท า
ท่ี เกิ ด ข้ึ น  ส าม ารถ
อธิบ าย เช่ือมโยงให้
เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม
สอดคล้อ งของ เห ตุ
และผลใน เร่ืองห รือ
การกระท านั้นๆ ได ้

ไม่สามารถรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง
หรือการกระท าต่างๆท่ี
ตอ้งการอธิบายให้
เหตุผล ขาดการคน้หา
สาเหตุ และอธิบาย
เช่ือมโยงใหเ้ห็นถึง
ความสอดคลอ้งได ้

 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 3.1 ทกัษะการสืบค้นข้อมูล 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
มีการสืบค้นตรงตาม
ส่ิ ง ท่ี จะค้นห า  ห รือ
ความต้องการ  มีการ
ตรวจส อบข้อ มู ล ท่ี
สืบค้นมาว่าเช่ือถือได้
อ ย่ า งล ะ เอี ย ด  แ ล ะ
ค้นควา้จากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

มีการสืบค้นตรงตาม
ส่ิ ง ท่ี จะค้นห า  ห รือ
ความต้องการมีการ
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล
สืบค้นมาว่าเช่ือถือได้
และค้นควา้จากแหล่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย 

มีการสืบค้นตรงตาม
ส่ิ ง ท่ี จะค้นห า ห รือ
ความต้องการมีการ
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล
สืบค้นมาว่าเช่ือถือได้
และค้นควา้จากแหล่ง
การเรียนรู้ 

ไม่สามารถสืบคน้ตรง
ตามส่ิงท่ีจะคน้หา ขาด
การตรวจสอบข้อมูล 
และการค้นคว้าจาก
แห ล่ งก าร เรี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย 
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กลุ่มที่................................................................ 

 

ที่ ช่ือ-สกลุ 

รายการ 

รวม 
คาราวธรรม สามัคคธีรรม ปัญญาธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน 

การท างาน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                       
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11-15 
6-10 
1-5 
0 

3     หมายถึง     ดีเยีย่ม 
                2     หมายถึง     ดี 
                1     หมายถึง     ผ่าน 
                  0     หมายถึง     ไม่ผ่าน 

 
 
 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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1. คารวธรรม 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เคารพให้เกียรติซ่ึงกนั
และกัน  ป ฏิบั ติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของส่วนรวม เขา้ใจถึง
สิทธิของตนเองและ
ของผูอ่ื้น รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
เป็นประจ า 

เคารพให้เกียรติซ่ึงกนั
และกัน  ป ฏิบั ติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของส่วนรวม เขา้ใจถึง
สิทธิของตนเองและ
ของผูอ่ื้น รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
บ่อยคร้ัง 

เคารพให้เกียรติซ่ึงกนั
และกัน  ป ฏิบั ติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของส่วนรวม เขา้ใจถึง
สิทธิของตนเองและ
ของผูอ่ื้น รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
นานๆ คร้ัง 

ไม่ปฏิบติั 

 

2. สามัคคีธรรม 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ร่ ว ม มื อ กั น ท า ง าน
ช่วยกนัคิด วางแผนจน
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส า เร็ จ ลุ ล่ ว ง ไป ไ ด้
ดว้ยดี ปฏิบติังานอยา่ง
เต็ ม ค ว าม ส าม ารถ
รับ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง าน 
และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นประจ า 

ร่ ว ม มื อ กั น ท า ง าน
ช่วยกนัคิด วางแผนจน
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส า เร็ จ ลุ ล่ ว ง ไป ไ ด้
ดว้ยดี ปฏิบติังานอยา่ง
เต็ ม ค ว าม ส าม ารถ
รับ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง าน 
และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมบ่อยคร้ัง 

ร่ ว ม มื อ กั น ท า ง าน
ช่วยกนัคิด วางแผนจน
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส า เร็ จ ลุ ล่ ว ง ไป ไ ด้
ดว้ยดี ปฏิบติังานอยา่ง
เต็ ม ค ว าม ส าม ารถ
รับ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง าน 
และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมนานๆ คร้ัง 

ไม่ปฏิบติั 

 
 
 

เกณฑ์การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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3. ปัญญาธรรม 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ใช้หลัก เห ตุและผล           
ในการคิด ตัดสินใจ             
เม่ื อ เจอสถานการณ์
ต่ างๆ  ท่ี เป็ น ปัญห า
ส าม ารถ เสนอแน ว
ทางการแก้ไขปัญหา
ไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยยึด
หลักความจ ริงและ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง เป็ น
ประจ า 

ใช้หลัก เห ตุและผล           
ในการคิด ตัดสินใจ             
เม่ื อ เจอสถานการณ์
ต่ างๆ  ท่ี เป็ น ปัญห า
ส าม ารถ เสนอแน ว
ทางการแก้ไขปัญหา
ไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยยึด
หลักความจ ริงและ
ความถูกตอ้งบ่อยคร้ัง 

ใช้หลัก เห ตุและผล           
ในการคิด ตัดสินใจ             
เม่ื อ เจอสถานการณ์
ต่ างๆ  ท่ี เป็ น ปัญห า
ส าม ารถ เสนอแน ว
ทางการแก้ไขปัญหา
ไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยยึด
หลักความจ ริงและ
ความ ถูกต้องนานๆ 
คร้ัง 

ไม่ปฏิบติั 

 
 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตั้ งใจเรียน  เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น มีความ
เพี ย รพ ย าม ใน ก าร
เรียนรู้ และมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้กิจกรรม
ต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน
เป็นประจ า  

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น มีความ
เพี ยรพยามในการ
เรียน รู้  และ มี ส่ วน
ร่วมในการเรียน รู้
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ท่ี
โ ร ง เ รี ย น จั ด ข้ึ น
บ่อยคร้ัง 

ตั้ ง ใ จ เรี ยน  เอ าใจ ใ ส่ 
กระตือรือ ร้น  มีความ
เพียรพยามในการเรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้กิจกรรมต่างๆท่ี
โ ร ง เรี ย น จัด ข้ึ น เป็ น
บางคร้ัง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
 
 
 



203 
 

 

 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตั้ งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใ ห้ ส า เ ร็ จ  มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พฒันาการท างานให้ดี
ข้ึนดว้ยตนเอง  

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พฒันาการท างานให้
ดีข้ึน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบติัหน้าท่ี ตามท่ี
ได้ รับ ม อบห ม าย ให้
ส าเร็จ  มีการปรับปรุง
การท างานใหดี้ข้ึน 

ไ ม่ ตั้ ง ใ จ ป ฏิ บั ติ
หนา้ท่ีการงาน 
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ค าช้ีแจง : ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัคิดประเด็นปัญหา เร่ืองหน้าทีข่องชนชาวไทยตามวถิี
ประชาธิปไตย 
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6.…....................................……………………..... เลขท่ี ..…. หนา้ท่ีรับผิดชอบ………...… 
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ประเด็นปัญหา 
 

การที่ทุกคนปฏิบัติตามหน้าทีข่องชนชาวไทยตามวถิีประชาธิปไตยจะก่อให้เกดิผล
ต่อส่วนรวมอย่างไร 

 

ประโยชน์ทีนั่กเรียนคาดว่าจะได้รับ 

ใบงานกจิกรรมที ่1 การก าหนดปัญหา 
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ค าช้ีแจง :  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนก าหนดประเด็นส าคัญในการศึกษา  รวมทั้งแนวทาง
การศึกษาทีค่รอบคลุมในแต่ละประเด็น  และวธีิการในการหาข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

 

 

 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

ใบงานกจิกรรมที ่2 การวางแผนก าหนดประเด็น และวธีิการในการหาข้อมูล 
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1. ฐานะผูป้กครอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้อ านาจอธิปไตย ซ่ึงเป็น
อ านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของปวงชนชาวไทย และประชาชนสามารถใช้อ านาจ
ดังกล่าว ผ่านการเลือกผูแ้ทนของตน อนัได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิก
วฒิุสภา เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในรัฐสภาแทนตน 

2. ฐานะผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง รัฐธรรมนูญนอกจากจะมีบทบญัญติัในเร่ืองการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพไวอ้ย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็ได้ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าท่ีบาง
ประการควบคู่ไปดว้ย กล่าวคือ เม่ือรัฐไดใ้หห้ลกัประกนัในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน
แลว้ ประชาชนก็มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัต่อรัฐดว้ย 
 จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศได้ก าหนดรูปแบบของการปกครอง และเป็นหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญทุกฉบบัท่ีผา่นมาไดก้ าหนดเร่ืองสิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทยไวอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ี ค  าวา่ “สิทธิ” มีค  าคู่กนัอยู่คือ “หน้าท่ี” ไม่ว่าเร่ืองใด ๆ ก็
ตาม เม่ือมี “สิทธิ” ก็ยอมมี “หน้าท่ี” คู่กันเสมอ เม่ือเราเกิดมาเป็นคนไทยมีสิทธิตามท่ี
รัฐธรรมนูญไทยก าหนด เราก็ยอ่มมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัในฐานะเป็นคนไทยดว้ยเช่นกนั 
อาทิ รัฐธรรมนูญบญัญติัให้ความเสมอภาคแก่บุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรัฐมี
หน้าท่ีตอ้งจดัให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกนัก็บญัญติัให้
บุคคลมีหนา้ท่ีรับการศึกษาดงักล่าว 

 
  
 
 
 หน้าที่ของชนชาวไทย   หมายถึง ภาระและความรับผดิชอบของประชาชนชาวไทยทุกคนท่ี
ตอ้งยดึถือปฏิบติั 
 
 
  

ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสองสถานะ คือ 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้  เร่ือง หน้าทีข่องชนชาวไทยตามวถิปีระชาธิปไตย 
 

การก าหนดหน้าทีข่องชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
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หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย 
 

1. หน้าทีพ่ิทกัษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ทุกคนในประเทศ มีการพิทกัษ์รักษา
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการ
ป ก ค รอ งร ะบ อบ ป ระช า ธิ ป ไ ต ย อัน มี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

 

 

2. หน้าที่เสียภาษีอากร 
 ภาษีอากร คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร 
เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหา
รายได้  โดยรัฐบาลจ าเป็นต้องหารายได้เพื่อใช้ใน
กิจการด้านต่าง ๆ  ซ่ึ งกิจการท่ีว่า เป็น กิจการเพื่ อ
ส่วนรวมเช่น การสร้างถนน การใชจ่้ายดา้นความมัน่คง 
ดา้นการศึกษา เป็นตน้ 

      3. หน้าที่ป้องกนัประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ประชาชนชาวไทยมีหนา้ท่ีต่อประเทศ โดยทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีใน
การปกป้องประเทศไม่วา่ดา้นใดๆ รวมทั้งตอ้งรักษาผลประโยชน์
ของชาติ 
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4. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ประชาชนชาวไทยมีหน้าท่ี
เค ารพ และป ฏิ บั ติ ต าม กฎหม าย 
เน่ืองจากกฎหมายเป็นหลกัปฏิบติัใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม จึงจะละเวน้
การปฏิบติัตามกฎหมายไม่ได ้ซ่ึงชาว
ไทยทุกคนจะตอ้งศึกษา และท าความ
เข้ า ใ จ เ ร่ื อ ง ก ฎ ห ม าย เพื่ อ ไ ม่ ใ ห้
เสี ย เป รี ยบ ห รือ ได้ รั บ โท ษ โด ย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  

5. หน้าที่รับราชการทหาร 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนตอ้งมี
หนา้ท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวมใน
การรับราชการทหาร 

6. หน้าทีไ่ปเลอืกตั้ง และส่วนร่วมทางการเมือง 

ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการเลือก
ตัวแทนของตน เข้า สู่ ระบบการปกครอง โดย
ก าหนดให้บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมีหนา้ท่ีตอ้งไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ดงันั้น รัฐตอ้งมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
อ านวยความสะดวกและจัดให้สามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งไดโ้ดยง่าย การไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยไม่
มีเหตุอันสมควรย่อมเสียสิทธิบางประการตามท่ี
กฎหมายก าหนดแล้วแต่กรณี  ในทางตรงกันข้าม
หากไปใช้สิทธิเลือกตั้ งย่อมได้สิทธิบางประการ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัเช่นกนั    เพื่อเป็นการจูงใจให้
บุคคลไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งควบคู่กบัการตดัสิทธิของผู ้
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการซ้ือสิทธิ
ขายเสียงอีกดว้ย  
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5. หน้าที่รับการศึกษาอบรม 

6. หน้าที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประชาชนชาวไทยมีหน้าท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยใช้อย่างฉลาด  ใช้ให้น้อย เพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน 
และก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  

7. หน้าที่การสืบสานศิลปวฒันธรรม
ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมใหทุ้กคนเห็นคุณค่า  ร่วมกนั
รักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ชาติและของทอ้งถ่ินสืบต่อไป 

หนา้ท่ีในการรับการศึกษาภาคบงัคบัตามเง่ือนไข
และวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อช่วยใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีและเป็นก าลงัในการพฒันา
ประเทศต่อไป  
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_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

________ 

 
 
 
 
ตอนที ่1 ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติหน้าทีด้่านหน้าทีต่่อตนเอง  หน้าทีต่่อสังคม 
       และหน้าทีต่่อประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ_______________________________________________ชั้น___________เลขท่ี_________ 

แบบฝึกหัด  เร่ือง หน้าทีข่องชนชาวไทยตามวถิีประชาธิปไตย 
 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

________ 

หน้าทีต่่อตนเอง หน้าทีต่่อสังคม หน้าทีต่่อประเทศชาต ิ
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ตอนที ่2 ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าที ่และสิทธิทีส่อดคล้องกนั ให้ถูกต้อง 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 

สิทธิ 

หน้าที่ 

สิทธิ 



212 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
         
 
       ค าช้ีแจง 

1. แบบทดสอบฉบับน้ีจดัท าข้ึนเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความเป็นพลเมือง                 
ในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

2. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ โดยใช้เวลา
ตอบ 50 นาที 

3. ให้นกัเรียนตอบค าถามโดยเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย X
ลงในกระดาษค าตอบ 

4. ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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1. กฎหมายใดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมด  
   ก.  กฎหมายอาญา    
   ข.  กฎหมายปกครอง 
   ค.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
   ง.  กฎหมายระหวา่งประเทศ 
2.       “ รักกนัไว้เถิด เราเกดิร่วมแดนไทย  จะเกดิภาคไหน กไ็ทยด้วยกนั  

 เช้ือสายประเพณ ีไม่มีกดีกั้น         เกดิใต้ธงไทยน้ัน ปวงชนทุกคนคือไทย”   

จากบทเพลงดังกล่าวเกีย่วข้องกบัหลกัการของรัฐธรรมนูญในเร่ืองใด  

   ก. การท าใหก้ารเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

   ข. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐธรรมนูญ  

   ค. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   ง. ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอ่มอยูใ่นความคุม้ครองแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
3. จากบทสนทนาต่อไปนีบุ้คคลใดทีเ่ข้าใจผดิเกีย่วกบัสถานะของพระมหากษัตริย์  
 
 
 
 
 
     
    ก. ขนุน 
    ข. องุ่น     
    ค. ส้มโอ 
    ง.  แตงโม 
4. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  
   ก.  เพราะเป็นแสดงถึงความชดัเจนในท่ีมาของอ านาจในฝ่ายต่างๆ 
   ข.  เพราะเป็นส่งเสริมใหอ้งคก์รผูมี้อ  านาจทั้งสามฝ่ายท างานแข่งขนักนั 
   ค.  เพราะเป็นการแสดงถึงความเป็นเอกภาพ และอิสระในการบริหารประเทศ 
   ง.  เพราะเป็นการควบคุมไม่ใหอ้งคก์รทั้งหลายผกูขาดอ านาจ และใชอ้ านาจเกินขอบเขต 

แตงโม  :   พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของรัฐ  
องุ่น  :  นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทยอีกดว้ย 
 ขนุน  :   ท่ีส าคญันะพระมหากษตัริยท์รงท าหนา้ท่ีโดยตรงในการบริหารกิจการภายในประเทศ 
 ส้มโอ  :  แลว้พวกเธอรู้ไหม พระมหากษตัริยย์งัทรงเป็นผูท้  านุบ ารุงศาสนา โดยเป็นอคัร 
    ศาสนูปถมัภกอีกดว้ย 
 



214 
 

 

5. ข้อใดคือผลทีเ่กดิจากการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  
  ก.  ท าใหร้ะบบอุปถมัภห์มดไป 
  ข.  นกัการเมืองไม่สามารถทุจริตได ้
  ค.  เกิดการบริหารท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้
  ง.  การบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
6. กฎหมาย มีความหมายตรงกบัข้อใด  
   ก.  กติกาท่ีคนในสังคมร่วมกนัก าหนดข้ึน 
   ข.  ระเบียบท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมคนในสังคม 
   ค.  ขอ้บงัคบัท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมคนในสังคม 
  ง.  กฎท่ีสถาบนัหรือผูมี้อ  านาจสูงสุดในรัฐก าหนดข้ึน 
7. “เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 12 ปี” จากข้อความดังกล่าวเกีย่วข้องกับ 

กฎหมายใด  

   ก.  กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

   ข.  กฎหมายการศึกษา 

   ค.  กฎหมายคุม้ครองเด็ก 

   ง.  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
8. ขิงซ้ือขนมปังมารับประทาน แล้วพบว่าในขนมมีเศษพลาสติกปะปนอยู่ ถ้านักเรียนเป็นขิง 
นักเรียนจะท าอย่างไร  
   ก.  ไม่ซ้ือขนมปังยีห่อ้น้ีอีก 
   ข.  หยบิช้ินใหม่มารับประทานแทน 
   ค.  บอกเพื่อนวา่อยา่ซ้ือขนมยีห่อ้น้ีอีก 
   ง.  ร้องเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
9. พฤติกรรมใดในข้อต่อไปนี้ทีเ่มื่อกระท าแล้ว จะเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก  
  ก.  ครูใชน้กัเรียนใหท้ าความสะอาดหอ้งเรียน  
  ข.  พอ่ใหลู้กช่วยขนดินเพื่อมาปลูกผกัสวนครัว 
  ค.  แม่ใหลู้กออกไปขายขนมตามป้ายรถเมลต์อนกลางคืน 
  ง.  แม่ลงโทษลูกท่ีไม่ยอมท าการบา้นโดยการลดเงินค่าขนมเป็นเวลา 7 วนั 
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10. บุคคลใดต่อไปนีน้ าความรู้เกีย่วกบักฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ได้ถูกต้องทีสุ่ด 
  ก.  แดงมีอาการอาหารเป็นพิษเน่ืองจากด่ืมนมไม่ไดม้าตรฐานจึงแจง้ส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
  ข.  ด าไดรั้บความไม่เป็นธรรมจากราคาน ้าตาลท่ีสูงกวา่ปกติจึงแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
  ค.  เขียวเป็นเกษตรกรถูกกดราคาจากพอ่คา้คนกลางจึงแจง้ต่อกรมการคา้ภายใน 
  ง.  เหลืองน าเคร่ืองดกัแมลงท่ีคิดคน้เองไปข้ึนทะเบียนจดลิขสิทธ์ิท่ีส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
11. “กฎเกณฑ์ทีค่นในสังคมร่วมกนัก าหนดขึน้เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ท าให้สังคมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย” จากข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด   
   ก. กติกา 
   ข. สิทธิ 
   ค. ศีลธรรม 
   ง. วฒันธรรม 
12. ให้นักเรียนอ่านข่าวต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนคิดว่าข้อใดคือสาเหตุส าคัญทีสุ่ดของอุบัติเหตุดังกล่าว(การวเิคราะห์) 
   ก. การขาดสติ                      
   ข. ความมกัง่าย                     
   ค.การฝ่าฝืนกฎ 
   ง. ความเห็นแก่ตวั 

 
 
 
 

       เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนจักรยานยนต์ บริเวณแยกไฟแดงอุทยานสวรรค์ จ.
นครสวรรค์ โดยรถกระบะขบัฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว พุ่งชนเข้ากับจกัรยานยนต์ จน
ทะยานข้ึนเกาะกลางถนน และเกือบชนเขา้กบัจกัรยานยนต์อีกคนัหน่ึง ท่ีจอดรออยูบ่ริเวณ
จุดกลับรถ โดยเหตุการณ์คร้ังน้ีท าให้ผูข้ ับข่ีจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าท่ีได้
ช่วยเหลือและน าส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวติในภายหลงั 

ทีม่า ข่าวไทยรัฐออนไลน์ วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2559 



216 
 

 

13. จากเนือ้เพลงทีก่ล่าวว่า “เราเกดิมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกฝนให้ตรงต่อเวลา” นักเรียนคิดว่าข้อใด
ไม่ใช่ผลทีเ่กดิขึน้จากการตรงต่อเวลา  
   ก.  ท าใหเ้ราเป็นคนมีสัมมาคารวะ 
   ข.  ท าใหเ้รามีความซ่ือตรงต่อตวัเอง 
   ค.  ท าใหชี้วติมีระเบียบ และมีวนิยักบัตนเอง 
   ง. สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ตามเวลาท่ีก าหนด 
14. ให้นักเรียนอ่านข่าวต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากพฤติกรรมของผู้โดยสารเคร่ืองบินดังกล่าว เกีย่วข้องกบัเร่ืองใดมากทีสุ่ด  
   ก. การไม่เคารพกติกา 
   ข. การขาดมารยาทในการโดยสาร 
   ค. การท าลายช่ือเสียงของสายการบิน 
   ง. การไม่เตรียมพร้อมในการเดินทาง 
15. โจอี้ป่ันจักรยานมาถึงทางม้าลาย ซ่ึงขณะน้ันมีคนก าลังจะข้ามถนน  ถ้านักเรียนเป็นโจอี ้
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร  
   ก.  รีบป่ันจกัรยานเพื่อใหพ้น้จากคนขา้มทางมา้ลาย 
   ข.  เตรียมหยดุเพื่อรอใหค้นขา้มทางมา้ลายขา้มไปก่อน 
   ค.  ป่ันจกัรยานผา่นทางมา้ลายโดยเล้ียวหลบคนขา้มทางมา้ลาย 
   ง.  สามารถปฏิบติัไดทุ้กขอ้ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2558 จากกรณีท่ีมีผูใ้ช้เฟซบุ๊ก เผยแพร่คลิปวิดีโอ ความยาว
ประมาณ 5 นาที ระบุว่า มีผูโ้ดยสารเคร่ืองบิน 2 คน ก าลงัแสดงพฤติกรรมต่อวา่และต าหนิ
พนักงานสายการบินแอร์เอเชียบนเคร่ืองบิน พร้อมทั้งยกโทรศพัท์มือถือข้ึนมาถ่ายคลิป
วิดีโอ เน่ืองจากไม่พอใจท่ีถูกพนกังานสายการบินเชิญให้ลงจากเคร่ือง สาเหตุเน่ืองจากน า
กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ ท่ีมีน ้ าหนกั 7 กิโลกรัม ข้ึนมาบนเคร่ืองบิน ซ่ึงพนกังานไดแ้จง้
ว่ากระเป๋าขนาดใหญ่เกิน ตอ้งขออนุญาตโหลดใตเ้คร่ือง ท าให้ผูโ้ดยสารไม่พอใจและได้
โยนกระเป๋าไปขา้งล่างตรงประตูทางข้ึนเคร่ืองบิน ขณะท่ีพนกังานสายการบินต่างพยายาม
อธิบายเหตุผลตามกฎระเบียบของสายการบินเพื่อให้ผูโ้ดยสารเขา้ใจ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดก็ได้พา
ชาย 2 คนน้ีลงจากเคร่ืองบิน ท าใหเ้ท่ียวบินไฟลทด์งักล่าวดีเลยเ์ป็นเวลาคร่ึงชัว่โมง 

ทีม่า ข่าวไทยรัฐออนไลน์ วนัที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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16. ขณะที่แก้วเข้าแถวซ้ือบัตรชมภาพยนตร์ มีคนมาแซงคิวแก้ว  ถ้านักเรียนเป็นแก้วนักเรียนจะท า
อย่างไร  
  ก. โวยวายเสียงดงัวา่มีคนแซงคิว 
  ข. เดินไปแทรกดา้นหนา้ของคนท่ีมาแซงคิว 
  ค. แสดงออกให้เขารู้วา่เราไม่พึงพอใจท่ีเขามาแซงคิว 
  ง. บอกผูท่ี้แซงคิววา่ เขามาทีหลงัก็ตอ้งต่อแถวดา้นหลงั 
17. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกีย่วกบัความหมายของสิทธิ  
    ก.  ประโยชน์หรืออ านาจโดยชอบธรรมท่ีบุคคลพึงมีพึงได ้
    ข.  ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองมิใหมี้การละเมิด 
    ค.  ประโยชน์หรืออ านาจท่ีจะกระท าการใดๆไดอ้ยา่งอิสระ ตามความพึงพอใจตนเอง 
    ง.  ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลท่ีจะกระท าการใดๆไดอ้ยา่งอิสระ โดยไดรั้บการรับรองจาก
กฎหมาย 
18. ถ้าทุกคนในสังคมเคารพในสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและผู้อืน่ จะส่งผลให้สังคมเป็นอย่างไร  
   ก.  สังคมมีความสงบสุข 
   ข.  สังคมเกิดความพอเพียง 
   ค.  สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได ้
   ง.  สังคมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
19. ชมพู่จอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านของแตงโมเป็นประจ า ท าให้แตงโมล าบากในการเข้าออก 
ถ้านักเรียนเป็นแตงโมนักเรียนจะท าอย่างไร  
   ก.  ติดป้ายหา้มจอดท่ีหนา้กระจกรถชมพู่ 
   ข.  แจง้ต ารวจใหม้ายกรถของชมพูไ่ปโรงพกั 
   ค.  น าเกา้อ้ีมาวางหนา้บา้นเพื่อไม่ใหช้มพูจ่อดรถ 
   ง.  บอกชมพูว่า่บริเวณหนา้บา้นน้ีมีรถเขา้ออกเป็นประจ า 
20. บทสนทนาระหว่างอั้มกับปู 
 
 
 
 
 

ปู    :  “ อั้ม การท่ีเธอเอารูปของฉนัไปลงในเฟสบุค๊    แบบนั้น เธอขออนุญาตฉนัรึยงั”  
อั้ม  :   “ ก็เราเห็นวา่มนัน่ารัก และตลกดี เพื่อนๆ ก็ข  ากนั แลว้ก็เขา้ไปคอมเมน้กนั
 เยอะแยะเลยนะปู เราก็เห็นวา่มนัไม่มีอะไรนะ”   
ปู    :   “................................................”   
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จากบทสนทนาดังกล่าว  ถ้านักเรียนเป็นปูจะบอกกบัอั้มว่าอย่างไร 
  ก.  ถา้เธอลงรูปฉนั ฉนัก็จะลงรูปของเธอบา้ง 
  ข.  แลว้แต่นะเอาท่ีเธอสบายใจ แต่ฉนัไม่ชอบ 
  ค.  เธอท าอยา่งน้ีไม่ไดน้ะ เป็นการละเมิดสิทธิของฉนั 
  ง.  ไปลบรูปของฉนัออกเด๋ียวน้ี ไม่งั้นฉนัจะไปฟ้องครู 
21. เจ๊ียบก าลงัจะแชร์ภาพผู้เสียชีวติ จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดทีแ่ยกราชประสงค์  เมื่อวนัที ่17 
สิงหาคม 2558  ในส่ือสังคมออนไลน์    ขณะน้ันหวานซ่ึงน่ังอยู่ข้างๆได้เห็นการกระท าของเจ๊ียบ ถ้า
นักเรียนเป็นหวาน นักเรียนจะท าอย่างไร  
   ก.  บอกหวานวา่ท าไดเ้ลย คนอ่ืนก็ท ากนั 
   ข.  บอกหวานวา่เป็นการละเมิดสิทธิของผูเ้สียชีวติ 
   ค.  บอกหวานวา่อยา่แชร์เลย ภาพหนา้กลวั ไม่สวย 
   ง.  บอกหวานวา่ให้จดัเก็บภาพลงบนมือถือแทนดีกวา่ 
22. ป้าสมใจเป็นคนรักสัตว์ จึงเกบ็สุนัขจรจัดมาเลีย้ง โดยทุกๆเช้าป้าสมใจจะปล่อยให้สุนัขออกไป
ขับถ่ายบริเวณสวนสาธารณะท้ายหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ค่อยมี คนไปใช้ตอนเช้า การกระท าของป้าสมใจ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร   
   ก.  เหมาะสม เพราะสัตวเ์ล้ียงตอ้งขบัถ่าย  
   ข.  เหมาะสม เพราะตอนเชา้สาธารณะทา้ยหมู่บา้นไม่ค่อยมีคนไปใช ้
   ค.  ไม่เหมาะสม เพราะเป็นพื้นท่ีของส่วนร่วมท่ีใชร่้วมกนั  
   ง.  ไม่เหมาะสม เพราะการกระท าดงักล่าวท าใหค้นท่ีเกลียดสุนขัต าหนิได ้
23. “ภาระและความรับผดิชอบของประชาชนชาวไทยทุกคนทีต้่องยดึถือปฏิบัติ” จากข้อความ
ดังกล่าวหมายถึงข้อใด   
   ก. กติกา    
   ข. หนา้ท่ี 
   ค. กฎหมาย 
   ง. ขอ้บงัคบั 
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24. ขณะที่หนิงและเพื่อนๆ ไปเข้าห้องน ้าในห้างสรรพสินค้า ได้พบชาวต่างชาติท่าทางมีพิรุธน า
กระเป๋ามาวางไว้ ถ้านักเรียนเป็นหนิง นักเรียนจะท าอย่างไร  
   ก. หยบิกระเป๋าไปคืนชาวต่างชาติ 
   ข. แจง้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของหา้ง 
   ค. ชวนเพื่อนใหรี้บเดินหนีออกจากห้องน ้า 
   ง. ชวนเพื่อนไปเปิดกระเป๋าดว้ยความอยากรู้ 
25. มีคนมาเสนอขายน า้มันพืชหนีภาษีให้กบัป้าสมจิตทีข่ายกล้วยทอด ถ้านักเรียนเป็นป้าสมจิต
นักเรียนจะท าอย่างไร  
   ก. รับซ้ือแลว้น าไปขายต่อ 
   ข. บอกใหค้นอ่ืนรีบมาซ้ือของถูก    
   ค. รีบซ้ือกกัตุนไวท้อดกลว้ยขาย 
   ง. ไปแจง้ต ารวจวา่มีสินคา้หนีภาษีมาขาย 
26. อ้อมพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหยบิพระพุทธรูปในพพิธิภัณฑ์ขึน้มาถ่ายรูปคู่กนั                      
ถ้านักเรียนเป็นอ้อม นักเรียนจะท าอย่างไร  
   ก. แจง้เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์
   ข. เขา้ไปต่อวา่นกัท่องเท่ียว 
   ค. ขอนกัท่องเท่ียวถ่ายรูปต่อ 
   ง. บอกใหน้กัท่องเท่ียววางพระพุทธรูปลง 
27. ทุกๆปี เมื่อปิดเทอม ครอบครัวของแป้งจะไปพกัผ่อนทีต่่างประเทศ แต่ปีนีก้ลบัเลอืกทีจ่ะไป
พกัผ่อนทีจั่งหวดัเชียงใหม่ เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วไทย แสดงว่าครอบครัวของแป้ง มี
ส่วนร่วมกจิกรรมทางสังคมในด้านใด  
   ก. ดา้นการเมือง 
   ข. ดา้นเศรษฐกิจ 
   ค. ดา้นวฒันธรรม   
   ง. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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28. จากกรณภีัยพบิัติต่างๆทีเ่กดิขึน้ เช่น น า้ท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว นักเรียนจะมีส่วนช่วยเหลอืใน
กรณดีังกล่าวได้อย่างไร  
  ก. หยบิเงินแม่ไปบริจาค 
  ข. หยดุเรียนไปเป็นอาสาสมคัร 
  ค. ติดตามข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
  ง. ร่วมรณรงคข์อรับบริจาคเพื่อนๆในโรงเรียน 
29. “ ประเพณสีงกรานต์ทีด่ีก าลงัหายไป คนส่วนใหญ่ใช้ปืนฉีดน า้และมีการแต่งกายที่วาบหววิ จน
กลายเป็นเพียงปาร์ตีเ้ล่นน า้” จากข้อความดังกล่าว นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานีไ้ด้
อย่างไร  
  ก. ใชข้นัน ้าแทนปืนฉีดน ้า 
  ข. ใส่ชุดไทยเล่นน ้าสงกรานต ์
  ค. รดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์
  ง. ไม่ใชดิ้นสอพองในการเล่นสงกรานต ์
30. บุคคลใดทีป่ฏิบัติตนไม่สอดคล้องกบัการมีส่วนร่วมและรับผดิชอบในกจิกรรมทางสังคม  
   ก. ฟ้าร่วมแห่เทียนในวนัเขา้พรรษา 
   ข. รุ้งซ้ือสินคา้ OTOP ในงานกาชาด 
   ค. เมฆลงสมคัรแข่งขนัฟุตบอลประจ าจงัหวดั 
   ง. ฝนจดันิทรรศการเผยแพร่ในวนัส่ิงแวดลอ้ม 
31. ข้อใดคือความหมายของสาธารณสมบัติ  
   ก. งานท่ีท าใหก้บัประชาชน หรือคนส่วนรวมในสังคม 
   ข. กิจการเก่ียวกบัการสงเคราะห์บุคคลท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองได ้
   ค. ทรัพยสิ์นส่วนรวมท่ีรัฐจดับริการเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์ 
   ง. แนวทางกิจกรรมหรือการเลือกตดัสินใจของรัฐตามความตอ้งการของประชาชน 
32.  ผึง้ก าลงัเขียนข้อความที่ไม่สุภาพบนก าแพงโรงเรียน ซ่ึงขณะน้ันแนนได้ผ่านมาเห็นการกระท า
ของผึง้ ถ้านักเรียนเป็นผึง้ นักเรียนจะท าอย่างไร  
  ก.ปล่อยทิ้งไว ้เพราะไม่ใช่ธุระ 
  ข. ชวนเพื่อมาเขียนต่อขอ้ความเดิม 
  ค. ช่ืนชมกบัความกลา้หาญของคนท่ีขีดเขียน 
  ง. แจง้ครูฝ่ายปกครองเพื่อใหด้ าเนินการต่อไป 
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33. นักเรียนกบัเพือ่นไปอ่านหนังสือเตรียมสอบทีห้่องสมุด ปรากฏว่าเพือ่นของนักเรียนเห็นปก
นิตยสารรูปดาราทีช่ื่นชอบ เพือ่นของนักเรียนจึงแอบน านิตยสารใส่กระเป๋าเพือ่น าไปเป็นของ
ส่วนตัว นักเรียนจะบอกเพือ่นว่าอย่างไร  
  ก.  เก็บใหดี้อยา่ใหค้รูเห็นนะ 
  ข.  แกลง้ท าเป็นไม่เห็นขณะเพื่อนหยบิหนงัสือใส่กระเป๋า 
  ค.  เตือนเพื่อนวา่ควรไปยมืหนงัสือ เพราะเป็นหนงัสือห้องสมุด 
  ง.  บอกเพื่อนคนอ่ืนใหท้ราบ เพื่อท่ีเพื่อนคนนั้นจะไดไ้ปบอกครู 
34. พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีท้ีไ่ม่มีส่วนในการบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่ส่วนรวม  
  ก.  ป้าชมท าอาหารกลางวนัเล้ียงเด็กก าพร้า 
  ข.  ลุงชอบบริจาคท่ีดินส่วนตวัสร้างวดัประจ าหมู่บา้น 
  ค.  ลุงแช่มสร้างถนนเพื่อให้คนในหมู่บา้นเขา้ออกสะดวก 
  ง.  ป้าช่ืนแจกขนมใหช้าวบา้นฟรี ก่อนเปิดกิจการร้านขนม 
35. จินดาน าถังขยะสาธารณะไปไว้ในบ้านตัวเอง เพือ่ทิง้ขยะ จากพฤติกรรมของจินดานักเรียนคิด
ว่าเหมาะสมหรือไม่  
   ก. เหมาะสม เพราะไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือถงัขยะ 
   ข. เหมาะสม เพราะถงัขยะตอ้งทิ้งขยะอยูแ่ลว้ จะตั้งตรงไหนก็ได ้
   ค. ไม่เหมาะสม เพราะท่ีบา้นมีถงัขยะอยูแ่ลว้ 
   ง. ไม่เหมาะสม เพราะถงัขยะเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตวั 
36. ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ  
   ก.  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ีอยูร่อบตวัเรา 
   ข.  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ 
   ค.  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ท่ีอยูร่อบตวัเรา 
   ง. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ 
37. โครงการแกล้งดิน เป็นโครงการในพระราชด าริเพือ่แก้ปัญหาดินเปร้ียวให้สามารถเพาะปลูกได้ 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเร่ืองใด ชัดเจนทีสุ่ด  
  ก. การถนอม 
  ข. การปรับปรุง 
  ค. การใชส่ิ้งทดแทน 
  ง. การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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38. การปฏิบัติในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางอ้อม  
   ก.  การใชท้รัพยากรเท่าท่ีจ  าเป็น 
   ข.  การน าทรัพยากรกลบัมาใชซ้ ้ าอีก 
   ค.  การใชส่ิ้งอ่ืนทดแทนทรัพยากรท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
   ง.  การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร 
39. ให้นักเรียนอ่านข่าวต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

 

 

 
 
ข้อใดเป็นผลทีเ่กดิขึน้จากพธีิบวชป่า  
   ก. ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการดูแล รักษา 
   ข. ประเพณีท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินคงอยูต่่อไป 
   ค. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนในชุมชน 
   ง. พระพุทธศาสนาไดรั้บการสืบทอดต่อไปใหย้าวนาน 
40. ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้  
   ก. ช่วยป้องกนัอุทกภยั 
   ข. เป็นตวับ่งช้ีดา้นความมัน่คง 
   ค. เป็นปัจจยั 4 ในการด ารงชีวติของมนุษย ์ 
   ง. เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและศึกษาหาความรู้ 

 
 
 

 “พิธีบวชป่า” มีวิธีคิดมาจากการต่ออายุต้นไม้ให้เจริญย ัง่ยืน
สืบไปตามคติความเช่ือ  ดว้ยวธีิการห่มจีวรใหก้บัตน้ไมเ้ช่นเดียวกบัการ
บวชพระ "บวชป่า" ไม่ใช่เพียงการน าเอาผา้เหลืองไปผูกมัดต้นไม้
เท่านั้น แต่เป็นการเช่ือมร้อยคนทุกฝ่ายให้มาอยูร่่วมกนั และเป็นสัญญา
ใจในการร่วมกนัคุม้ครองป่า ส่ิงน้ีเป็นวิธีคิดและการกระท าท่ีแยบยล 
นบัเป็นการน าความเช่ือทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่า
และแหล่งตน้น ้าล าธารเอง 

ท่ีมา สุวรรณา นุ่มพิษณุ https://www.gotoknow.org/posts/135507  
และมูลนิธิฮกัเมืองน่าน http://www.hmnf.org/ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://www.gotoknow.org/posts/135507
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ค าช้ีแจงในการท าแบบทดสอบ 
 1. แบบทดสอบน้ี เป็นแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   เชิงสถานการณ์ โดยมีรูปแบบค าถามใหน้กัเรียนเลือกแนวทางปฏิบติั จ  านวน 45 ขอ้ 
เวลา 60 นาที 
 2.  ใหน้กัเรียนแทนตนเองเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นสถานการณ์นั้น 
 3.  ค าตอบท่ีนกัเรียนเลือกตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ในแต่ละขอ้ ไม่ใช่ค าตอบท่ีบ่งบอก
ถึงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง และไม่มีผลต่อการเรียนของนกัเรียน จึงขอให้นกัเรียนตอบ 
ใหต้รงกบัพฤติกรรมของตนเองตามความเป็นจริง 
 4. วิธีการตอบให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องสีเหล่ียมให้ตรงกบัขอ้ ก ข ค ง ท่ี
นกัเรียนเลือกในกระดาษค าตอบเพียง 1 ตวัเลือกเท่านั้น และให้นกัเรียนตอบแบบทดสอบให้ครบ
ทุกขอ้ 
 5. หากนกัเรียนไม่เขา้ใจวิธีท าหรือขอ้ความใดๆ ท่ีปรากฏในแบบทดสอบ ให้นกัเรียนถาม
ครูไดก่้อนลงมือท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ช่ือ_____________________________นามสกุล_______________________ 
 

ชั้น___________________ เลขท่ี___________________ 

แบบทดสอบวดัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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1. ในการเข้าร่วมกิจกรรมฐานอาเซียนน่ารู้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ประทับตราเข้าร่วมฐาน
ลงในสมุดกจิกรรม แต่หวานป่วยจึงนอนทีห้่องพยาบาล อ้อเกรงว่ากลุ่มของตนจะได้คะแนนน้อย 
จึงน าสมุดกิจกรรมฐานของหวานไปประทับตราแทน ซ่ึงแตงกวาเห็นพฤติกรรมของอ้อ แตงกวา
ควรท าอย่างไร 
   ก. บอกออ้วา่ ถา้ครูจบัไดจ้ะถูกปรับแพ ้(2 คะแนน)   
   ข. รีบเดินหนี เพราะกลวัถูกมองวา่สมรู้ร่วมคิด  (1 คะแนน) 
   ค. ชวนออ้ไปสารภาพกบัครู แลว้น าสมุดคะแนนไปคืนครู (3 คะแนน) 
   ง. บอกออ้วา่ ใหล้บตราประทบัออกเพราะผดิกติกา เอาเปรียบกลุ่มอ่ืน (4 คะแนน) 
2. ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง ได้มีการแจกคูปองเพื่อซ้ือน ้ามันพืชลดราคา 1 คูปองต่อการซ้ือ
น า้มันพชื 3 ขวด ซ่ึงในการซ้ือแต่ละคร้ัง สามารถใช้ได้เพยีงหน่ึงคูปอง ป้าชมมีอยู่แล้ว 1 ใบ และพบ
คูปองตกอยู่อีก 1 ใบ ป้าชมจึงได้น ามาใช้ในการช าระเงินที่เคาน์เตอร์ทั้ง 2 ใบ พนักงานที่เคาน์เตอร์
จะท าอย่างไร 
   ก. รับช าระเงินตามปกติ เพราะเด๋ียวลูกคา้จะโวยวาย (1 คะแนน) 
   ข. อธิบายวธีิการใชคู้ปอง ตามหนา้ท่ีของพนกังานท่ีดี (3 คะแนน) 
   ค. น าคูปองไปแจง้หวัหนา้ เพื่อบนัทึกลงในประวติัการท างานท่ีดี (2 คะแนน) 
   ง. แจง้ใหป้้าชมทราบวา่ สามารถใชไ้ดใ้บเดียว เพราะเป็นไปตามกติกาการซ้ือสินคา้ (4 คะแนน) 
3. ก่อนสอบวิชาหน้าที่พลเมือง มีนถามมดว่า ต้องการให้ตนส่งโพยข้อสอบวิชานี้ให้กับมดหรือไม่  
มดตอบว่าไม่ต้องการ มดมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เพื่อความภูมิใจในคะแนนของตน (2 คะแนน) 
   ข. ถา้ถูกครูจบัไดแ้ลว้จะหมดสิทธ์ิสอบ (1 คะแนน) 
   ค. เป็นการท าผิดกฎการสอบ และเป็นการโกงเพื่อนคนอ่ืนๆ (4 คะแนน) 
   ง. ถา้เพื่อนในห้องคนอ่ืนรู้วา่ลอกขอ้สอบ เพื่อนจะไม่คบตนเอง (3 คะแนน) 
4. ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง นารินทร์และเพื่อน ๆ ก าลังหาที่จอดรถ ซ่ึงทุกที่เต็มหมด ยกเว้นที่
จอดรถส าหรับคนพิการที่ยงัว่างอยู่ เพือ่นจึงบอกนารินทร์ให้ขับเข้าไปจอด แต่นารินทร์ไม่ยอมจอด
รถตรงทีจ่อดส าหรับคนพกิารจึงขับรถเลยไป นารินทร์มีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. ไม่อยากเสียค่าปรับ (1 คะแนน) 
   ข. เพือ่นจะไดช่ื้นชมในการกระท าของเรา (2 คะแนน) 
   ค. จะไดไ้ม่ฝ่าฝืนกฎของหา้ง และเป็นการละเมิดสิทธ์ิคนพิการ (4 คะแนน) 
   ง. เพื่อกระตุน้ใหเ้พื่อนเห็นวา่ถา้เราจอดตรงน้ี แลว้คนพิการจะจอดตรงไหน (3 คะแนน) 
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5. ขณะทีฉ่วกีบัเพือ่นๆ กลบับ้านโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ฉวรู้ีสึกหิวจึงน าอาหารและน า้ดื่มมารับประทาน 
แอนจึงบอกฉวว่ีา การกระท าดังกล่าวเป็นข้อห้ามของรถไฟฟ้าใต้ดิน แอนมีเหตุผลอย่างไรที่ท า
เช่นน้ัน 
   ก. ถา้เจา้หนา้ท่ีมาพบจะถูกเชิญลงจากรถไฟฟ้า (1 คะแนน) 
   ข. เพื่อใหค้นอ่ืนบนรถไฟฟ้าใตดิ้นเห็นถึงการรักษากฎระเบียบ (3 คะแนน) 
   ค. ตอ้งการใหทุ้กคนปฏิบติัตามกฎระเบียบของของสถานท่ีนั้นๆ (4 คะแนน) 
   ง. อยากไดรั้บค าชมเชยจากเพื่อนๆวา่ปฏิบติัตามกฎของรถไฟฟ้า (2 คะแนน) 
6. ในวันที่เอ๋ไม่ได้ท างาน มักจะเปิดเพลงเสียงดังก่อให้เกิดความร าคาญและรบกวนคนข้างบ้าน คน
ข้างบ้านจึงมาบอกแม่ของเอ๋  แม่จึงใช้อ้อมซ่ึงเป็นพี่สาวเอ๋ เดินไปปิดวิทยุ การเดินไปปิดวิทยุของ
อ้อมเป็นเพราะเหตุผลในข้อใด 
   ก. ตอ้งถูกแม่บ่น ถา้ใชแ้ลว้ไม่ไป (1 คะแนน) 
   ข. เพือ่แม่จะไดเ้ห็นวา่เป็นลูกท่ีเช่ือฟัง (3 คะแนน) 
   ค. เพื่อท่ีแม่จะไดอ้ารมณ์ดี ใหค้่าขนมเพิ่ม (2 คะแนน) 
   ง. เพื่อใหน้อ้งรู้วา่พฤติกรรมดงักล่าว ก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อผูอ่ื้น (4 คะแนน) 
7. ขณะที่ครูก าลังหันหลังเขียนกระดาน ก้องกับกุ้งได้ขย ากระดาษปาใส่เพื่อนคนอื่น ๆ ในห้องเรียน 
กิบ๊ซ่ึงเป็นหัวหน้าห้องจึงหันไปต าหนิเพือ่นทั้งสอง กิบ๊มีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. กลวัเรียนไม่เขา้ใจ แลว้จะไดเ้กรดไม่ดี (2 คะแนน) 
   ข. เห็นใจเพื่อนร่วมห้องคนอ่ืนท่ีเรียนร่วมกนั (3 คะแนน ) 
   ค. กลวัถูกครูต าหนิวา่ไม่ดูแลความเรียบร้อยในห้อง (1 คะแนน) 
   ง. กอ้งกบักุง้จะไดรู้้วา่การกระท าของตนรบกวนการเรียนของผูอ่ื้น (4 คะแนน) 
8. เต้ป่วยเข้าโรงพยาบาล แล้วไม่มีใครดูแลสุนัขที่บ้าน เต้จึงแอบน าสุนัขเข้ามาในโรงพยาบาล 
ต้นหอมซ่ึงเป็นพยาบาลเห็นจึงบอกเต้ว่าห้ามน าสุนัขเข้ามาในโรงพยาบาล ต้นหอมมีเหตุผลอย่างไร           
ทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เพื่อจะไดรั้บการยกยอ่งวา่ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเขม้แขง็ (2 คะแนน) 
   ข. เพื่อเป็นการช่วยใหผู้ป่้วยคนอ่ืนไม่ตอ้งทนเสียงสุนขั (3 คะแนน) 
   ค. เพื่อไม่ใหถู้กหวัหนา้พยาบาลต าหนิวา่บกพร่องต่อการท างาน (1 คะแนน) 
   ง. เพื่อเป็นการบอกวา่เตก้  าลงัละเมิดสิทธิของผูป่้วยคนอ่ืน ๆ ท่ีนอนรักษาตวั (4 คะแนน) 
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9. ในห้องเรียนของนักเรียนมีเพื่อนที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากภาคเหนือมาเรียนร่วมกัน ซ่ึงนักเรียนคน
ดังกล่าวพูดไม่ชัด จึงท าให้เพื่อนคนอื่นๆ ล้อเลียนเป็นที่สนุกสนาน  แต่นักเรียนกลับไม่ล้อเลียน
เพื่อนคนดังกล่าว พร้อมกับบอกเพื่อนคนอื่นว่าไม่ควรท าอย่างน้ัน นักเรียนมีเหตุผลอย่างไร                    
ทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เพื่อเป็นการใหเ้กียรติเพื่อน (4 คะแนน) 
   ข. ถา้ครูรู้แลว้จะถูกต าหนิวา่เป็นเด็กไม่ดี (1 คะแนน) 
   ค. เพื่อแสดงให้เพื่อนเห็นวา่ ตนเองไม่ดูถูกผูอ่ื้น (3 คะแนน) 
   ง. เพื่อนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยจะไดย้อมคุยและเล่นกบัตนเอง (2 คะแนน) 
10. ต้นเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึง เมื่อถึงงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียน ต้นกลับไป
เชียร์ทีมตรงข้าม ท าให้เตยซ่ึงเป็นเพื่อนต้น โกรธต้นที่ไม่เชียร์ทีมโรงเ รียน ต้นจะบอกเตยด้วย
เหตุผลอย่างไร  
   ก. ถึงจะเชียร์ทีมอ่ืนก็ไม่ถูกหกัคะแนน (1 คะแนน)    
   ข. การเชียร์กีฬาเป็นเร่ืองส่วนตวั ทุกคนจะเชียร์ทีมใดก็ได ้ (4 คะแนน ) 
   ค. เพื่อนอีกโรงเรียนใหช่้วยเชียร์ เด๋ียวเพื่อนจะพาไปเล้ียงขา้ว (2 คะแนน) 
   ง. การเชียร์ทีมอ่ืนเป็นการแสดงน ้าใจนกักีฬาสร้างความสามคัคี (3 คะแนน ) 
11.  ในการประชุมกลุ่มย่อย เสือเสนอความคิดเห็นแต่กวางไม่เห็นด้วย กวางมักจะพูดแทรกความ
คิดเห็นของเสืออยู่บ่อยคร้ัง จนท าให้เกิดการเถียงกัน กบในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มจึงพยายาม            
ไกล่เกลีย่ กบมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. ไม่อยากใหส้มาชิกในกลุ่มต าหนิวา่น่ิงเฉย (1 คะแนน) 
   ข. เป็นการไกล่เกล่ียใหเ้พื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน (4 คะแนน) 
   ค. การประชุมจะไดด้ าเนินต่อไป เพื่อท่ีงานจะไดเ้สร็จทนัตามเวลา (2 คะแนน) 
   ง. ใหเ้พื่อนคนอ่ืนเห็นถึงความสามารถของตนซ่ึงเป็นประธานกลุ่ม ในการไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้  
   (3 คะแนน) 
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12. ในการจัดทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน ครูได้ให้แผนที่โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดิน
ส ารวจแล้วกลับมาให้ทันภายในเวลาทีก่ าหนด เพือ่รับของรางวัลส าหรับผู้ชนะ ปรากฏว่าเมื่อถึงทาง
แยก แก้มซ่ึงเป็นหัวหน้าทีมบอกให้แยกไปทางซ้าย แต่ออมสินซ่ึงเป็นรองหัวหน้าทีมบอกว่า จาก
แผนที่น่าจะแยกไปทางขวาก็สามารถเดินถึงที่หมายได้เหมือนกัน  ถ้านักเรียนเป็นหน่ึงในผู้ร่วมทีม 
นักเรียนจะท าอย่างไร 
   ก. ขอดูแผนท่ี เพื่อช่วยกนัดูเส้นทาง จะไดช้นะและกลบัไปรับ รางวลัจากครู (2 คะแนน) 
   ข. บอกใหเ้พื่อนใจเยน็ ค่อยๆหาทางกลบั เพื่อแสดงใหเ้พื่อนเห็นตนเป็นผูร่้วมทีมท่ีดี (3 คะแนน) 
   ค. บอกใหเ้พื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั จากนั้นจึงหาขอ้สรุปเพื่อใหก้ลบัถึงท่ีหมาย  
   (4 คะแนน) 
   ง. ปล่อยใหส้องฝ่ายแสดงความคิดเห็นกนัไป แลว้ค่อยรอขอ้สรุป เพราะถา้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
   เพื่อนจะโกรธ (1 คะแนน) 
 13. ในการอภิปรายหัวข้อ “ท าอะไรตามใจคือไทยแท้” คุณครูให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงแบงก์กไ็ด้ยกมือแสดงความคิดเห็นด้วย แต่ปรากฏว่า คุณครูไม่เห็นด้วยกบัความคิด
แบงก์ แบงก์จะท าอย่างไร 
   ก. ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆอีก (1 คะแนน) 
   ข. ฟังความคิดเห็นของครูเพียงอยา่งเดียว เพราะจะไดไ้ม่ถูกหกัคะแนน (2 คะแนน) 
   ค. ฟังความคิดเห็นของครู เพื่อท่ีเพื่อนจะไดเ้ห็นวา่ตนเป็นคนรู้จกักาลเทศะ (3 คะแนน) 
   ง. ฟังความคิดเห็นของครู พร้อมทั้งยกมือเม่ือจะแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัมุมมองของตน 
   (4 คะแนน) 
14. ในคาบวิชาแนะแนว คุณครูได้ให้นักเรียนจับคู่กัน เพื่อท ากิจกรรม “รับฟังเขา เข้าใจเรา”               
โดยเป็นกิจกรรมที่ให้บอกข้อดีและข้อเสียของอีกฝ่าย  อัญญ่ากับอิงอิงจึงจับคู่กันท ากิจกรรม
ดังกล่าว ขณะที่อัญญ่าบอกข้อเสียอิงอิง แต่อิงอิงรับไม่ได้และกล่าวหาว่าอัญญ่ามีอคติกับตนเอง 
อญัญ่าจะท าอย่างไร 
   ก. ไม่พดูต่อเพราะกลวัเพื่อนจะโกรธตนเอง (1 คะแนน) 
   ข. เล่นกิจกรรมต่อไปใหจ้บ เพื่อจะไดรั้บคะแนนในการท ากิจกรรม (2 คะแนน) 
   ค. บอกใหเ้พื่อนเขา้ใจวา่มนัเป็นการแสดงความคิดเห็น เพื่อท่ีเพื่อนจะไดเ้ขา้ในเราวา่ไม่ไดอ้คติ  
   (3 คะแนน) 
   ง. อธิบายใหเ้พื่อนเขา้ใจ เพราะในการท างานขา้งหนา้ยอ่มตอ้งเจอสถานการณ์แบบ เพราะฉะนั้น    
   กิจกรรมในวนัน้ีเป็นการฝึกการรับ ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (4 คะแนน) 
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15. สายไหมเป็นผู้จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ซ่ึงได้ไปส ารวจสถานที่กับคณะท างานเรียบร้อยแล้ว แต่
ปรากฏว่าเมื่อถึงวันใกล้เดินทาง เกิดพายุพัดถล่มพื้นที่ แต้วซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะท างานจึงเสนอว่า
ควรเลื่อนวันท ากิจกรรม จึงท าให้เกิดการโต้แย้งกับสายไหม เพราะสายไหมบอกว่าตนได้เตรียมทุก
อย่างเรียบร้อยแล้ว  ถ้านักเรียนเป็นผู้อนุมัติกจิกรรมค่ายจะท าอย่างไร 
   ก. น่ิงเฉย เพราะถา้เห็นดว้ยกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพื่อนจะโกรธ คิดวา่ล าเอียง (1 คะแนน) 
   ข. ใชห้ลกัเหตุผลในการตดัสิน  เพื่อท่ีคณะท างานจะไดเ้ห็นถึงความยติุธรรมในการท างาน   
   (3 คะแนน) 
   ค. บอกใหเ้พื่อนทั้งสองใจเยน็ แลว้ค่อยหาขอ้มูลคุยกนั เพื่อท่ีเพื่อนจะไดช้มวา่เป็นคนท่ีรับฟัง   
   ความคิดเห็น  (2 คะแนน) 
   ง. อธิบายใหเ้พื่อนต่างยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  เพื่อหาขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด และเกิด 
   ประโยชน์กบักิจกรรม (4 คะแนน) 
16. ในรายวชิาหน้าทีพ่ลเมือง คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนท างานกลุ่ม แต่ตาลไม่ยอมช่วยเพือ่น
ท างานกลุ่มโดยให้เหตุผลว่าตนเองจ่ายเงินมากกว่าคนอืน่ ย่อมต้องท างานน้อยกว่าคนอื่น ถ้า
นักเรียนเป็นเพือ่นสนิทของตาล นักเรียนจะท าอย่างไร 
   ก. บอกใหต้าลมาช่วยเพื่อน เพื่อท่ีงานจะไดเ้สร็จ (2 คะแนน) 
   ข. บอกใหต้าลซ้ือขนมมาเล้ียงเพื่อน เพื่อนจะไดไ้ม่โกรธ (1 คะแนน) 
   ค. บอกใหต้าลเขา้ใจวา่เป็นงานกลุ่ม ทุกคนตอ้งช่วยกนั งานจึงจะส าเร็จ (4 คะแนน) 
   ง. บอกใหต้าลช่วยเพื่อนบา้ง เพื่อใหเ้พื่อนคนอ่ืนๆในกลุ่มเห็นวา่ตนเองเป็นคนท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
   (3 คะแนน) 
17. เอเป็นประธานกลุ่ม จึงวางแผนก าหนดการท างานของสมาชิกในกลุ่ม  โดยไม่ได้ถามความสมัคร
ใจ จึงท าให้แจนไม่พอใจเพราะเป็นงานทีแ่จนไม่ถนัด แจนจะท าอย่างไร 
   ก. ท าตามท่ีเอก าหนด เน่ืองจากกลวัถูกมองวา่เร่ืองมาก (1 คะแนน) 
   ข. ท าตามท่ีเอก าหนด แต่บอกเอวา่คร้ังหนา้ตอ้งใหเ้ลือกตามความสมคัรใจ (2 คะแนน) 
   ค. ประชุมหารือกบัสมาชิกคนอ่ืน เพื่อใหย้กเลิกแผนการท างานเดิม และหาแนวทางใหม่ 
   (3 คะแนน) 
   ง. ประชุมหารือกบัสมาชิกคนอ่ืน เพื่อช่วยกนัคิดวางแผนปรับ แนวทางในการท างาน (4 คะแนน) 
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18. ในงานกลุ่มปอได้รับมอบหมายให้ท างานตามความถนัดของตน เมื่อปอท างานเสร็จเรียบร้อย แต่
ป่านท างานไม่เสร็จ ปอจึงอาสาเข้าไปช่วยป่าน ปอมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. อยากไดรั้บค าชมเชยวา่เป็นคนมีน ้าใจ  (2 คะแนน) 
   ข. ถา้งานกลุ่มเสร็จไม่ทนั จะถูกตดัคะแนน (1 คะแนน) 
   ค. เป็นการแสดงน ้าใจในการช่วยเหลือเพื่อน (3 คะแนน) 
   ง. เพื่อท่ีงานในกลุ่มจะไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (4 คะแนน) 
19. ครูได้ขอร้องให้แนนกับผึ้งมาช่วยครูท าป้ายช่ือเพื่อใช้ในการอบรม โดยให้ท าคนละ 20 ช้ิน 
ปรากฏว่าแนนท าป้ายช่ือเสร็จก่อนผึง้   แนนจึงถามผึง้ว่าจะให้ช่วยหรือไม่ แนนมีเหตุผลอย่างไรที่
ท าเช่นน้ัน 
    ก. ผึ้งจะมองวา่ตนไม่มีน ้าใจ (1 คะแนน) 
    ข. เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (4 คะแนน ) 
    ค. เพื่อแสดงน ้าใจท่ีมีในการช่วยงานผึ้ง (3 คะแนน ) 
    ง. รีบท างานใหเ้สร็จ ครูจะไดใ้หท้านขนม (2 คะแนน ) 
20. พรุ่งนี้เป็นงานวันเปิดโลกกิจกรรมของโรงเรียน แต่ชมรมของนักเรียนยงัจัดซุ้มกจิกรรมไม่เสร็จ 
นักเรียนในชมรมจึงตกลงกนัว่าจะจัดให้เสร็จภายในวนันี ้แอนซ่ึงบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก 
ตกลงจะอยู่ช่วยจัดให้เสร็จ แต่เพื่อน ๆ ต่างก็บอกไม่เป็นไร ให้แอนรีบกลับบ้าน แต่แอนกย็ังยนืยันที่
จะอยู่ท างานจนเสร็จ แอนมีเหตุผลใดทีท่ าเช่นน้ัน 
    ก. กลวัจะไม่ผา่นกิจกรรมชมรม ถา้งานไม่ส าเร็จ (1 คะแนน) 
    ข. เพื่อจะไดรั้บค าชมเชยในการร่วมมือร่วมใจกนัท างานไม่ทิ้งเพื่อน (2 คะแนน ) 
    ค. เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  (4 คะแนน ) 
    ง. เพื่อใหเ้พื่อนในชมรมเห็นวา่ตนเองแมบ้า้นไกล ก็ยงัช่วยกนัท างาน จนงานกลุ่มส าเร็จ  
    (3 คะแนน ) 
21. เนยมีความสามารถในการวาดรูป แต่มักท างานเสร็จช้าเสมอ เมื่อมีงานกลุ่มจึงมักท าให้งานกลุ่ม
เสร็จช้าไปด้วย กระต่ายซ่ึงเป็นหัวกลุ่มจึงไปบอกให้เนยรีบท า และติดตามงานของเนยเป็นระยะ 
กระต่ายมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน  
   ก. เพื่อท่ีงานกลุ่มจะไดเ้สร็จส่งครูไดต้ามก าหนด (3 คะแนน) 
   ข. ครูจะไดช้มเชยวา่เป็นกลุ่มท่ีส่งงานตรงต่อเวลา (2 คะแนน) 
   ค. ถา้ส่งงานไม่ตรงตามก าหนด ครูจะไม่รับตรวจงาน (1 คะแนน) 
   ง. เป็นการกระตุน้ให้เนยเห็นวา่ทุกคนตอ้งรับผิดชอบงานของตนเอง (4 คะแนน) 
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22. อาร์มน าสุนัขมาเลี้ยงที่บ้าน โดยบอกว่าจะดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาร์มได้ปล่อย 
ปละละเลยไม่ดูแลสุนัขจนสุนัขล้มป่วย อาร์มจึงรีบพาสุนัขไปหาหมอ อาร์มมีเหตุผลอย่างไรที่ท า
เช่นน้ัน 
   ก. ถา้พอ่รู้เร่ือง จะถูกดุท่ีไม่ดูแลสุนขั (1 คะแนน) 
   ข. ถา้สุนขัไม่หาย พอ่จะไม่ใหเ้ล้ียงอีก (2 คะแนน ) 
   ค. เพื่อเป็นการดูแลรับผดิชอบสัตวเ์ล้ียงของเรา (4 คะแนน ) 
   ง. เพื่อเป็นการแสดงใหพ้่อเห็นวา่ตนเอาใจใส่สุนขั (3 คะแนน ) 
23. เปาเป็นเวรท าความสะอาดรวมกับเพื่อนๆอีก 5 คน แต่เพื่อนๆมักไม่ค่อยมาท าเวรและยังชักชวน
เปาไม่ให้ท าเวรอกีด้วย แต่เปาปฏิเสธ และยงัไปท าเวรตามปกติ เปามีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เพือ่จะไดรั้บรางวลัห้องเรียนสะอาด (2 คะแนน) 
   ข. ถา้ไม่ไปท าเวรจะถูกครูใหท้  าเวรตลอดสัปดาห์ (1 คะแนน) 
   ค. เพื่อเป็นแบบอยา่งให้เพื่อนคนอ่ืน รู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง (3 คะแนน) 
   ง. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   และไม่ทิ้งงานใหเ้ป็นภาระ 
   ของผูอ่ื้น (4 คะแนน) 
24. กิ๊บเพิ่งเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ และได้รับมอบหมายจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นคนจัดท าส่ือ
น าเสนองานต่อที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ แต่ปรากฏว่ากิ๊บท างานไม่เสร็จ กิ๊บจึงน างานกลับไปท าต่อที่
บ้าน กิบ๊มีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. ถา้งานไม่เสร็จจะถูกลงโทษไม่ใหผ้า่นช่วงฝึกงาน (1 คะแนน) 
   ข. เพื่อท่ีหวัหนา้ไดช้มเชยวา่เป็นคนขยนั มีความรับผิดชอบ (2 คะแนน) 
   ค. เพือ่ใหเ้พื่อนร่วมงานคนอ่ืน เห็นถึงการทุ่มเท รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย (3 คะแนน) 
   ง. เพื่อเป็นการแสดงออกรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานใหดี้ท่ีสุด(4 คะแนน)  
25. สมาชิกชมรมรักพฤกษา ได้ร่วมกนัจัดกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ ป่าชายเลน โดยตกลง
กันว่าทุกคนจะต้องจ่ายเงินคนละ 200 บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม แต่เมื่อถึง             
วันเดินทางปรากฏว่าแตนตกบันไดขาหัก ท าให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรม แต่ได้ฝากเงินมากับ             
ต้นอ้อซ่ึงเป็นเพือ่นข้างบ้านจ่ายให้แทน แตนมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. กลวัไม่ผา่นชมรมกิจกรรมชมรม (1 คะแนน) 
   ข. เพื่อใหเ้พื่อนเห็นวา่ตนเองเป็นคนไม่ทิ้งงาน ไม่ทิ้งภาระใหก้บัผูอ่ื้น  (3 คะแนน) 
   ค. เพื่อท่ีครูจะไดช่ื้นชมวา่แมบ้าดเจบ็ก็อยากมีส่วนร่วมกบักิจกรรมรักพฤกษา (2 คะแนน) 
   ง. เพื่อเป็นการรับผดิชอบงานในส่วนของตน และจะไดไ้ม่กระทบต่องานกลุ่ม (4 คะแนน) 
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26. อาแก้วเป็นอาของสายใจ ขายอาหารตามส่ังอยู่หน้าโรงเรียน อาแก้วมักจะทิง้เศษอาหารลงคลอง
ทีห่น้าโรงเรียนเสมอ สายใจควรท าอย่างไร 
   ก. น่ิงเฉย เพราะถา้พดูไปจะถูกอาแกว้ดุ (1 คะแนน) 
   ข. บอกอาแกว้วา่เป็นการกระท าอยา่งท่ีไม่ดี เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม    
   (3 คะแนน) 
   ค. อธิบายวา่การกระท าแบบไม่ดี เพราะคลองเป็นของส่วนรวม   ทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษา  
   (4 คะแนน) 
   ง. บอกอาแกว้วา่ถา้ท าแบบน้ีน ้าในคลองจะเน่า แลว้รีบไปเล่าใหคุ้ณครูฟัง เพื่อคุณครูจะไดช้มเชย     
   (2 คะแนน) 
27. ชุมชนของนักเรียนเกิดน ้าท่วมใหญ่ และขาดแคลนก าลังคน ในการช่วยขนกระสอบทราย 
นักเรียนจึงไปช่วย ตามเหตุผลในข้อใด 
   ก. เพราะกลวัถูกมองไม่ดี วา่ไม่มีน ้าใจ (1  คะแนน) 
   ข. เพราะน ้าจะไดไ้ม่ท่วมชุมชนไปมากกวา่น้ี (3 คะแนน) 
   ค. เพราะจะไดน้ ากระสอบทรายไปไวท่ี้บา้นตวัเองดว้ย (2  คะแนน) 
   ง. เพราะถือวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (4 คะแนน) 
28. แพนเค้กเป็นดาราก าลังจะไปร่วมงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง แต่ระหว่างเดินทางแพนเค้ก
พบเหตุการณ์มีผู้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน แพนเค้กจึงลงไปช่วย เพราะเหตุผลในข้อใด  
   ก. จะไดไ้ม่ถูกมองวา่แลง้น ้าใจ (1 คะแนน) 
   ข. เพราะอาจมีนกัข่าวมาท าข่าว (2 คะแนน) 
   ค. เพราะจะไดอ้พัรูปลงเฟสบุค๊ คนจะไดม้องวา่เป็นดาราท่ีดี  (3 คะแนน) 
   ง. เพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ( 4 คะแนน) 
29. โดมขับรถก าลังจะไปสมัครงาน แต่พบว่ารถคันหน้าจอดเสียอยู่ โดยมีต ารวจ 1 คน และคนขับ
มอเตอร์ไซด์รับจ้างอกี 1 คน ก าลงัช่วยกันเข็นรถเพื่อไปจอดไว้ข้างทาง โดมจึงลงไปช่วยเข็นรถด้วย 
โดมท าเช่นน้ันเพราะเหตุผลในข้อใด 
   ก. เพราะจะถูกมองวา่ไม่มีน ้าใจ  (1 คะแนน) 
   ข. เพือ่ท่ีจะไดไ้ปสมคัรงานไดท้นัเวลา (2 คะแนน ) 
   ค. เพื่อท่ีจะไดรี้บเปิดช่องทางการจราจร (4 คะแนน ) 
   ง. เพื่อจะไดเ้ป็นตวัอยา่งให้รถคนัอ่ืนมาช่วยกนั (3 คะแนน ) 
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30. ที่ชุมชนเจริญสุขไม่มีไฟฟ้าติดตามทาง  บ้านของเป้ซ่ึงขายอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงติดหลอดไฟดวง
ใหญ่ไว้หน้าบ้านของตนเพื่อให้คนที่สัญจรผ่านไปมาสามารถมองเห็นทางตอนกลางคืน เป้มีเหตุผล
อย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เพือ่นแสดงความมีน ้าใจต่อชาวบา้น (3 คะแนน) 
   ข. เพือ่จะไดรั้บค ายกยอ่งจากคนในชุมชน (2 คะแนน ) 
   ค. เพื่อใหค้นในชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์รวมกนั (4 คะแนน) 
   ง. กลวัถูกชาวบา้นนินทาเพราะท่ีบา้นขายอุปกรณ์ไฟฟ้า (1 คะแนน) 
31. นักเรียนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีปัญหาเร่ืองน ้าประปาขาดแคลน สามารถใช้น ้าได้
ตลอดทั้งปี แต่ในปีนี้ปรากฏว่าในภาคต่างๆของประเทศไทย ประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ท า
ให้ไม่สามารถเพราะปลูกได้ นักเรียนจึงช่วยประหยัดน ้า นักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว 
เกีย่วข้องกบันักเรียนอย่างไร 
   ก. เพราะถา้ไม่ประหยดัน ้าจะถูกแม่บ่น (1 คะแนน) 
   ข. เพราะท่ีบา้นจะไดมี้น ้าใชต้ลอดทั้งปี (3 คะแนน) 
   ค. ท่ีบา้นจะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าน ้าประปาแพง (2 คะแนน) 
   ง. เพราะการประหยดัน ้าเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งช่วยกนั (4 คะแนน) 
32. นักเรียนและครอบครัวก าลงัจะไปเที่ยวภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขณะที่นักเรียนก าลังดูข่าวภาคค ่า  
มีข่าวปัญหาเอกชนรุกล า้พืน้ทีบ่นภูทับเบิก ได้มีการน าพืน้ที่ไปใช้ผดิวตัถุประสงค์ในปัจจุบัน จนท า
ให้เกิดปัญหาแหล่งท่องเที่ยวและปัญหาส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม นักเรียนคิดว่าจากปัญหาดังกล่าว
เกีย่วข้องกบันักเรียนอย่างไร 
   ก. เพราะจะไดรี้บเปล่ียนท่ีเท่ียวแทน (2 คะแนน) 
   ข. เพราะถา้ไม่รีบบอกจะถูกบ่นในภายหลงั (1 คะแนน) 
   ค. เพราะปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองของทุกคนในสังคม  ท่ีจะช่วยกนัติดตาม รับทราบข่าวสาร  
   และช่วยกนัดูแลรักษา (4 คะแนน) 
   ง. เพราะคนในครอบครัวจะไดเ้ห็นวา่นกัเรียนเป็นผูติ้ดตามข่าวสารต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ    
   ตนเองและคนในสังคม (3 คะแนน) 
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33. จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากเกินไป และปัญหาภาวะโลกร้อน กระทรวงพลังงาน ขอความ
ร่วมมือประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “พร้อมใจปิดไฟ...ให้โลกพัก” เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกบัเมืองใหญ่ทั่วโลกทีร่่วมกิจกรรมนี้ โดยทีบ้่านของนักเรียนก็
เข้าร่วมกจิกรรมนี ้นักเรียนคิดว่าจากปัญหาดังกล่าวเกีย่วข้องกบันักเรียนอย่างไร 
   ก. ถา้ไม่ประหยดัไฟจะถูกแม่บ่นวา่ไม่รู้จกัประหยดั (1 คะแนน) 
   ข. การช่วยท่ีบา้นประหยดัไฟจะท าใหไ้ดค้่าขนมเพิ่ม (2 คะแนน) 
   ค. เพื่อแสดงใหท่ี้บา้นเห็นวา่นกัเรียนรู้จกัประหยดั และรู้จกัใชพ้ลงังาน (3 คะแนน) 
   ง. เป็นการท าแสดงถึงความร่วมมือ ท่ีจะช่วยกนัประหยดัพลงังานไฟฟ้า และเพื่อเป็นการลดภาวะ 
   โลกร้อน (4 คะแนน) 
34. โรงเรียนของนักเรียนก าลังเผชิญภาวะปัญหาขยะล้นโรงเรียน เน่ืองจากนักเรียนทิง้ขยะไม่เป็นที่
เป็นทาง ท าให้บริเวณรอบๆ โรงเรียนสกปรก นักเรียนกับเพื่อนๆจึงช่วยกันเก็บขยะหลังเลิกเรียน  
นักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวเกีย่วข้องกบันักเรียนอย่างไร 
   ก. เพื่อใหไ้ดรั้บการช่ืนชมจากเพื่อนๆและคุณครูวา่รู้จกัช่วยเหลือโรงเรียน (2 คะแนน) 
   ข. ถา้ไม่ช่วยกนัดูแลความสะอาดรอบๆโรงเรียนก็จะถูกคุณครูต าหนิหนา้เสาธง  (1 คะแนน)  
   ค. เพื่อเป็นแบบอยา่งให้นกัเรียนคนอ่ืนท าตาม ในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน (3 คะแนน) 
   ง. เพื่อเป็นการท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวมในการดูและรักษาความสะอาดของโรงเรียน   
   (4 คะแนน) 
35. นักเรียนกับเพื่อนๆ ไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่น และเห็นกองขยะก าลังเกิดไฟลุกไหม้ เพื่อนๆจึง
บอกนักเรียนว่าให้ช่วยกนัดับไฟ นักเรียนคิดว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกีย่วข้องกบันักเรียนอย่างไร  
   ก. แสดงถึงความมีน ้าใจ ไม่น่ิงดูดาย (3 คะแนน) 
   ข. เพื่อท่ีชาวบา้นจะไดใ้หร้างวลัในการท าความดี (2 คะแนน) 
   ค. ถา้ไม่ช่วยดบัไฟแลว้ไฟอาจลุกลามจะท าใหถู้กท าโทษได ้(1 คะแนน) 
   ง. เพื่อเป็นการช่วยเหลือส่วนร่วมไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากไฟไหม ้(4 คะแนน) 
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36. กระทรวงสาธารณสุขได้มาให้ความรู้เร่ืองไข้เลือดออกกับนักเรียนที่โรงเรียน พร้อมทั้งแจก

ทรายอะเบท เพื่อให้ไปก าจัดลูกน ้ายุงลายที่บ้าน  เมื่อนักเรียนไปถึงบ้านพบว่าบ้านของนักเรียนมี

ทรายอะเบทอยู่แล้ว นักเรียนจึงน าไปให้กับคนข้างบ้านที่เป็นสวนมะม่วง นักเรียนมีสาเหตุใดที่ท า

เช่นน้ัน 

   ก. เป็นการแสดงน ้าใจกบัคนขา้งบา้น (3 คะแนน) 
   ข. คนขา้งบา้นจะไดน้ ามะม่วงมาใหกิ้นฟรี (2 คะแนน) 
   ค. ถา้แม่มาเห็นทรายอะเบทอยูเ่ตม็บา้น จะถูกบ่นวา่เอามาแลว้ไม่ใช ้(1 คะแนน) 
   ง. เป็นการช่วยลดปัญหายงุลาย และเป็นการป้องกนัโรค ไขเ้ลือดออก (4 คะแนน) 
37.นักเรียนไปทัศนศึกษากับโรงเรียนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างทางเดินขึ้น             
ภูกระดึง นักเรียนและครูเห็นขยะอยู่สองข้างทาง จึงช่วยกันเก็บขยะตามรายทาง นักเรียนมีเหตุผล
ใดทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. ถา้ไม่ท าจะถูกครูดุท่ีไม่ช่วยเก็บขยะ (1 คะแนน) 
   ข. เพื่อสร้างช่ือเสียงทีดีให้กบัโรงเรียน (2 คะแนน) 
   ค. เพื่อเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และท าเพื่อส่วนรวม (4 คะแนน) 
   ง. ใหเ้พื่อนคนอ่ืนเห็นวา่ไม่ควรน่ิงดูดายในการรักษาความสะอาด  (3 คะแนน) 
38. กาฟิวเป็นเพื่อนห้องเดียวกบัโอม อยู่มาวันหน่ึงกาฟิวเห็นโอมสูบบุหร่ีในห้องน ้าชาย จึงรีบวิง่ไป
บอกคุณครูฝ่ายปกครอง กาฟิวมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. กลวัจะถูกต าหนิจากครู ถา้ไม่บอกความจริง  (1 คะแนน) 
   ข. เพื่อตนเองจะไดรั้บเกียรติบตัรคนดีของโรงเรียน (2 คะแนน) 
   ค. ตอ้งการแสดงใหคุ้ณครูเห็นวา่ตนเป็นคนกลา้หาญและยดึมัน่ในความถูกตอ้ง (3 คะแนน) 
   ง. เป็นหนา้ท่ีของนกัเรียนทุกคนท่ีจะช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหมี้การกระท าผดิกฎระเบียบ  
   เกิดข้ึนในโรงเรียน(4 คะแนน) 
39. มีรถบรรทุกขนทรายท าทรายหล่นหน้าบ้านของนักเรียนเป็นจ านวนมาก นักเรียนจึงน าไม้กวาด
มากวาดทราย นักเรียนมีสาเหตุใดทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เพื่อใหค้นในชุมชนสัญจรไดส้ะดวก (3 คะแนน) 
   ข. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแม่ และอาจไดค้่าขนมเพิ่ม (2 คะแนน) 
   ค. เพื่อเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุจากรถท่ีสัญจรไปมา (4 คะแนน) 
   ง.  เม่ือแม่กลบัมาจากท างาน แลว้หนา้บา้นไม่สะอาดจะถูกแม่บ่น (1 คะแนน) 
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40. นักเรียนเกบ็กระเป๋าเงินได้ จึงน าไปส่งสถานีต ารวจเพือ่ตามหาเจ้าของ เมื่อเจ้าของกระเป๋าเงินมา
รับคืนจึงมอบสินน า้ใจให้กบันักเรียน แต่นักเรียนไม่รับสินน า้ใจ นักเรียนมีสาเหตุใดทีท่ าเช่นน้ัน 
   ก. เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสังคม (3 คะแนน) 
   ข. ถา้รับจะถูกแม่ดุวา่เห็นแก่สินน ้าใจ (1 คะแนน) 
   ค. แสดงถึงความซ่ือสัตยแ์ละเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้น (4 คะแนน) 
   ง. คุณครูจะไดใ้ห้เพื่อนปรบมือใหใ้นท่ีประชุมระดบั (2 คะแนน) 
41. ชุมชนของนักเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐในการจัดสร้างฝายเก็บน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงต้องใช้
พืน้ที่ป่าบางส่วนของชุมชน ท าให้ชาวบ้านเกิดความคิดเห็นขัดแย้ง  แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ระหว่าง
ฝ่ายสนับสนุนกบัฝ่ายคัดค้าน ถ้านักเรียนอยู่ในฐานะผู้น าชุมชน นักเรียนจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร 
   ก. รีบสร้างฝายเก็บน ้าเพราะกลวัทางรัฐมาตรวจสอบ (1 คะแนน) 
   ข. เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียเพื่อหาขอ้สรุปในการสร้างฝาย แลว้จึงตดัสินใจในฐานะผูน้ าชุมชน 
   (3 คะแนน) 
   ค. จดัประชุมชาวบา้นเพื่อหาขอ้สรุปท่ีทุกคนเห็นตรงกนั เพื่อท่ีจะไดเ้กิดประโยชน์กบัส่วนรวม   
   มากท่ีสุด (4 คะแนน) 
   ง. บอกชาวบา้นใหม้าเสนอความคิดของฝ่ายตน เพื่อท่ีชาวบา้นจะไดช้มเชยวา่นกัเรียนเป็นผูน้ าท่ีมี  
   ความเป็นกลาง (2 คะแนน) 
42. นักเรียนเป็นคณะกรรมการโรงเรียน มีหน้าที่ดูแลเงินในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆของ
คณะกรรมการนักเรียน ต่อมานักเรียนพบว่าประธานนักเรียนทุจริตน าเงินไปใช้ส่วนตัว นักเรียนจะ
แก้ปัญหานีอ้ย่างไร 
   ก. แจง้คุณครูเพื่อใหไ้ดรั้บค าชมเชยวา่เป็นคนซ่ือสัตย ์(2 คะแนน) 
   ข. แจง้คุณครูเพื่อท่ีเพื่อนๆจะไดย้อมรับวา่เป็นคนดี ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง (3 คะแนน) 
   ค. ท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น เพราะกลวัประธานนกัเรียนซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทโกรธ (1 คะแนน) 
   ง. ด าเนินการใหมี้การตรวจสอบ เพราะถือวา่การทุจริตก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนรวม  
   (4 คะแนน) 
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43. นักเรียนในโรงเรียนบางส่วนก าลังประสบปัญหาภาวะโรคอ้วน ซ่ึงเป็นผลท าให้สุขภาพของ
นักเรียนไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย ผู้อ านวยการจึงให้ครูมะลิซ่ึงเป็นครูที่ดูแลด้านนี้ ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ครูมะลจิะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร 
   ก. รีบด าเนินการใหน้กัเรียนควบคุมอาหารทนัที เพื่อจะไดรั้บค าชมจากผูบ้ริหาร (2 คะแนน) 
   ข. บงัคบัใหน้กัเรียนลดความอว้น เพราะกลวัจะถูกผูบ้ริหารต าหนิวา่ไม่ใส่ใจนกัเรียน (1 คะแนน) 
   ค. ท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งกบันกัเรียนในเร่ืองการรักษาสุขภาพ  ไม่ใหเ้กิดโรคอว้น เพื่อท่ีนกัเรียน  
   จะไดป้ฏิบติัตาม (3 คะแนน) 
   ง. จดักิจกรรมออกก าลงัการเพื่อสุขภาพ และการรับประทานอาหาร  ตามโภชนาการใหก้บั   
   นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพดี (4 คะแนน) 
44. ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน มักมีปัญหาชาวบ้านลักลอบตัดไม้ในป่าชายเลนไปเผาถ่านขายเป็น
จ านวนมาก ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าทีดู่แลด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน นักเรียนจะท าอย่างไร 
   ก. ประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นทราบ เพื่อใหไ้ดรั้บรางวลัเจา้หนา้ท่ีดีเด่น (2 คะแนน) 
   ข. จดัอบรมใหช้าวบา้นเห็นถึงผลท่ีตามมาจากการลกัลอบตดัไม ้ ชาวบา้นจะไดเ้ห็นถึงการท างาน 
   ของตน (3 คะแนน) 
   ค. จดัท าโครงการอนุรักษ ์เพื่อใหช้าวบา้นทราบวา่การตดัไมเ้ป็นการท าลายระบบนิเวศ และจะท า  
   ใหเ้กิดภยัธรรมชาติต่อส่วนรวม (4 คะแนน) 
   ง. รีบไปบอกชาวบา้นใหห้ยดุ เพราะตวัเองจะถูกตรวจสอบการท างาน (1 คะแนน) 
45. คุณสมภพปลูกบ้านล ้าเข้าไปริมคลอง จึงท าให้น ้าไหลผ่านในคลองไม่สะดวก จนถูกชาวบ้าน
ร้องเรียนไปที่ส านักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ ถ้านักเรียนเป็น
เจ้าหน้าทีเ่ขต นักเรียนจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร 
   ก. รีบเขา้มาด าเนินการเพราะกลวัชาวบา้นต าหนิการท างาน (1 คะแนน) 
   ข. ก าหนดวนัใหท้  าการล้ือถอนโดยเร็ว เพราะจะไดรั้บค าช่ืนชมจากชาวบา้น (2 คะแนน) 
   ค. ด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อแสดงใหค้นอ่ืนเห็นวา่ตนเองปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แขง็  
   (3 คะแนน) 
   ง. ใหล้ื้อถอนส่วนท่ีล ้าออก เพราะการท่ีมีส่ิงกีดขวางทางน ้า  ยอ่มกระทบถึงคนส่วนรวมท่ีอยูใ่น 
   ชุมชน (4 คะแนน) 
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แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
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แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสังเกตคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
แสดงออกของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินจากพฤติกรรมต่างๆท่ีปรากฏตาม
ความเป็นจริง  
 2. ช่วงเวลาส าหรับการสังเกตคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นช่วงเวลาในหอ้งเรียน หรือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
 3. แบบสังเกตประเภทมาตรประมาณค่า ขอให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของตวันกัเรียน โดยระดบัของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหรือระดบั
การปฏิบติัของนกัเรียนมีค่าตั้งแต่ 0-3 ซ่ึงแต่ละค่ามีความหมาย ดงัน้ี 
 
    3  หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจ า      
    2  หมายถึง ปฏิบติับ่อยคร้ัง  
    1  หมายถึง ปฏิบติันานๆคร้ัง      
    0  หมายถึง ไม่ปฏิบติัเลย  
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ค าช้ีแจง โปรดแสดงเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบันกัเรียน 

รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

3 2 1 0 
1. นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม     
2. นกัเรียนปฏิบติัตามกติกาของส่วนรวม     
3. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎของโรงเรียน     
4. เม่ือเพื่อนไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี นกัเรียนยอมรับบทบาทของเพื่อน     
5. นกัเรียนใชสิ้ทธิในการยกมือแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม     
6. นกัเรียนปฏิบติัต่อเพื่อนอยา่งใหเ้กียรติ และเท่าเทียมกนั     
7. นกัเรียนยอมรับมติของเสียงส่วนมาก     
8. นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากของตน     
9. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ     
10. นกัเรียนมีส่วนร่วมในคิด และวางแผนในการท างานกลุ่ม     
11. นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ ในการท างานกลุ่มจนส าเร็จ     
12. เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน นกัเรียนจะช่วยกนัแกไ้ขปัญหา     
13. นกัเรียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ     
14. นกัเรียนท างานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด     
15. นกัเรียนรับผดิชอบงานของตนจนช้ินงานนั้นส าเร็จลุล่วง     
16. นกัเรียนเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม     
17. นกัเรียนอาสาช่วยงานในส่วนท่ีตนท าได ้โดยไม่หวงัผลตอบแทน     
18. นกัเรียนเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีน ้าใจ ใหก้บัคนรอบขา้ง     
19. นกัเรียนคิดพิจารณา ไตร่ตรอง เม่ือพบปัญหาท่ีสงสัย     
20. นกัเรียนสามารถระบุปัญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล     

 

ช่ือ_________________________________________________ชั้น___________เลขท่ี_______ 

แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

3 2 1 0 
21. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน นกัเรียนมีสติ  ในการประมวลสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยหลกัของเหตุผล 

    

22. นกัเรียนบอกสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาได ้     
23. นกัเรียนใชห้ลกัของเหตุผลในการคิดวเิคราะห์ปัญหา     
24. นกัเรียนใชห้ลกัของเหตุผลในการคาดการณ์และตดัสินใจเม่ือเจอ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

    

25. นกัเรียนเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัเหตุผล  
ความจริงและความถูกตอ้ง 

    

26. นกัเรียนใชห้ลกัวชิาการเป็นหลกัในการคิดวธีิแกปั้ญหา     
27. นกัเรียนใชห้ลกัศีลธรรมเป็นหลกัในการคิดวธีิแกปั้ญหา     
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ทีม่ีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   

************************************************ 
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 12 ขอ้ พร้อมด้วยมาตราส่วนประเมินค่า                
5 ระดบั โดยให้นกัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็น
ของนกัเรียน ซ่ึงตวัเลขเกณฑแ์ต่ละระดบัมีความหมาย ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก 
   3 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง 
   2 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มจ านวน 1 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 
 

 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.นกัเรียนรู้จกัการใหเ้กียรติ ยอมรับกฎ และกติกาในการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น 

     

2. นกัเรียนมีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จนงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี      
3. นกัเรียนใชห้ลกัเหตุผลในการคิด ตดัสินใจ เพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ       
4. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปราย 
ในเร่ืองท่ีเรียน 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. นกัเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขในการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

     

6. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      
7. ครูสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน และใหค้วามเป็นกนัเอง 
กบันกัเรียน 

     

8. หอ้งเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้      
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้ 
9. ช่วยใหเ้กิดการเคารพกฎเกณฑ ์สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  
รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

     

10. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกความเป็นผูน้ า 
และผูต้ามท่ีดีได ้

     

11. ช่วยเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ความรู้  พฒันากระบวนการคิด  พิจารณา
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรอบคอบ สมเหตุสมผล 

     

12. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวิตประจ าวนัได ้

     

ตอนท่ี 2 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 
ช่ือ-สกุล    นางสาวจารุวรรณ  ยิง่ยงค ์
ทีอ่ยู่    บา้นเลขท่ี 110 ซอยบางแค 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
    10160 
ทีท่ างาน   โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ 35ก หมู่ 3 แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง  
    กรุงเทพมหานคร  10150 
 
ประวตัิการศึกษา 
     พ.ศ. 2541  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 
     พ.ศ. 2547  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
    โรงเรียนวดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
     พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
    วชิาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
     พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
    ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
 
ประวตัิการท างาน 
     พ.ศ. 2552  ครูผูช่้วย โรงเรียนราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 เขตบางซ่ือ  
    กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
     พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ครู คศ.1 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 


