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55262401: สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ค าส าคัญ: เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / หน้าที่พลเมือง 
                    ปรีดา รอดดารา: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิด
ของโสเครติสกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา, 
รศ.อนงค์พร สมานชาติ และ อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์.  134 หน้า. 
 
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่
พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติสกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิด
ของโสเครติส กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัด
สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2559  เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน นักเรียนกลุ่ม
ทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส และ
นักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง  และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อวิชาหน้าที่พลเมืองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดของโสเครติส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
              ผลการวิจัยพบว่า 
              1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
             3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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            The purposes of this research were to: 1) compare learning achievements on citizenship of 
second grade students before and after learning activities by using the approach of socratic 
questioning techniques, 2) compare learning achievements of second grade students between 
groups being taught by organizing citizenship learning activities using the approach of socratic 
questioning techniques and being taught by organizing citizenship learning activities using the 
conventional approach, and 3)  study the opinion of second grade students toward using the 
approach of socratic questioning techniques in learning activities. The subjects were second grade 
students in  academic  year 2016 of  Keatumdee  Siwararam school, Samutsakron  Province. They 
 were divided into two groups; one experimental group consisted of 25 students and the other 
controlled group were 25 students. Students in experimental group were taught by organizing 
learning activities using the approach of socratic questioning techniques and those in controlled 
group were taught by organizing learning activities using conventional approach. The research 
instruments were the test of learning  achievements in citizenship and a set of questionnaire on 
the opinion of second grade students toward organizing learning activities using the approach of 
socratic questioning techniques. The data were analyzed by means of arithmetic mean, standard 
deviation, t-test independent, and t-test dependent. 

 The research results revealed that: 
1. Learning achievements on citizenship of the second grade students after learning  

organization by using the approach of socratic questioning techniques were higher than before 
using the approach of socratic questioning techniques at .05 level of significance. 

2. Learning achievements on citizenship of the experimental group students and  
controlled group students were not significantly different. 

3. The opinions of the second grade students toward employing the activities using  
the approach of socratic questioning techniques were at the high level. 
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                 วิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของ
นักเรียนประถมศึกษา ปีที ่2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิด
ของโสเครติสกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูง
จาก อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เอ้ืออาทรให้ก าลังใจในการต่อสู้อุปสรรค 
ตลอดจนดูแลอย่างใกล้ชิดจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกปลาบปลื้มตระหนักถึงพระคุณท่าน
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ 
                 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ที่กรุณาเป็น
ประธานตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนสังคมและคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชา 
                 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ทวิช ลักษณ์สง่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมที่ได้กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
              ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช ได้ให้ความเมตตาและให้ความกระจ่าง
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในวิชาหน้าที่พลเมือง ความเป็นพลเมือง การน าเทคนิคการตั้งค าถาม
ไปใช้ในการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้รับความรู้ เพ่ือน าไปเติมเต็ม
ในสิ่งที่ขาดหายในงานวิจัยและสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ที่ให้ความอนุเคราะห์
ทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  
       ขอขอบคุณ นางพรพิมล คงสุวรรณ์ นางสาวเกศรา คณฑา  นางสาวอรอนง สุดสวาด 
นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง  นายธีรเมษ  อาษากิจ  นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์  นางสาววจี โสภาเพียร เพ่ือน
ร่วมรุ่นสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ที่เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 
          หากวิทยานิพนธ์นี้ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใด ๆ ผู้วิจัยขอมอบบูชาคุณบิดา มารดา 
ผู้อบรมสั่งสอน คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญญำ 
      ปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง

ทั้งในสังคมโลกและสังคมไทยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง สมาชิกของสังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ต้องการพลเมืองที่เข้าใจ
และรู้จักความเป็นจริงของสังคมของโลกและมีทัศนคติต่อคนอ่ืน ต่อสังคม ซึ่งพลเมืองจะมีส่วนส าคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคมให้ท างานไปด้วยกัน พลเมืองควรสามารถที่จะใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สังคม
ให้การรับรองไว้  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การเป็นสมาชิกในสังคมที่มี
อิสรภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ และมีเสรีภาพควบคู่กับหน้าที่ โดยมีความสามารถในการยอมรับ
ความแตกต่าง เคารพกติกาการอยู่ร่วมกันพร้อมทั้งมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปทางสังคมและร่วมแก้ปัญหา
ของสังคมด้วยสันติวิธี (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2555 : 41-42)  ซึ่งความเป็นพลเมืองมีความส าคัญต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมอย่างยิ่งเนื่องด้วยมีความตระหนักในสิทธิอันพึงได้ 
ความรู้รักและเอ้ืออาทรต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ย่อมจะเป็นพ้ืนฐานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งจ าเป็นต้องเตรียมนักเรียนให้มีความเป็นพลเมือง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีภาวะผู้น าและสามารถ
แก้ปัญหาสังคมร่วมกัน (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2548 : ค าน า) 

 
 ส าหรับประเทศไทยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองเช่นกัน โดย
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในหมวด 1 มาตรา 6 เป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ได้กล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ และมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ



2 

 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา เกี่ยวกับความรู้เรื่องของตนเอง และความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัวชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา
ของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 2-7)   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองปรากฏไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีความ
เข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ความเป็นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก เนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)   
 
               ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น การใช้ค าถามเป็นเทคนิคที่ครูควรน ามาใช้
ในการสอน เพราะค าถามเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์เกิดการศึกษาคิดค้นจนเกิดความรู้และศาสตร์ต่าง  ๆ 
มากมาย การใช้ค าถามอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสอนที่ดี เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น เร้าความ
สนใจใคร่รู้ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ และจูงใจผู้เรียนให้ค้นหาความรู้ใหม่ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น 
เกิดความท้าทาย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 234) กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด ช่วยให้มโนทัศน์มี
ความชัดเจน น าไปสู่การแก้ปัญหาในบทเรียน ประสิทธิภาพของการสอน คุณภาพของการอภิปราย
และการตอบค าถามของผู้เรียนขึ้นอยู่กับประเภทของค าถามและล าดับการถามเป็นส าคัญ (ชนาธิป 
พรกุล, 2554 : 176) ที่ส าคัญที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา กระบวนการถาม
จะช่วยขยายทักษะความคิด ท าความเข้าใจให้กระจ่าง ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านการเรียนการสอน
ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์การทบทวน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆ และช่วยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถามและผู้ตอบ และมีส่วนให้เกิดการอภิปรายถกเถียงที่ผ่านกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ และช่วยสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย จ าเป็นที่จะต้องใช้ค าถามเป็น
ตัวกระตุ้น ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการด าเนินการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด (วัฒนา ระงับทุกข์, 2553 )  
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 จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองของครูในปัจจุบัน 
ผู้วิจัยพบว่าการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ยังมุ่งเน้นการท่องจ าไม่ก่อให้เกิด
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การสอนของครูเป็นการสอนแบบบรรยายโดยยึดต าราที่มีอยู่เป็นส าคัญ 
ขาดการบูรณาการวิธีการสอนและขาดการน าสื่ออุปกรณ์มาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา มุ่งสอนเนื้อหา
เพ่ือท าข้อสอบแบบปรนัย ใช้ค าถามที่ต้องการค าตอบโดยตรงมากกว่าค าถามที่ต้องการความคิดเห็น
ของผู้เรียน  พฤติกรรมการสอนของครูดังที่กล่าวมานั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (รัชนีกร ทองสุขดี, 2540 : 1) ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่
พลเมือง โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่ครูต้องมีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ชัดเจนและถูกต้อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
เป็นวิธีการสอนด้วยการสนทนา ท าให้ครูได้รับแง่คิดใหม่ที่หลากหลายจากนักเรียน ครูเข้าใจความรู้
ความเข้าใจเดิม และพัฒนาการของนักเรียนได้ทราบว่าเรื่องใดบ้างที่นักเรียนยังเข้าใจไม่ชัดเจน เข้าใจ
ไม่ถูกต้อง ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
โดยนักการศึกษาหลายท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องการใช้ค าถามในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการด าเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางการถามแบบโสเครติสเป็นแนวคิดหลักโดยมีรูปแบบการสอนแบบ 2 รูปแบบ คือ1)การ
สืบคน้แบบโสเครติส เป็นการเรียนที่เป็นแบบแผน ไมใ่ช่การบอกแต่เป็นการแสวงหาความจริงโดยการ
ใช้ค าถามแบบต่อเนื่องส่วนประกอบของวิธีการนี้ได้แก่  ความไม่รู้ ใช้ค าถาม   ค้นหาความหมายของ
ความคิด ค า และมโนทัศน์และใส่ใจในสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่อ 2) การถามแบบโสเครติสเป็นการใช้
การถามแบบโสเครติสในวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งหลักสูตรการถามแบบโสเครติสเป็นการแสดงความสนใจ
อย่างแท้จริงในสิ่งที่ผู้เรียนพูดและคิด ความหมายที่พูดและสิ่งที่พูดเป็นจริงในแง่ไหน หากเราสนใจใน
ความหมายและความจริงของสิ่งที่ผู้เรียนพูด ความอยากรู้ของเราจะถูกแปลเป็นค าถามที่กระตุ้น
การคิดของนักเรียน (Probing question) สิ่งส าคัญคือ ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับความคิดของ
ผู้เรียนทุกคน นอกจากนี้ ลักษณะการถามแบบโสเครติสมีหลากหลายลักษณะดังนี้ 1) เป็นการใช้
ค าถามแบบเปิดเป็นค าถามที่ผู้สอนไม่รู้ค าตอบและต้องการถามผู้เรียน 2) เป็นค าถามที่กระตุ้นให้มี
การแสวงหาค าตอบอย่างแท้จริง (Genuine invitation to enquiry) เช่น คุณคิดอะไร 3) เป็นการให้
สิ่งเร้าส าหรับการคิดและการตอบสนอง 4) ต่างจากค าถามปลายเปิดอ่ืน ๆ คือเป็นค าถามที่เป็นไป
อย่างมีแบบแผน เป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างต่อเนื่อง เป็นการคิดหาเหตุผลและความเชื่อ 
(assumption) 5) ช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจกับแนวความคิดหรือมโนทัศน์ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบ
พ้ืนฐานของการคิด แนวความคิดทุกอย่างที่ถูกดึงออกมาจากค าถามถือว่าเป็นแหล่งของความจริง 6)
ค าถามแบบโสเครติส ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างลึกซ้ึงและชัดเจนเกี่ยวกับมโนทัศน์ ที่ใช้ในการคิดเกี่ยวกับ
โลก 7) เป็นค าถามที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าของการอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์  
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ศิลปะ  วิทยาศาสตร์  หรือวิชาใด ๆ ไม่ว่าเป็นการศึกษาระดับใดจากอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าใน
สถานที่ใด ที่โรงเรียน ที่บ้าน หรือท่ีตลาด  8) ช่วยให้การอภิปรายมีจุดมุ่งหมายและมีทิศทาง จุดหมาย
สุดท้ายคือให้ผู้เรียนสามารถถามตนเองได้ (บรรจง อมรชีวิน, 2556 : 102) 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
            การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
        กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมืองโดยใช้
เทคนิคกำรตั้งค ำถำมตำมแนวคิดโสเครติส 
ขั้นที่ 1  ขั้นทบทวนควำมรู้เดิมโดยกำรกระตุ้นด้วยค ำถำม    
          ครูตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
การเรียนรู้ไปยังประสบการณ์เดิมท่ีตนมี  ท าให้ครูทราบความรู้
พื้นฐานนักเรียน   ครูก าหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในการเรียน
การสอนโดยครูตั้งประเด็นค าถามขึ้นมาให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย 

ขั้นที่ 2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กำรตั้งค ำถำมตำมแนวคิด

โสเครติส 
         ครูจัดการเรียนรู้จากการตั้งค าถามให้นักเรียนคิดหา
เหตุผลในการตอบ  เมื่อนักเรียนเข้าใจกิจกรรมการเรียนแล้ว
ร่วมมือกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีครูก าหนดขึ้นโดย
ต้องกระตุ้นให้นักเรียนใช้เหตุผลของตนเองในการสะท้อน
ความคิดจนสามารถมองเห็นค าตอบ 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินมโนทัศน์   
       ส่งเสริมทักษะการคิด นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาหาความรู้และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
ครูก าหนดขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
ขั้นที4่ ขั้นประยุกต์ใช้ควำมรู้    
      นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้สร้างขึ้นเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน   สามารถสังเกต พิจารณาจาก
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้   
               เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหน้าท่ี
พลเมือง 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสสูงกว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติหรือไม่ 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  
2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที ่
2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
 
สมมติฐำนในกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสสูงกว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ    
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

               1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด 
เกตุมดีศรีวรารามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่เรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมืองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 50  คน  
               1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  
2 ห้องเรียน จ านวน  50 คนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยจับฉลากได้นักเรียนห้อง 2/2  จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส และนักเรียนห้อง 2 /1 
จ านวน 25  คน เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
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     2.   เนื้อหำวิชำที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง ตามผลการเรียนรู้ ข้อที่ 6 และ 7 จุดเน้นที่3 ความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื้อหามีรายละเอียด ดังนี้ 

 

       จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                    3.1  การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

                        3.1.1  กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
                                 เรือ่งที่ 1 การแต่งกาย 
                                 เรือ่งที่ 2 การเข้าแถว 
                                 เรือ่งที่ 3 การดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                        3.2   การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                        3.2.1 บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
                                เรือ่งที่ 1 การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
                                เรือ่งที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
       3.  ตัวแปรที่ศึกษำ 
              3.1   ตัวแปรต้น  
                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
            3.2  ตัวแปรตาม  
                  3.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง   
                  3.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดโสเครติส      
                    
       4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัยดังนี้ 

การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน  6  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  2  ชั่วโมง  รวม 12 ชั่วโมง  
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นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัยไว้ดังนี้   

1. กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรตั้งค ำถำมตำมแนวคิดโสเครติส  
หมายถึง การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการตั้งค าถามให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และสืบค้น  
ค าตอบจากการคิดโดยใช้การตั้งค าถามแบบโสเครติสที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีข้ันตอนดังนี้  
 
                         ขั้นที่ 1  ขั้นทบทวนควำมรู้เดิมโดยกำรกระตุ้นด้วยค ำถำม     
ครูตั้งค าถามเพ่ือ กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์เดิมที่ตนมีท าให้ครู
ทราบความรู้พ้ืนฐานนักเรียน   ครูก าหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนโดยครูตั้งประเด็น
ค าถามข้ึนมาให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย     
                          ขั้นที่ 2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กำรตั้งค ำถำมตำมแนวคิดโสเครติส 
ครูจัดการเรียนรู้จากการตั้งค าถามให้นักเรียนคิดหาเหตุผลในการตอบ  เมื่อนักเรียนเข้าใจกิจกรรม
การเรียนแล้วร่วมมือกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นค าถามที่ครูก าหนดขึ้นโดยต้องกระตุ้นให้นักเรียนใช้
เหตุผลของตนเองในการสะท้อนความคิดจนสามารถมองเห็นค าตอบ              
                        ขั้นที่ 3   ขั้นประเมินมโนทัศน์  ฝึกทักษะการคิด   นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาหาความรู้และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ครูก าหนดขึ้น ช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
                        ขั้นที่ 4  ขั้นประยุกต์ใช้ควำมรู้   นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้สร้างขึ้น
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน สามารถสังเกต พิจารณาจากน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

2. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบปกติ  หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ 
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตามที่ผู้สอนได้เตรียมการสอนไว้ ซึ่งปรากฏ
อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นการสอนแบบประกอบสื่ออ่ืน มีกิจกรรมกลุ่ม
และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม มีข้ันตอนดังนี้   
                         ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมที่สร้างความสนใจของผู้เรียนเพ่ือ
เชื่อมโยง เข้าสู่เนื้อหา โดยการอภิปราย สนทนา ซักถาม ใช้สื่อประกอบ 
                         ขั้นที่ 2  ขั้นสอน ครูน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการสอน  ครูอธิบายโดยใช้การบรรยาย
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ หลังจากนั้นอภิปรายร่วมกัน และฝึกปฏิบัติ 
                        ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจผลงาน ทบทวนและสรุปเนื้อหา 
ที่เรียนไป 
                  3.   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึงคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติสซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 3 ตัวเลือก 
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                  4.  ควำมคิดเห็น หมายถึงระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส ด้านบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
                 5.   นักเรียน  หมายถึง ผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดเกตุมดี 
ศรีวราราม  จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
 
    
   
 



    

  

บทที่ 2 
 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 
 ในการวิจัยการใช้ทักษะการตั้งค าถามเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานวิจัยโดยน ามาเรียบเรียงตามประเด็น ดังนี้   
 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 

1.1 วิสัยทัศน์ 
1.2 พันธกิจ 
1.3 เป้าหมาย 
1.4 หลักการ 
1.5 จุดมุ่งหมาย 
1.6 จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  
1.7 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง     
1.8 ค าอธิบายรายวิชา  
1.9 ผลการเรียนรู้ 
1.10 แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  
              2.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
              2.2 คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
              2.3 แนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย  
              2.4 แนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
    3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ค าถาม   
            3.1 ความหมายของการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 
            3.2 ความส าคัญของการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 
            3.3 ประเภทของค าถาม   
            3.4 การใช้เทคนิคการตั้งค าถามในการเรียนการสอน 
            3.5 ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม  
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    4. เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส                
             4.1 ความเป็นมาและการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส                
             4.2 รูปแบบการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส                
             4.3 ลักษณะของการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส                
             4.4 เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
             4.5 ประโยชน์ของการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
    5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
            5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
                    5.1.1 งานวิจัยในประเทศ   
                    5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
           5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ค าถาม 
                   5.2.1 งานวิจัยในประเทศ  
 5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
1. หลักสูตรโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 
             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2553   
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกตุมดีพุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแผน หรือแนวทาง หรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มุ่งการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด มุ่งพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมุ่งหวังให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
  1.1 วิสัยทัศน์ 
                โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
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          1.2 พันธกิจ 
 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล 
 1.3 เป้าหมาย 
 1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3. นักเรียนมีรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
           4. นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้    
 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่งและดี มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ประชาคมโลก 
 7. โรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 8. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 9. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
             10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   1.4 หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามพุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
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 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
  1.5 จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับนักเรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 1.6 จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  
           1.6.1 จุดเน้นที่ 1ความเป็นไทย 

       1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 
       2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย การแต่งกาย ภาษาภูมิปัญญา 

ประเพณี 
           1.6.2  จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

          การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาต ิยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
           1.6.3 จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข      1. การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
     2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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          1.6.4 จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ 
         1. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 
         2. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

          1.6.5 จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
        ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 
            เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  1.7 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
 
   ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  

1) อธิบายความหมาย 
ความส าคญัจิตสาธารณะ 
และความภาคภูมิใจใน 
ความเป็นไทย 
2) มีจิตสาธารณะในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
ชุมชน สังคม 
3) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ไทย 
4) แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวท ี

  

1) ความหมาย ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
2) ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ในชุมชน สังคม 
3) การปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบและหน้าท่ี ตาม
บทบาทหน้าท่ีในฐานะ
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
4) การแสดงความเคารพ 
การแต่งกาย การพดู การ
เดิน การนั่ง การแสดงความ
กตัญญูกตเวที ต่อบุคคลใน
โรงเรียน การแสดงออกตาม
มารยาทไทย เป็นพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 

9 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

2 รักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

1) อธิบายถึงความส าคัญของ
การมีสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
2) เข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกับ
ชาติศาสนาและสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
3) ปฏิบัตตินตามพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
2) กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา และสถาบัน     
พระมหากษตัริย์            
3) วันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
   3.1) พระบรมราโชวาท
ความขยัน ความอดทน 
   3.2) หลักการทรงงาน 
การพึ่งตนเอง รู้รักสามัคค ี
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3 เป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

1) ปฏิบัตตินตามกฎระเบียบ
และหน้าท่ีที่ต้องปฏิบตัิใน
โรงเรียน 
2) ปฏิบัตตินตามบทบาท
หน้าท่ี ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน และโรงเรียน 
3) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 

 
  

1) การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าท่ีในฐานะ
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 
2) มีความตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่
เพื่อประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าส่วนตน มจีิต
สาธารณะเป็นพ้ืนฐานของ
การเป็นพลเมืองด ี

 12 

4 ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

1) บอกความหมาย 
ความส าคญัของการ
เสรมิสร้างความปรองดองใน
สังคมไทย 
2) อธิบายแนวทางการ
เสรมิสร้างความปรองดองใน
สังคมไทย 
3) น าแนวทางการเสริมสร้าง
ความปรองดองไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
4) ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างของตนเองและ
ผู้อื่น 
 

1) ความหมาย ความส าคัญ
ของการเสรมิสร้างความ
ปรองดองในสังคมไทย 
2) แนวทางการเสริมสร้าง
ความปรองดองในสังคมไทย 
เช่น การฝึกกระบวนการคดิ
วิเคราะหต์ัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ /การใช้เหตุผลในการ
แก้ไขปัญหา/การเจรจาไกล
เกลี่ย/การเคารพในกติกา 
ค าตัดสิน/การเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น 
 

8 
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  ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

  5) ยกตัวอย่างความขดัแย้งใน
โรงเรียน และเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธ ี

3) ตัวอย่างกิจกรรมการ
เสรมิสร้างความปองดองใน
สังคมไทย 

 

5 ความมีวินัย ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีวินัยใน
ตนเอง 

คุณลักษณะของผูม้ีวินัยใน
ตนเอง 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู ้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี 
ยอมรับผลที่เกดิจากการ
กระท าของตนเอง 
 

 

 
 1.8 ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพ
อ่อนน้อม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วย
ผ้าไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้ รัก สามัคคี 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การ
เข้าแถว การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
และโรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่
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และความรับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
      เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 1.9 ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
 3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย   
 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 6. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน     
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
 8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน  
 9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
    1.10 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           1.10.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) เป็นสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้
จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากครูผู้สอน ส าหรับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
                     Good (1973 : 6-7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
Attained) หรือการพัฒนาทักษะทางการเรียน ซึ่งโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนด คะแนน
ที่ได้จากงานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้หรือท้ังสองอย่าง 
                     ไพศาล หวังพานิช (2537 : 30-31) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Academic Achievement ) ว่าหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน
การสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เกิดจากการศึกษาฝึกฝน 
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อบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือ
ความสัมฤทธิ์ผลว่าเรียนแล้วรู้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด 
                     ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ (2540 : 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความส าเร็จใน
ด้านความรู้ ทักษะ สมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมอง หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงของบุคคลที่ได้รับ
การเรียนการสอนหรือผลงานที่นักเรียนได้จากการประกอบกิจกรรม 
                     ธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย (2543 : 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความรู้ ทักษะและ
สมรรถภาพทางสมองในด้านต่างๆที่นักเรียนได้รับจากการสั่งสอนของครูผู้สอน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
                    รัตนาภรณ์ ผ่านวิเคราะห์ (2543 : 7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ผลของ
ความสามารถทางวิชาการท่ีได้จากการทดสอบโดยวิธีต่าง ๆ 
                    กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 11) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความส าเร็จหรือ
ความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่จะต้องอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาใด
วิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
                   จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความส าเร็จ ความสามารถของบุคคล ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
ตลอดจนค่านิยมความเห็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกฝน อบรม
มาแล้ว 
                  1.10.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                   การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนหรือการตัดสินผล
การเรียน เพราะเป็นการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนโดย
อาศัยเครื่องมือประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมมากท่ีสุด 
                    เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540 : 19) ได้กล่าวถึงข้อตกลงเบื้องต้นที่ควรค านึงถึงในการ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
  1. เนื้อหาหรือทักษะภายในขอบเขตที่ครอบคลุมในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
นั้น จะต้องสามารถจ ากัดอยู่ในรูปของพฤติกรรม ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในลักษณะที่จะสื่อสารไปยัง
บุคคลอื่นได ้ถ้าเป้าหมายทางการศึกษาไม่สามารถจ ากัดอยู่ในรูปของพฤติกรรมแล้ว ย่อมไม่สามารถที่
จะวัดได้ในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน 
  2. ผลิตผลที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น จะต้องเป็นผลิตผลเฉพาะที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเท่านั้น จะวัดผลผลิตผลอย่างอ่ืนไม่ได้ 
  3. ผลสัมฤทธิ์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วัดได้นั้น ถ้าจะน าไป
เปรียบเทียบกันแล้ว ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเท่าเทียมกัน 
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       1.10.3 ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                   วิชาญ เลิศลพ (2543 : 23-24) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หน้าที่
หรือทางการน าไปใช้วัดเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
  1. แบบทดสอบที่ครูสร้าง (Teacher-Made Test) หมายถึงข้อสอบ หรือ
ปัญหาหรือโจทย์ค าถามต่าง ๆ ที่ครูสร้างขึ้น เพ่ือวัดผลขณะที่มีการเรียนการสอนและสามารถพลิกแพลง
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ 
  2 .  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test)  เป็นแบบทดสอบที่
วิวัฒนาการมาจากแบบทดสอบที่ครูสร้างและได้ผ่านการทดลองใช้ ตรวจสอบวิจัย ปรับปรุงคุณภาพ
ให้ดีขึ้น จนมีความเป็นมาตรฐานทั้งในแง่เวลาที่ใช้ การด าเนินการสอน การให้คะแนนและการแปล
ความหมายแบบทดสอบทั้งสองฉบับนี้ แบ่งตามลักษณะข้อสอบได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   2.1 แบบอัตนัย (Subjective Test หรือEssay Test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดปัญหาหรือค าถามให้และให้ผู้ตอบแสวงหาความรู้ ความเข้าใจและความคิดที่โจทย์ก าหนด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การใช้ภาษาในการเขียนตอบขึ้นอยู่กับตัวผู้สอน แบบทดสอบนี้สามารถวัด
ได้หลายๆด้าน ในแต่ละข้อเช่นความสามารถในด้านการใช้ภาษา ความคิด เจตคติและอ่ืน ๆ 
   2.2 แบบปรนัย (Objective Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มีค าตอบไว้ให้
แล้วผู้สอบต้องตัดสินใจเลือกข้อที่ต้องการ หรือพิจารณาข้อความที่ให้ว่าถูกหรือผิด ได้แก่ แบบถูกผิด 
แบบเติมค า หรือตอบสั้น ๆ และแบบเลือกตอบแบบทดสอบทั้งสองแบบ ดังกล่าวต่างก็มีข้อเด่นและ
ข้อด้อยแตกต่างกันและไม่มีกฎตายตัวว่าต้องใช้ประเภทใด แต่ควรค านึงถึง จุดประสงค์และ
สภาพการณ์ของการใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  
            2.1 ความหมายของความเป็นพลเมือง 
                ในปัจจุบันการศึกษาความเป็นพลเมือง ของนักวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศได้
ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองที่หลากหลาย  
                 Good (1973 : 44) ให้ความหมายพลเมืองว่า ความเป็นสมาชิกตามลักษณะรูปแบบ
แห่งการปกครอง อันเกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองด ารงอยู่ 
                Remy (1980 : 64) ให้ทัศนะเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองขั้นพ้ืนฐานว่าสมรรถภาพความ
เป็นพลเมืองหมายถึง คุณภาพของความร่วมมือของบุคคลหนึ่ง ๆ กับบุคคลอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
เกี่ยวกับการปกครองกลุ่มเช่นการตัดสินใจต่าง ๆ การคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือการ
ติดต่อสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่ม นั่นคือ ความสามารถเฉพาะที่แต่ละบุคคลพึงมี เพ่ือที่จะประพฤติตาม
แนวทางที่ก่อให้เกิดผลที่ตนต้องการตามบทบาทในฐานะพลเมือง และความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องที่
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เกี่ยวกับการปกครองในคนกลุ่มต่าง ๆ ฉะนั้นเราสามารถที่จะเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองได้โดยชี้ให้
เยาวชนรู้จักสิทธิ ความรับผิดชอบและงานของความเป็นพลเมืองได้ 
                Marshall (2002 : 8-9) ให้ทัศนะเก่ียวกับความเป็นพลเมืองคือ แนวคิดเก่ียวกับการเป็น
สมาชิกอย่างเต็มตัว (full membership) ในชุมชนซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  
                     1. องค์ประกอบทางพลเมือง (civil element) เกี่ยวกับสิทธิที่จ าเป็นต่อการมี
เสรีภาพ ส่วนบุคคล เสรีภาพในการพูด การคิดและความเชื่อถือศรัทธา สิทธิในการครอบครอง
ทรัพย์สินและท าสัญญาและท าสิทธิในความยุติธรรม 
                    2. องค์ประกอบทางการเมือง (political element) เกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วม
ในการใช้อ านาจทางการเมือง ทั้งในฐานะท่ีเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองและการเลือกผู้ปกครอง 
                   3. องค์ประกอบทางสังคม (social  element) เกี่ยวกับสิทธิในค่าตอบแทนและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ สิทธิในการร่วมแบ่งปันมรดกทางสังคม ไปจนถึงสิทธิในการใช้
ชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพของสังคม 
               Josef and Veldhuis (2006) ให้นิยามความหมายว่าความเป็นพลเมืองคือ ความสามารถ 
(competencies) และพฤติกรรม (behaviors) ของประชาชนในการท าหน้าที่พลเมือง 4 ประการ  
ได้แก่ 1) หน้าที่ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นไปตามแบบแผนประเพณี 2) หน้าที่ทางเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3) หน้าที่ทางการเมืองเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจของภาครัฐ 4) หน้าที่ทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม 
โดยความเป็นพลเมืองประกอบด้วย 4 มิติด้วยกัน ดังนี้ มิติแรกคือความเป็นพลเมืองทางการเมือง 
(political citizenship) โดยพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากร โดยอาจท าโดยการผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและ
ส่วนท้องถิ่น มิติที่สองคือความเป็นพลเมืองทางสังคม (social citizenship) โดยพลเมืองมีความสัมพันธ์
ด้วยกันเอง และมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมโดยรวม มิติที่สามคือความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม (cultural 
citizenship) โดยพลเมืองได้รับการศึกษาความรู้และบรรทัดฐาน ค่านิยมต่าง ๆ จากกระบวนการทาง
สังคม และมิติที่สี่คือความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ (economic citizenship) โดยพลเมืองเป็น
คนท างานและเป็นผู้บริโภค 
                Dalton (2008 : 18-19) ได้แบ่งค าจ ากัดความของความเป็นพลเมืองออกเป็น 4 แบบ 
ดังต่อไปนี้ 
                    1. ความเป็นพลเมืองทางประชาธิปไตย (democratic citizenship) คือ การมีส่วน
ร่วมสาธารณะในเรื่องของการเมือง ซึ่งไม่จ ากัดอยู่เพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น 
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                2. ความเป็นพลเมืองคือการปกครองตนเอง (autonomy) โดยพลเมืองที่ดีควร
ได้รับการชี้แจงจากภาครัฐอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับบทบาทในการเข้ามาร่วมใช้อ านาจในการบริหาร
ปกครอง ร่วมปรึกษาหารือพูดคุยกับเพื่อนพลเมืองที่แตกต่างกัน 
               3. ความเป็นพลเมือง คือ ความรับผิดชอบต่อการจัดระเบียบทางสังคมและการ
ยอมรับในการใช้อ านาจ ความชอบธรรมของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ 
               4. ความเป็นพลเมืองทางสังคม (social citizenship) คือ พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบ
ทางศีลธรรมและจริยธรรมต่อเพ่ือนพลเมืองในชุมชนทางการเมืองเดียวกันและพลเมืองอ่ืนโดยรวม 
                อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2550 : 17-18) ได้อธิบายความเป็นพลเมืองว่าเป็นสมาชิกของ
ระบอบประชาธิปไตยต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของตน พลเมืองเป็นผู้มีศักดิ์ศรี มี
ความเท่าเทียมกับผู้อ่ืนพลเมืองเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาจะไปครอบง าใคร  แต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาบงการ
หรืออุปถัมภ์ค้ าจุน 
               วิชัย ตันศิริ (2554 : 5-6) ได้ให้ความหมายของพลเมืองคือพลเมืองมีส่วนเป็นผู้กระท า 
มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบและพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทุก
ระดับ อันเป็นความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ที่มองเห็นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
ในสังคมที่พลเมืองต้องเข้าร่วมรับผิดชอบ ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมือง ผู้น าหรือรัฐบาลเท่านั้น 
              อรรถพล อนันตวรสกุล (2557) ได้ให้ความหมายค าว่าพลเมืองคือสมาชิกของสังคมที่
ตระหนักในหน้าที่ที่สังคมคาดหวังซึ่งต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน
และวิถีชีวิต ส่วนหน้าที่พลเมืองคือวิชาความรู้ที่มีการสอนอยู่ในโรงเรียน และท าให้คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองชัดเจนยิ่งขึ้น                                           
            จากการศึกษาประเด็นความหมายของความเป็นพลเมือง ตามแนวคิดของนักวิชาการ
ในต่างประเทศและในประเทศ สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญแล้วสรุปความหมายของความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตยไว้ 5 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
              1. การที่บุคคลตระหนักในการเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม 
              2. การที่บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
              3. การที่บุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
              4. การที่บุคคลมีสิทธิหน้าที่อันพึงได้และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 
              5. การที่บุคคลมีความรู้เรื่องการเมือง การปกครองและร่วมในการตัดสินใจโดย
ไม่ให้ใครมาครอบง า 
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 2.2 คุณลักษณะของความเป็นพลเมือง 
               ความเป็นพลเมืองเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ทุกสังคมต้องการ เพราะการที่
สังคมมีพลเมืองที่เป็นคนดี ปฏิบัติหน้าที่ที่สังคมก าหนดให้ย่อมจะท าให้สังคมมีความสงบสุข ได้มีการ
กล่าวถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดีไว้หลายลักษณะดังต่อไปนี้   
        Ralp (1991 : 178) ได้กล่าวถึงลักษณะของความเป็นพลเมืองไว้ดังนี้ 
                1. มีความเคารพนับถือต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น 
                2. มีบุคลิกภาพที่แสดงออกซ่ึงการปกป้องทรัพย์สินของตนเอง 
                3. มีความประพฤติดีส าคัญยิ่งกว่าสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ ศาสนา 
เชื้อชาติ 
                4. คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
                5. ให้การยอมรับสิทธิที่เป็นของตนเองและผู้อ่ืน 
                6. มีความรักและจงรักภักดีต่อประเทศชาติ 
                 7. มีความซื่อสัตย์ ตั้งใจท าความดี ใช้สิทธิเสรีภาพของตนในขอบเขตและมีใจกว้าง 
                 8. มีความระมัดระวัง มีความรอบคอบ 
        Cogan (1998) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ควร
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                 1. มีความสามารถในการมองปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาของสังคมโลก 
                 2. มีความสามารถในการที่จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและ
ตามบทบาทหน้าที่ของสังคม 
                3. มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับและชื่นชมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                4. มีความสามารถที่คิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์และพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็น
ระบบ 
                5. เต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
                6. เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
               7. มีความสามารถที่จะรับรู้และปกป้องสิทธิมนุษยชาติ สิทธิเสรี และสิทธิของ
ชนกลุ่มน้อย 
               8. เต็มใจและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น  
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
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        Keri Doggett and Michelle Herczog (2003) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพลเมืองที่
เหมาะสมดังนี้ 
             1. เป็นผู้มีความรอบคอบ มีความเข้าใจและชื่นชมทางประวัติศาสตร์และพ้ืนฐาน
กระบวนการของประชาธิปไตย มรความเข้าใจและมีความตระหนักถึงปัญหาของชุมชน มีความสามารถ
ในการรับข้อมูลและคิดวิเคราะห์จากมุมมองที่แตกต่างกัน 
            2. มีส่วนรว่มในชุมชนโดยผ่านการเป็นสมาชิกขององค์กร มีความสนใจทางวฒันธรรม 
สังคมการเมือง ศาสนาและความเชื่อ 
           3. มีความรู้ทางการเมือง โดยมีทักษะและความมุ่งม่ันที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมสาธารณะเช่นการแก้ปัญหากลุ่มสาธารณะของชุมชนและการออกเสียงลงคะแนน 
          4. มีคุณธรรมจริยธรรมและการประชาสังคมเช่นการส่งเสริมดูแลเกี่ยวกับปัญหา
หรือเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีข้อมูลและรับผิดชอบของการเป็นพลเมือง ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอันมาจากจุดเริ่มต้นที่บ้านได้ 
        UNDP (United Nations Development Programme Bureau for Development 
Policy Democratic Governance Group, 2004) ได้สรุปความเป็นพลเมืองไว้ 3 องค์ประกอบ คือ 
                        1. ด้านบทบาทหน้าที่ 
                          1.1 มีความเชื่อม่ันในการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
                          1.2 การเข้าร่วมในสังคมพลเมือง 
                          1.3 มีบทบาท มีสิทธิและความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
                        1.4 เปิดโอกาสและรับผิดชอบในการใช้สิทธิของคน 
                       2. ด้านความรู ้
                          2.1 ท าความเข้าใจบริบททางการเมืองและสังคมของตนเอง 
                          2.2 รู้สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิทธิมนุษยชน 
                          2.3 เข้าใจบทบาทสิทธิและความรับผิดชอบของความเป็นพลเมือง 
                      3. ด้านทักษะ 
                       3.1 มีความสามารถในการอธิบาย วิเคราะห์ โต้ตอบ ประเมิน ปกป้องกระบวนการ
ตรวจสอบและผลลัพธ์ 
                    3.2 ใช้ความรู้เพ่ือการมีส่วนร่วมในกระบวนการของความเป็นพลเมือง 
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             ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548 : บทสรุปผู้บริหาร) ได้กล่าวสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย มี 3 มิติดังนี้ 
                      1. ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักและระเบียบการปกครองประเทศไทยและท้องถิ่น 
สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน การเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
                     2. ด้านความคิดเห็นหรือเจตคติ มีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ค่านิยมอย่างไทย ผดุงความเป็นชาติ
ร่วมกับผู้อ่ืน 
                   3. ด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎศีลธรรม กฎ
กติกาของชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ หลักสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
จรรโลงความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ และความดีงามของสังคม 
         ธเนศวร์ เจริญเมือง (2549) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของความเป็นพลเมือง ได้แก่ 
                   1. การมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่กลัวความยากล าบาก 
ทุ่มเทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพ่ือผู้อ่ืน เพ่ือความดีงาม หรือเพ่ือความเป็นธรรม
ที่ชีวิตหนึ่งพึงได้รับจากรัฐ 
                  2. ความมุ่งมั่นที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือผู้อ่ืน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องคนเพียงบางคนเป็นการทุ่มเทที่บางครั้งอาจจะต้องสละชีวิตของตนเอง 
                 3. การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่แยกออกจากบริบททางสังคมที่ห้อมล้อมตนเองอยู่
กล่าวคือการด ารงชีวิตอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ และปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อม 
       ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2553 : 45) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ประชาธิปไตยจะประสบ
ผลส าเร็จได ้ประชาชนจะต้องเป็นพลเมืองโดยพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย 6 
ประการ 
                1. มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้ เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของชีวิตตนเอง
พ่ึงตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร 
                2. เห็นคนเท่าเทียมกัน เคารพหลักความเสมอภาคเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกับตน ไม่
เหยียมหยามคนท่ีต่ ากว่าตน 
               3. ยอมรับความแตกต่าง พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องยอมรับและเคารพ 
ความแตกต่างของกัน เพ่ือให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้ถึงแม้จะแตกต่างกันและจะต้องไม่มีการใช้ความ
รุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง ยอมรับว่าคนอ่ืนมีสิทธิที่จะแตกต่างหรือความคิดเห็นที่แตกต่าง
ไปจากเราได้ 
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              4. เคารพสิทธิผู้อ่ืน พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิผู้อ่ืนและ
จะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
              5. รับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้สิทธิเสรีภาพของ
ตนโดย รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมโดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยกันท าให้สังคมดีขึ้น 
             6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม เข้าใจความหมายของประชาธิปไตย
การปกครองโดยกฎหมาย เคารพกติกาไปเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
                   ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2556 : 55-56) ได้สรุปคุณลักษณะที่ส าคัญของพลเมืองในระบอบ  
ประชาธิปไตยประกอบด้วย 
             1. การเป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษาและมีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจ
ในสังคมของตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคม 
            2. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก 
            3. ความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ 
            4. เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม 
            5. มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
            6. มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและยอมรับความแตกต่างในความ
เป็นพหุสังคม 
            7. คารพกฎหมายและยึดหลักนิติรัฐ 
            8. มีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองและเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
           9. ยึดมั่นในหลักสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
                   จากการวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีนักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ให้ทัศนะไว้ในข้างต้น สามารถสรุปคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ควรพัฒนาให้แก่
ผู้เรียน ได้แก่ 
                 1. มีความรู้ รับผิดชอบและพ่ึงตนเองได้ รับรู้ เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย มีความคิด แสวงหาความรู้ รับผิดชอบและพ่ึงตนเองได้ 
               2. เคารพกติกาและเคารพกฎหมาย การยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม เคารพความแตกต่าง เคารพความเสมอภาค และเคารพกฎหมาย 
               3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ยอมเสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
              4. มีความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
แสดงความคิดเห็นต่อ ส่วนรวมในกิจกรรมทางการเมือง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน 
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             5. การมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคม มีความส านึกและการปฏิบัติอย่างมี
ส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะและมีจิตอาสา 
            6. ด ารงชีวิตอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่อยู่
ล้อมรอบตนเอง โดยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่แยกออกจากบริบทสังคมและความเป็นพลเมืองโลก 
 
 2.3 แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองมีจุดเน้นส าคัญ คือ ต้องการให้เยาวชนไทย
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยคือมีความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นพลเมืองดีที่มีวิถีชีวิตและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรองดอง สมานฉันท์ พร้อมด้วยคุณลักษณะ
ความมีวินัยในตนเอง ดังนั้น การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมนี้ จึงเน้นที่การปฏิบัติลงมือท า (Action) 
เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องท าให้การเรียน
การสอนมีความหมายและมีคุณค่าแก่ผู้เรียน เพ่ือจะท าให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่เยาวชนและสังคม
โดยรวม  
  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557 : 59-61) ได้เสนอแนวปฏิบัติส าคัญที่จะท าให้
การเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
              1. ผู้สอนต้องเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) ส าคัญของรายวิชานี้ นั่นคือการเข้าใจในจุดเน้น
ที่เป็นพื้นฐานส าคัญ ซึ่งวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ต้องการพัฒนาทักษะ ค่านิยม และคุณลักษณะ ซึ่ง
สะท้อนด้วยการปฏิบัติ (Action) 
               2. การวางแผนการสอนจะต้องเน้นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Continuous Development) 
ของกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งกระบวนการพัฒนาค่านิยม 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ดังนั้น การวางแผนการสอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม ดังนี้ 
                2.1 ตั้งค าถามด้วยตนเองเพ่ือการสืบค้น 
                2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล 
                2.3 ฝึกการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจริง (Real Data) ในสภาพจริงทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ
การสอนสังคมศึกษาหลายท่านเสนอว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจ (Survey) หรือสัมภาษณ์จาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ 
              2.4 ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มร่วมกันกับเพ่ือน รวมทั้งบุคคลอ่ืนในชุมชนตามโอกาส
และวุฒิภาวะของผู้เรียน 
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              2.5 น าเสนองาน หรือผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดอภิปราย ท าป้าย
นิเทศ จัดนิทรรศการ แสดงบทบาทสมมุติ จัดท า Video Clip เป็นต้น 
         3. การสอนหน้าที่พลเมืองต้องเน้นความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) 
การลงมือท า หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) 
              3.1 ความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) คือ การใช้ประเด็นจริง 
(Real Issue) ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความคิดของคนว่าจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มี
คุณค่า เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง แต่ในกรณีใช้ประเด็นจริง ผู้สอน
ควรใช้วิจารณญาณ เพราะบางประเด็นอาจมีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อสังคม รวมทั้งควรค านึงถึง
วัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนด้วย 
          3.2 การลงมือท า หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) การเรียนจากประสบการณ์
จริง ถือว่าเป็นหลักการส าคัญของการสอนหน้าที่พลเมืองและเป็นที่ยอมรับของนักการศึกษาทั่วโลก 
ดังนั้น การลงมือท า (ปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่องกับประเด็นจริง (Real Issue) หรือเหตุการณ์จริง ทั้งใน
ระดับครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียนหรือชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นข้อเสนอแนะใน
ประเด็นจริง หรือเหตุการณ์จริง ที่อาจน ามาใช้กับผลการเรียนรู้ของรายวิชาหน้าที่พลเมือง    
         3.3 เรียนอย่างกระตือรือร้น (Active) การเรียนอย่างกระตือรือร้นก็คือ การเรียนที่
ผู้เรียนต้อง “ท า” หรือ “do” ทั้งนี้ การเรียนโดยผ่านการอภิปราย (Discussion) เป็นวิธีที่ส าคัญใน
การเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง เพราะการอภิปรายเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนและทักษะของความ
เป็นพลเมือง (Citizenship skill) เพ่ือแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย
โดยทั่วไปคงไม่ใช่การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเป็นพลเมือง (Citizenship Discussion) 
          Llewellin Sandie (2001) นักการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง (Citizenship 
Education) ได้เสนอว่า การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองควรมีลักษณะ ดังนี้  เป็น
ประเด็นที่เกิดขึ้นจริง (Real Life Issue) เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน (Deal with Public 
Dimension of Life) เกี่ยวข้องกับเยาวชนในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่ง (Relate to Young People 
as Citizens)  
          3.4 การเรียน (Learning) การเรียนรู้เรื่อง หน้าที่พลเมืองจะมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อมี
บรรยากาศของห้องเรียนที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีบรรยากาศของการใช้อ านาจ หรือท าให้
ผู้เรียนเกิดความไม่สบายใจ กลยุทธ์ส าคัญที่จะท าให้ผู้ เรียนในบริบทของสังคมไทยเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ 
                  3.4.1 จัดการท างานเป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้
ทั่วถึงกว่าการท างานในกลุ่มใหญ่ 
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                  3.4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนก าหนดกติกาในการท างาน คุณภาพของงาน 
ประเด็นการอภิปรายหรือประเด็นที่จะศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกว่าการเรียน หรือการท างานนั้นมีความหมายและมีคุณค่า จะได้ท างานอย่างต่อเนื่องและตั้งใจ 
(Engaging) 
                 3.4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นและเมื่อมีข้อสรุปของทุกคน
ควรจะอยู่ในข้อสรุปนั้น ๆ ด้วย 
               3.4.4 ครูควรสร้างความรู้สึกว่าการประสบความส าเร็จ คือ การเรียนรู้ หรือ
การท างาน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เป็นรางวัลที่น่าภูมิใจ 
               3.4.5 ครูควรค านึงถึงการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบ (Learning Style) ของผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมจึงควรมีหลากหลาย เช่น การสาธิต การตอบค าถาม การอภิปราย การค้นคว้าวิจัย 
การท าโครงการ การส ารวจ การแก้ปัญหา การใช้เกม การแสดงบทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์
จ าลอง การใช้กรณีศึกษา (Case Study) โดยมีการท างานกลุ่มเล็กและรายบุคคล 
               3.4.6 กรณีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการควรจัดให้ครบขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
แต่ครูก็อาจน าบางขั้นตอนมาจัดกิจกรรมแยกได้ เช่น กิจกรรมการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนหลายรูปแบบสามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมแยกออกมาได้ตาม
ความเหมาะสม เป็นการฝึกความสามารถในการวิเคราะห์ หรือการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เรียน 
           3.4.7 ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพจริง ทั้งนี้ การวัดและ
ประเมินหน้าที่พลเมืองต้องมีการประเมินภาระงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ การสร้าง
ลักษณะนิสัย รวมทั้งกระบวนการท างานและคุณภาพงาน  ด้วยวิธีการและเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 
 
 2.4 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง โดยพิจารณาจาก
คุณภาพของชิ้นงานหรือการปฏิบัติที่เป็นผลผลิต ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้และจุดเน้นของรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองหรือไม่ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การปฏิบัติตนโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ทั้งนี้  
                 ธัญญา เรืองแก้ว (2557 :40-45) ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง และได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจะต้องจัดท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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นอกจากนี้ ผลจากการประเมินจะต้องน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับติดตาม ก ากับ สนับสนุน และ
พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียน จึงเน้นไปที่การวัด
และการประเมินผลในชั้นเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การชี้ให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน และสภาพจริง
ของการเรียนการสอนจากพฤติกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงออก สะท้อนให้เห็นความสามารถที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงจากการปฏิบัติ ตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เมื่อ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดยมีแนวทางดังนี้ 
             2.4.1 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                    การประเมินรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองจะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
เหมาะสมเพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง  ๆ 
เพ่ือใช้ประเมินค่าผลการปฏิบัติของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้ คือ สิ่งส าคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจน
กลายเป็นลักษณะนิสัย ครูผู้สอนสามารถออกแบบวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน ได้ดังนี้ 
                      1. ก าหนดผลการเรียนรู้/ คุณลักษณะที่จะประเมิน 
                     2. วิเคราะห์พฤติกรรมส าคัญจากผลการเรียนรู้เพ่ือก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
                     3. เลือกใช้วิธีการเครื่องมือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะประเมิน 
                     4. ก าหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (Scoring Rubrics) 
         2.4.2 การตัดสินผลการเรียน 
 เมื่อครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
จบครบทั้งรายวิชา และประเมินผลปลายปี ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ) แล้วน าคะแนนทั้ง 2 ส่วน 
มารวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน    
          2.4.3 การให้ระดับผลการเรียน 
 การตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาสามารถ
ให้ระดับผลการเรียนดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติ
ของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละและระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ  
             2.4.4 การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ ทั้งนี้สถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งค าถาม 
                3.1 ความหมายของการใช้ค าถาม 
                ในความหมายของค าว่า การใช้ค าถาม มีนักจิตวิทยา นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
                    Cunningham (1971 : 81) ให้ความหมายของการใช้ค าถามว่า การใช้ค าถามเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลหรือแปลความหมายของข้อมูลเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความอยากรู้ 
อยากเห็นและช่วยให้เกิดความคิด 
                    กิตติชัย สุทธาสิโนบล (2541 : 33) กล่าวว่า การใช้ค าถาม หมายถึง เทคนิคการใช้
ค าพูดของผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ค้นคว้าหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาและตอบค าถาม
ผู้สอน จากนั้นจึงสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดในระดับสูงตลอดจน
ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
                   วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 87-88) กล่าวถึงการใช้ค าถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาความคิดใหม่ๆ การใช้ค าถาม
จะช่วยขยายทักษะการคิด 
                   พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 96) กล่าวถึงการใช้ค าถามว่าหมายถึง การใช้ประเภท
ของค าถามเป็นและรู้จักลักษณะการถามที่ดี การใช้ประเภทของค าถามง่ายและค าถามยากหรือค าถาม
แคบและกว้างหรือค าถามระดับต่ าและค าถามระดับสูง  
                 วาสนา ศรัทธา (2552 : 39) ให้ความหมายว่าการใช้ค าถามหมายถึง การใช้ค าพูดของ
ผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ค้นคว้าหาค าตอบ สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียนถาม
เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์หรือการประเมินค่า  เพ่ือจะตอบ
ค าถามเหล่านั้น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนการสอน เป็นเทคนิคที่ผู้สอนใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ใช้ความคิดในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา 
                 จากการศึกษาในเรื่องความหมายของการใช้ค าถามตามที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้
ข้างต้นพอสรุปได้ว่า การใช้ค าถามเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนการสอน ที่สามารถท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้อย่างชัดเจนและยังเป็นเทคนิคการสอนที่ครูใช้ในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาและสรุปเป็น
แนวคิดของตนเอง 
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        3.2 ความส าคัญของการใช้ค าถามในการเรียนการสอน 
                 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ค าถามมีบทบาทความส าคัญที่จะช่วยพัฒนาด้านการคิด
ของผู้เรียน ซึ่งในโลกปัจจุบันผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
ผู้เรียนต้องรู้จักคิดที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
                 Fleming and Levie (1993) กล่าวถึงความส าคัญของค าถามว่าเป็นการสอนที่เสริม
ด้วยการใช้ค าถาม จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความส าคัญของประเด็นข้อมูลนั้น ๆ และยังสร้างอิทธิพล
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
                 Allan (1987) ได้กล่าวถึงความส าคัญของค าถามว่า การเรียนการสอนที่ดี ดังนั้นค าถาม
จึงควรมีลักษณะที่สามารถกระตุ้นผู้ตอบให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนใจ กระตุ้น
จินตนาการและกระตุ้นผู้ตอบให้ค้นหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติม นอกจากนี้ค าถามท่ีดีของผู้ถามยังท้าทายให้
ผู้ตอบคิดและหาวิธีแก้ปัญหา 
                ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 4-5) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความส าคัญของค าถาม ดังนี้ 
  1. ค าถามท่ีใช้เป็นสื่อส าหรับส ารวจและทบทวนพ้ืนความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน ค าตอบของผู้เรียนจะเป็นสื่อน าไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหม่และประสบการณ์ใหม่ 
  2. ค าถามใช้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้สอนอาจใช้ค าถามเพ่ือเร้าความสนใจ
ของผู้เรียนได้ทุกขั้นตอนในการเรียนการสอนเช่นถามเพ่ือเริ่มต้นบทเรียน 
  3. ค าถามใช้เสริมสร้างความสามารถทางความคิดให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนฝึกคิด
หาค าตอบ หาเหตุผลและหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  4. ค าถามท่ีดีจะช่วยให้มีการอภิปรายต่อเนื่อง เป็นการขยายความคิดและแนวทางใน
การเรียนรู้และข้อสรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ 
  5. ค าถามช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเช่นท าให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบ
ค าถาม เสนอความคิดเห็นและตั้งค าถาม รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 
  6. ค าถามช่วยให้ผู้เรียนพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะน ามาตอบ
ค าถามของผู้สอน 
  7. ค าถามใช้ช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรียนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
  8. ค าถามใช้ช่วยประเมินผลการเรียน ทั้งของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน 
 จากการศึกษาในเรื่องความส าคัญของการใช้ค าถามจะเห็นได้ว่า  การใช้ค าถามมี
ความส าคัญมากในการพัฒนาด้านการคิดของผู้เรียน ช่วยในการทบทวนความรู้ ช่วยในการกระตุ้นค
วามสนใจให้แก่ผู้เรียนที่จะตอบค าถามท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
น าไปสู่ความเข้าใจ ครูสามารถน ามาใช้ในการประเมินผล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
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 3.3 ประเภทของค าถาม 
            การใช้ค าถามสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง
ประเภท ซึ่งมีผู้แบ่งประเภทการใช้ค าถามแตกต่างกันไว้ ดังนี้ 
           กรมวิชาการ (2541 : 56-59) ได้แบ่งประเภทของค าถามออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
               1. ค าถามเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น มีเหตุการณ์อะไรบ้าง 
               2. ค าถามเพ่ือให้เกิดความคิดได้หลากหลาย เช่นจะน าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง 
               3. ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นความคิดที่ถูกทาง เช่น เกิดประโยชน์ 
               4. ค าถามเพ่ือหาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เช่น ท าไมจึงท าอย่างนั้น 
               5. ค าถามเพ่ือหาความคิดลึกซึ้ง เช่น สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 
               6. ค าถามเพ่ือหาความคิดที่กว้างไกล เช่น เรื่องนี้ มีความหมายอย่างไร 
               7. ค าถามเพ่ือให้เกิดความคิดที่ชัดเจน เช่น เรื่องนี้ มีความหมายอย่างไร 
               8. ค าถามเพ่ือให้เกิดความคิดอย่างละเอียด เช่น เรื่องนี้ มีรายละเอียดอะไรที่ส าคัญ 
        ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 194-195) ได้แบ่งค าถามตามรูปแบบของกิลฟอร์ด ออกเป็น  
5 ประเภท ดังนี้ 
              1. ค าถามงานประจ า (routine questions) เป็นค าถามที่เกี่ยวกับการจัดการใน
ห้องเรียน การยกย่องชมเชย และการชี้น าพฤติกรรมการเรียน เช่น นักเรียนท าการบ้านเรียบร้อยหรือยัง 
              2. ค าถามความรู้ความจ า (cognitive memory questions) เป็นค าถามที่ให้ผู้เรียน
บอกข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาความรู้ที่จดจ าไว้  โดยใช้กระบวนการจดจ า ท่องจ าหรือระลึกได้  เช่น ใคร
ค้นพบก๊าซออกซิเจน 
             3. ค าถามความคิดสรุปแคบ (convergent-thought questions) เป็นค าถามที่ให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และบูรณาการข้อเท็จจริง อาจเป็นการแก้ปัญหา สรุปย่อความรู้หรืออธิบายล าดับขั้น
ของเทคนิคหรือข้อเสนอ เช่น กล้องจุลทรรศน์มีหลักการท างานอย่างไร 
            4. ค าถามความคิดเปิดกว้าง (divergent- thought questions) เป็นค าถามที่ให้
ผู้เรียนใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ อย่างเต็มที่โดยอิสระ ท าให้ผู้เรียนคิดริเริ่มงานด้วยตนเอง โดยที่
ครไูม่ได้คาดหวัง เช่น ถ้าถูกเลือกให้เป็นคนแรกที่จะเยือนดาวพฤหัส นักเรียนจะเตรียมสัมภาระและ 
เครื่องมืออะไรบ้างที่จะน าไปด้วย 
           5. ค าถามความคิดประเมิน (evaluative-though questions) เป็นค าถามที่ให้ผู้เรียน
คิดพิจารณา ประเมินค่าโดยผู้เรียนสร้างเกณฑ์การประเมินเอง เช่น นักเรียนคิดว่าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์
ผู้ยิ่งใหญ่ นิวตันหรือไอสไตน์เพราะเหตุใด 
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       วิทยาธร ท่อแก้ว (2543 : 28-31) ได้แบ่งประเภทของค าถามออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
               1. ค าถามเปิด เป็นค าถามที่เปิดกว้างในการตอบ เช่น พวกเราคิดอย่างไรในการน าเสนอ
เรื่องนี้  ผู้ตอบจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแล้วแต่การจัดล าดับความคิดของแต่ละคน 
               2. ค าถามปิด เป็นค าถามที่ก าหนดกรอบในการตอบ เช่น ในการน าเสนอครั้งนี้
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ ค าถามประเภทนี้ เป็นค าถามที่มุ่งประเด็นให้มีการเลือกตอบ 
               3. ค าถามเปิดและปิด เป็นค าถามที่ก าหนดกรอบให้ตอบและเปิดกว้างในการแสดง 
      ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 236) ได้แสดงความคิดเห็นว่าค าถามที่ถามนักเรียน โดยทั่วไป 
มี 2 ประเภท ได้แก่ 
  1. ค าถามแบบปิด เป็นค าถามที่ต้องการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือประเมิน
ความรู้ของนักเรียน เช่น ศีล 5 มีอะไรบ้าง ครูควรหลีกเลี่ยงค าตอบใช่กับไม่ใช่ 
  2. ค าถามแบบเปิด เป็นค าถามที่ครูต้องการให้นักเรียนคิดตรึกตรองให้รอบคอบก่อนตอบ
และเป็นค าตอบที่เป็นไปได้หลายทิศทาง ส่วนค าถามปลายเปิดควรเป็นค าถามที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม 
ครูควรหลีกเลี่ยงบทบาทของการเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ควรมาเป็นนักฟังที่ดีและกระตือรือร้นแทนและ
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนสนทนา พูดคุยกันแทนเช่นนักเรียนไปท าบุญในวันใดบ้าง 
       ชนาธิป พรกุล (2554 : 177-178) ได้แบ่งเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดประเภทของค าถามไว้มี 2 
เกณฑ ์ดังนี้ 
  1. เกณฑ์กระบวนการคิด จากการคิดระดับต่ าไปหาระดับสูงหรือจากความรู้ไปยัง
การประเมินตามแนวทางการจัดระดับความคิดของบลูมแบ่งได้เป็น 6 ระดับ 
 การใช้ค าถามที่ พัฒนากระบวนการคิดตามระดับการเรียนรู้ของบลูม จะเป็น
วัตถุประสงค์ด้านปัญญา โดยเริ่มจากคิดในระดับพ้ืนฐานที่สุดไปสู่ความคิดในระดับสูง ทั้งนี้ผู้เรียนควร
จะมีบทบาทในการตอบค าถาม และตั้งค าถามไปพร้อมกัน ค าถามท่ีส่งเสริมความรู้ความคิด 
                      ระดับความรู้ความจ า 
                        สิ่งที่จะถาม ได้แก่ ข้อมูล ความจ า/การท่องจ า การระลึกได้การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ค าถาม 
ใคร ท าอะไร ที่ไหน ท าไม อย่างไร เมื่อใด มากเท่าใด สิ่งใด/ชิ้นใด เลือก ชี้บอก 
                     ระดับความเข้าใจ 
                      สิ่งที่จะถาม ได้แก่ การแปลความ ตีความ ลงความเห็น สรุปจากข้อมูลที่มีค าถาม
บอกเล่าอธิบายโดยใช้ถ้อยค าของตนเอง สรุปข้อความที่อ่าน/เรื่องที่ฟัง  ให้ความหมาย จับคู่ ย่อ เลือก 
ระบุ ข้อจ ากัด ข้อยกเว้น 
                     ระดับการน าไปใช้ 
                         สิ่งที่จะถาม ได้แก่ การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่ไม่ คุ้นเคย ค าถาม 
สาธิต เลือกค า/ประโยค บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะน าไปใช้อย่างไร สิ่งนี้มีไว้ใช้ท าอย่างไรใช้ท าอะไร 
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                    ระดับการวิเคราะห์ 
                        สิ่งที่จะถาม ได้แก่ การจ าแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู่จากส่วนรวม ค าถาม 
ระบุความคิดเห็น อะไรเป็นข้อแนวคิดหลัก แนวคิดรอง ไดอะแกรม อะไรคือข้อเท็จจริง/ความเห็น 
ความสัมพันธ์ ความแตกต่าง 
                   ระดับการสังเคราะห์ 
                        สิ่งที่จะถาม ได้แก่ ผนวกส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เกิดรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจน
ค าถาม แก้ปัญหาต่อไปนี้จะท าวิธีอ่ืนได้อย่างไร ประดิษฐ์ ออกแบบ 
                 ระดับการประเมิน 
                        สิ่งที่จะถาม ได้แก่ ตัดสินตามเกณฑ์ที่ตั้งใจแล้วอธิบายได้ ค าถาม สิ่งใดส าคัญกว่า 
ดีกว่า มีเหตุผลกว่า เชื่อถือได้มากกว่า เหมาะสมกว่า สิ่งใดดีที่สุด เขียน/ให้ข้อคิดเห็น 
 2. เกณฑ์ลักษณะค าตอบ ลักษณะค าตอบมี 2 ชนิด ดังนี้ 
  2.1 ค าถามเอกนัย (convergent question ) เป็นค าถามที่ให้ผู้ เรียนตอบ
ข้อความเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว ครูมักใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหา
ข้อเท็จจริงผู้เรียนเริ่มการคิดจากเรื่องที่กว้างแล้วพบค าตอบเดียว เป็นการคิดระดับความรู้ ความเข้าใจ 
ค าท่ีใช้ถาม ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อใด รวมทั้งค าถามถูก ผิด 
  2.2 ค าถามอเนกนัย ( divergent  question ) เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีค าตอบที่แตกต่างกัน เป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ ความคิดเห็น การตั้งสมมติฐาน การประเมิน 
ผู้เรียนเริ่มคิดจากสิ่งที่เฉพาะเจาะจง แล้วพบค าตอบที่หลากหลายเป็นการคิดระดับวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมิน ค าท่ีใช้ถามได้แก่ ท าไม อย่างไร เพราะเหตุใด 
 
       3.4 การใช้เทคนิคการตั้งค าถามในการเรียนการสอน 
                การใช้ค าถามจะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการถาม  
ค าถามของผู้สอน ดังนั้น ถ้าผู้สอนมีเทคนิคการใช้ค าถาม จะช่วยส่งเสริมกระบวนการและขั้นตอนของ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ได้มีนักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการ
ใช้ค าถามได้แก่ 
              ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 242-244) วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการตั้ง ค าถาม
ไว้ดังนี้ 
  1. ควรเริ่มต้นค าถามในระดับความจ าหรือความเข้าใจ (ค าถามระดับต่ า) ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่
สามารถตอบได้อย่างถูกต้องก่อน เมื่อผู้เรียนตอบถูก ครูควรแสดงความชื่นชมทันทีด้วยค าพูดหรือใช้
ภาษาท่าทางก่อนที่จะเริ่มค าถามในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
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  2. เมื่อผู้เรียนประสบความยากล าบากในการตอบค าถาม ครูผู้สอนควรช่วยผู้เรียนให้
ตอบได้ เช่น แนะค าตอบให้บ้างเล็กน้อย ทวนค าถามซ้ า 
  3. ถามให้ทั่วถึงทุกคน แนวทางที่ดีที่สุดคือ การถามทั้งชั้นเรียน ผู้เรียนแต่ละคนควร
เข้าใจว่าตนเองถูกคาดหวังให้ตอบค าถาม ผู้สอนไม่ควรแสดงสัญญาหรือท่าทีใด ๆ ว่าผู้เรียนคนใด ควร
จะตอบค าถามนั้น 
 4. ควรเพ่ิมระดับความยากง่ายของค าถามขึ้นตามล าดับ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาการคิด
ในระดับวิเคราะห์ต่อไปได้ ครูจึงต้องพัฒนาการตั้งค าถามอย่างเป็นระบบ 
 5. สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยการใช้ยุทธศาสตร์การตั้ง
ค าถาม เช่น สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในชั้นเรียนและกระตุ้นผู้เรียนให้คึกคักด้วยการตั้งค าถาม ครู
ควรพูดน้อยลงแต่ ตั้งค าถามให้มากขึ้น ลดค าถามประเภทที่ตอบเพียง ใช่หรือไมใ่ช่ 
 6. บางครั้งครูควรตั้งค าถามที่ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน ค าถามในลักษณะเช่นนี้ ใช้ใน
โอกาสที่ครูต้องการทบทวนความรู้เดิมที่เป็นความรู้ตายตัวและเป็นหลักการ กฎหรือทฤษฏีต่าง ๆ อาจ
เป็นข้อความที่ยาว ๆ เช่น  ศีล 5 ข้อ 
 7. ถามก่อนที่จะระบุชื่อผู้ตอบ ไม่ควรเรียกชื่อนักเรียนให้ตอบก่อนตั้งค าถาม 
 8. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนต้องการและอยากตอบค าถาม โดยการยกย่องให้ค าชมเชย 
ให้ก าลังใจ พึงตระหนักว่านักเรียนต้องการความมั่นใจ 
 9. ลักษณะการใช้ค าถามมีดังนี้ 
                       9.1 ใช้ภาษาท่ีชัดเจน เสียงดังฟังชัด เข้าใจง่าย 
                       9.2 เมื่อถามแล้วต้องแสดงความสนใจอย่างจริงจังต่อค าตอบของนักเรียนโดยการ
มองหน้าผู้ตอบกล่าวค ายกย่องชมเชย ขยายค าตอบของเขา หรือให้เพ่ือนคนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมค าตอบ 
ของเขา 
                     9.3 เว้นระยะให้นักเรียนคิดและมีสมาธิก่อนตอบ อย่ารีบเปลี่ยนค าถามใหม่ ขณะที่
นักเรียนยังไม่ได้ตอบค าถามเดิม 
                    9.4 อย่าถามซ้ า ๆ ซาก ๆ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบค าถาม 
                    9.5 อย่างถามเองตอบเอง ให้รอค าตอบของนักเรียนอย่างตั้งใจ 
                    9.6 ถามก่อนที่จะระบุชื่อผู้ตอบเป็นค าถามที่ถามนักเรียนทั้งห้องก่อน แล้วจึงค่อย
ระบุชื่อผู้ตอบท่ีหลัง 
                   9.7 ไม่พูดซ้ าค าตอบนักเรียน ไม่ทวนค าถามบ่อย ๆ เพื่อฝึกสมาธิในการฟังของ
นักเรียน นักเรียนจะได้สนใจฟังและติดตามบทเรียนตลอดเวลา 
                   9.8 ไม่ทวนค าตอบที่นักเรียนตอบเพ่ือให้นักเรียนในห้องได้สนใจฟังค าตอบ 
ของเพ่ือน 
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                  9.9 นักเรียนตอบค าถามไม่ครบถ้วน ให้ใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนขยายความต่อครู
ควรหลีกเลี่ยงการขยายความต่อค าตอบของนักเรียน 
                 9.10 เปลี่ยนค าถามใหม่ ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ หากค าถามยากเกินไปนักเรียน
ตอบไมไ่ด้ ครูควรตังค าถามจากพ้ืนฐานที่เป็นค าตอบง่ายๆก่อนแล้วจึงค่อยน าไปสู่ค าตอบระดับสูง 
                 9.11 อย่าถามค าถามที่ใครๆ ก็ ตอบได้โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้จากครู ได้แก่ ค าถาม
ที่ง่ายเกินไปหรือค าถามที่ครูให้แนวทางค าตอบที่ชัดเกินไป 
        ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 31-33) วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการใช้ค าถามไว้ดังนี้  
                        1. ไม่เจาะจงผู้ตอบการถามไม่ควรเจาะจงผู้ตอบหรือถามผู้เรียนตามล าดับ เพราะการ
รู้ตัวก่อนว่าจะตอบเมื่อใดนั้น จะท าให้ผู้ตอบไม่สนใจค าถามอ่ืนๆ การเรียนรู้จึงไม่เกิดข้ึน 
                       2. ถามให้ทั่วถึงในการใช้ค าถามไม่ควรถามซ้ าผู้เรียนคนเดิมบ่อยครั้ง เพราะการ
ปฏิบัติดังนี้ ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ จะเกิดความน้อยใจที่ ผู้สอนไม่เห็นความส าคัญของตน จึงท าให้ไม่สนใจ
บทเรียนควรมีการถามท้ังรายบุคคล ถามทั้งชั้นและถามผู้เรียนให้ทั่วถึง 
                     3. ให้โอกาสคิด ในการใช้ค าถาม ไม่ควรเร่งรัดค าตอบ จากผู้เรียนมากเกินไป เมื่อถาม
ค าถามไปแล้วควรเปิดโอกาสให้หยุดคิดค้นหาค าตอบบ้าง 
                  4. ใช้ภาษาง่ายแต่เร้าความสนใจ การใช้ค าถามควรใช้ภาษาพูดง่าย ๆ แล้วใช้น้ าเสียง  
ท่าทางประกอบเพ่ือเร้าความสนใจของผู้ตอบ 
                  5. ให้ก าลังใจ ขณะที่ผู้ตอบหยุดหรือลังเลในการที่จะตอบออกไป ผู้สอนควรให้ก าลังใจ 
ไม่ควรคาดคั้นค าตอบหรือแสดงความเบื่อหน่าย หรือเรียกผู้อ่ืนตอบแทนเพราะจะท าให้ผู้เรียนเสีย
ก าลังใจ 
                  6. เปิดโอกาสให้ตอบ ในการตอบค าถามหนึ่ง ผู้สอนไม่ควรคิดว่าต้องให้เด็กคนเดียว
ตอบค าถามนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหลายๆ คนได้ตอบ เพราะเป็นการกระจายความคิดและท าให้
มีข้อสรุปที่ดี 
                 7. ให้ตอบตรงประเด็น ในการตอบค าถามของผู้เรียนอาจได้ค าตอบที่ไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง
หรือไม่ ค่อยมีเหตุผลนักผู้สอนควรหาวิธีที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้ ไม่
ควรปล่อยให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างผิดๆ ต่อไปโดยอาจถามค าถามใหม่ หรืออธิบายเพิ่มเติม 
                 8. ชื่นชม ทบทวน หากผู้เรียนตอบถูก ผู้สอนควรแสดงความชื่นชม หากตอบผิด ผู้สอน
ควรให้ก าลังใจและอาจให้เพ่ือช่วยตอบ หากไม่ตอบเลย ผู้สอนควรทวนค าถามหรืออธิบายค าถามซ้ า
อีกครั้ง 
                 9. ไม่ถามเองตอบเอง คุณค่าของการสอน โดยใช้ค าถามจะหมดไป ถ้าครูเป็นผู้ถามเอง
ตอบเองหรือถามค าถามในลักษณะที่ทบทวนความจ าผู้เรียนมากเกินไป 
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                10. เป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกอยากจะ
มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม  
                11. หลากหลายค าตอบ ในการตอบค าถามหนึ่ง ๆ ควรให้ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบใน
หลาย ๆ แนว ไมค่วรจ ากัดเฉพาะค าตอบเดียว 
               12. ถามให้สัมพันธ์กับประสบการณ์ ใช้ค าถามที่ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
               13. ไม่ถามคนขาดเรียน ไม่ควรเลือกถามผู้เรียนที่ขาดเรียนตอบหรือบกพร่องทางการพูด 
               14. ทบทวนค าถามตนเอง ควรวิเคราะห์ค าถามที่เคยใช้ถามไปแล้ว เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขไว้ใช้ในโอกาสต่อไป 
         ชนาธิป พรกุล (2554 : 184) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการต้ังค าถามดังนี้ 
                    1. การเว้นระยะ เป็นระยะเวลาที่ครูคอยภายหลังการถามก่อนเรียน เรียกผู้เรียนให้
ตอบ และการคอยระยะที่ 2 หลังค าตอบของผู้เรียนก่อนครูพูด เวลาคอย 3-5 วินาทีจะท าให้ผู้เรียน
ตอบข้อความได้ยาว มีค าตอบถูกต้องมากกว่าค าตอบผิด ค าตอบมีเหตุผลมากขึ้น ผู้เรียนถามค าถาม
มากขึ้น มีความม่ันใจเพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                  2. การเรียกให้ตอบ ควรถามค าถามก่อนเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบเพราะท าให้ผู้เรียนคิด
ค าตอบหลายคน หรือทุกคน การเรียกชื่อผู้อาสาตอบ หรือไม่อาสาไม่มีกฎตายตัวขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม แต่การเรียกให้ผู้ไม่อาสาตอบ ครูต้องแน่ใจว่าผู้เรียนจะตอบถูกต้อง ไม่ควรเรียกเพ่ือให้
ผู้เรียนรู้สึกอาย 
                 3. การถามซ้ าหรือถามเพ่ิมเติม ถ้าผู้เรียนตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ครูไม่ควร 
เฉลยค าตอบ แต่ ควรใช้ค าถามเดิม ถามผู้เรียนคนอื่น หรือถามค าถามเพ่ิมเติมผู้เรียนคนเดิม การถาม 
เพ่ิมเติมอาจใช้ค าถามเดิม แต่ เปลี่ยนข้อความใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น 
                4. การให้รางวัล ท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ การพูด และการใช้ท่าทาง การพูด ได้แก่ ดี 
ท าได้ดี ถูกต้อง เยี่ยม และการใช้ท่าทาง ได้แก่ การยิ้ม พยักหน้ารับ มองตา หรือท าท่าทาง การให้
รางวัลที่เหมาะสมท าให้ผู้เรียนเพ่ิมความสนใจในบทเรียน ถ้าใช้ผิดจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและการ
เรียนรู้ การชมควรท าอย่างจริงใจ เหมาะกับพฤติกรรมของผู้เรียนและควรวางแผนการใช้อย่าง
ระมัดระวัง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
                จากการศึกษาเรื่องการใช้เทคนิคการตั้งค าถามในการเรียนการสอนพบว่า การตั้ง
ค าถามนั้น ควรเป็นค าถามที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และคิดอย่างหลากหลาย และกล้าที่แสดงความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือนในห้องเรียน โดย
ครูผู้สอนควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เร้าความสนใจ ให้ก าลังใจผู้เรียนในการตอบค าถาม สร้าง
บรรยากาศที่เป็นกันเองและสามารถประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
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          กรมวิชาการ (2538 : 80) ก าหนดวิธีการใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ไว้ดังนี้ 
  1. ตั้งค าถามก่อนแล้วจึงเรียกชื่อนักเรียนที่จะถาม (กรณีถามตามรายบุคคล) และตั้ง
ค าถามด้วยความยิ้มแย้มเป็นกันเอง 
  2. วางแผนในการตั้งค าถามก่อน 
  3. ตั้งค าถามหลากหลาย ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เนื้อหา ถามค าถามระดับต่ าถึงระดับสูง 
  4. ถามค าถามทีละข้อ อย่าถามทีละหลายค าถามพร้อมกัน 
  5. ถามค าถามจากง่ายไปหายาก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจในการตอบค าถามที่ยากขึ้น 
  6. พยายามถามนักเรียนให้ทั่วทุกคน อย่าถามเฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่ง 
  7. ถ้านักเรียนตอบค าถามไม่สมบูรณ์ ครูควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและให้แรงจูงใจและก าลังใจ 
  8. ถามค าถามซ้ าในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจค าถามหรือฟังไม่ชัด 
  9. กรณีนักเรียนไม่เข้าใจค าถามซึ่งเป็นค าถามที่ยากควรเปลี่ยนค าถาม 
  10. กรณีนักเรียนไม่ตอบค าถามครูควรชี้แจงและบอกข้อมูลเพิ่มเติม 
           ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 207-208) กล่าวถึงวิธีการใช้ค าถามในการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้ 
  1. เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้น าไปสู่ประเด็นที่ต้องการ 
  2. ค านึงถึงลักษณะของค าถามที่ดีและถามให้เป็นภาษาพูดง่าย ๆ 
  3. ใช้ค าถามหลายประเภท ทั้งค าถามแบบแคบและแบบกว้าง 
  4. ถามผู้เรียนให้ทั่วทั้งชั้น เพราะจะท าให้บางคนไม่สนใจค าถาม 
  5. ไม่ควรให้ผู้เรียนตอบพร้อมกันทั้งชั้นเพราะจะท าให้บางคนไม่สนใจค าถาม 
  6. ให้ผู้เรียนตอบค าถามด้วยความสมัครใจ 
  7. ไม่เรียกชื่อผู้ตอบค าถามก่อนที่จะถามเพราะท าให้คนอ่ืนไม่สนใจค าถาม 
  8. เมื่อถามค าถามแล้วครูควรเว้นระยะเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด 
  9. ไม่ควรทวนค าถามหรือค าตอบเพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่สนใจฟัง 
  10. ถามค าถามจากง่ายไปหายาก 
  11. เมื่อได้ค าตอบที่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน 
  12. ควรใช้กิริยาท่าทางและน้ าเสียงเป็นส่วนประกอบในการถามซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศ
ของการใช้ค าถามดีข้ึน 
  13. เมื่อถามค าถามแล้ว ครูไม่ควรชี้แนวทางหรือค าตอบให้นักเรียนทันที หรือครูตอบ
ค าถามเองเพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่คิด 
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  14. เมื่อผู้เรียนตอบถูก ครูควรกล่าวค าชมเพ่ือเป็นก าลังใจให้ผู้เรียนอยากตอบค าถาม
ต่อไป แต่เมื่อผู้เรียนตอบผิดไม่ควรต าหนิ 
                จากการศึกษาการใช้เทคนิคการตั้งค าถามในการเรียนการสอนเป็นการวางแผนการใช้
ค าถามล่วงหน้าโดยใช้ค าถามที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้ตอบได้ใช้ทักษะทางการคิดที่แตกต่างกัน ต้อง
พยายามให้ผู้เรียนได้ตอบค าถามอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ถามค าถาม
จากง่ายไปหายาก ใช้ภาษาพูดง่ายๆในการถาม และควรให้ก าลังใจกับผู้เรียนเมื่อตอบค าถาม เห็นได้
ว่าวิธีการใช้ค าถามในการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญเนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายส าหรับครูในการ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยครูปรับวิธีการใช้ค าถามให้เหมาะสมกับผู้เรียนเท่านั้น  
 

 3.6 ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 
           การที่ครูเลือกใช้ค าถามท่ีดีจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ครูกระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้เป็น 
อย่างดี ครูจึงควรมีเตรียมการและเลือกใช้ค าถามท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มี
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ค าถามไว้ดังนี้ 
          วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 24) กล่าวถึงประโยชน์ชองการใช้ค าถามว่า 
  1. การใช้ค าถามท าให้ผู้เรียนกับครูผู้สอนสื่อความหมายกันได้ดีขึ้น 
  2. การใช้ค าถามช่วยครูในการวางแผนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ครูสามารถก าหนดองค์ประกอบของงานที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ปฏิบัติและช่วยให้ครูสามารถก าหนดองค์ประกอบของงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. การใช้ค าถามสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและแสดงให้เห็นถึง
ความไม่เข้าใจของผู้เรียนเบื้องต้น 
  4. การใช้ค าถามช่วยเน้นประเด็นความส าคัญของสาระการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ที่
เรียนและทบทวนสาระที่ส าคัญในเรื่องที่เรียน 
  5. การใช้ค าถามช่วยครูในการประเมินผลการเรียนการสอนเข้าใจความสนใจที่แท้จริง
ของผู้เรียนและวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนได้ 
  6. การใช้ค าถามช่วยสร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กับผู้เรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต 
         ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 235) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ค าถามไว้ดังนี้ 
                 1. กระตุ้นเร้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 
                 2. น าเด็กเข้าสู่ปัญหาใหม่ที่น่าสนใจ 
                 3. ช่วยให้ครูได้เน้นเนื้อหาในบทเรียน 
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                4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
                5. ครูสามารถตรวจสอบและรู้พ้ืนฐานประสบการณ์เดิมของนักเรียน ท าให้สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนใหม่ ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
               6. เสริมสร้างความสามารถทางความคิด 
               7. ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและตัดสินใจ 
               8. ส่งเสริมความคิดและตัดสินใจ 
               9. พัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน 
              10. ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม 
              11. ช่วยให้ครูสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและเป็นการประเมินผล
การเรียนการสอน 
             12. ท าให้ครูรู้จักนิสัยส่วนตัว ความรู้สึกนึกคิด ภูมิหลังของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อยของนักเรียน 
             13. ทบทวนหรือสรุปสิ่งที่เรียนมาแล้ว 
             14. ขยายแนวคิด แนวทางในการเรียนรู้เพ่ือช่วยแนะแนวทางให้นักเรียนได้น า
ความรู้ไปใช้เกิดการอภิปรายต่อเนื่อง 
        ประณาท เทียนศรี (2556 : 42-44) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ค าถามไว้ดังนี้ 
 1. เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนค าตอบซึ่งแสดงให้เห็นวิธีคิด
ของนักเรียนและครูจะทราบทันทีว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนที่ครูสอนมากน้อยเพียงไร จากเหตุผลที่
นักเรียนแสดงออกมา 
             2. การใช้ค าถามให้นักเรียนตอบนั้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกใน
ความคิดเห็นของตนต่อบุคคลอ่ืนๆทั้งนี้ครูต้องคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กตอบหรือให้เหตุผลไม่ตรงกับ
ค าถามนั้น 
             3. เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยครูเลือกค าถามที่ยากง่ายให้เหมาะกับ
นักเรียน 
           4. เพ่ือการประเมินผล ขณะสอนว่าครูสามารถสอนได้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่อย่างไร 
นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมของครูมาก
น้อยเพียงใด ถ้านักเรียนส่วนใหญ่สนใจตอบค าถามและสามารถตอบค าถามได้ดีมีเหตุผล แสดงว่า
นักเรียนสนใจกิจกรรมของครูดีและกิจกรรมของครูก็เป็นที่น่าสนใจ 
           5. เพ่ือกระตุ้นนักเรียน ค าถามที่ดีจะเป็นค าถามที่ท้าทายความสามารถ ความคิดของ
นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาเหตุผลที่อยากจะตอบ ไม่ควรเป็นค าถามที่ยากและซับซ้อนเกินไป จะ
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวสนใจเรียน 
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           6. เพ่ือเรียกสมาธินักเรียนกลับมา ขณะครูสอนในบางครั้งนักเรียนอาจจะคุยกัน หรือ
เหม่อลอย ครูอาจตั้งค าถามเกี่ยวกับบทเรียนอย่างทันทีทันใดเพ่ือเรียกนักเรียนที่ความสนใจลดลงไป 
ให้เรียกสติกลับคืนมา 
           7. เพ่ือสร้างก าลังใจ เมื่อนักเรียนตอบค าถามได้การชมเชยเป็นสิ่ งส าคัญที่จะสร้าง
ก าลังใจให้นักเรียนพยายามคิดพยายามท าต่อไป ครูควรใช้ค าถามที่มีความยากง่ายปนกันไปเพ่ือให้
นักเรียนตอบค าถามได้และเกิดความภูมิใจในตนเอง 
                  จากการศึกษาประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตั้งค าถามนั้นสามารถท าให้ทราบถึง
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ช่วยกระตุ้นความสนใจ ท าให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ตัดสินใจและ
ส่งเสริมพัฒนาความคิดของผู้เรียน นอกจากนั้นท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
4. แนวคิดการใช้เทคนิคการตั้งค าถามแนวคิดโสเครติส 
              4.1 ความเป็นมาและการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส                
              วิธีการถามแบบโสเครติสเป็นกระบวนการค าถามที่เขาใช้ค้นหาเหตุผลและความเป็นจริง
เป็นสิ่งที่มีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แนวทางการถามแบบโสเครติสเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่ใหผู้้ เรียนใช้เหตุผลในการสืบค้นร่วมกันโดยการสนทนา  (Dialogical enquiry) และมีการใช้ค าถาม
แบบต่อเนื่องเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือเข้าถึงความจริงนักการศึกษาได้วิเคราะห์วิธีการและเทคนิคการสอน
ทีโ่สเครติสใช้แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการสอน ดังนั้นแนวทางการถามแบบโสเครติสที่นักการศึกษา
แตล่ะคนแต่ละส านักใช้จึงมีลักษณะมรีายละเอียดดังนี้         
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบแนวทางการถามแบบโสเครติส แบบอเมริกากับแบบยุโรป 
 

แบบอเมริกา แบบยุโรป 

1.  ใช้เรื่องราวเชิงปรัชญาอาจจะเปน็นิทานหรือเรื่องราวที่
แตง่ขึ้นเปน็จุดเร่ิมต้นมีแผนการอภปิราย กิจกรรมและ
แบบฝกึหัด เขียนค าถามบนกระดานหรือในกระดาษ 
2.  ไมจ่ ากัดเร่ืองที่อภิปราย ผู้เรียนเสนอและ 
มีการเลอืก 
3.  แสดงทัศนะที่ต่างออกไป 
4.  สืบค้นโดยการสนทนา 
5.  เขียนค าถามกอ่นการอภิปราย 
6.  ทบทวนการอภิปรายโดยการพดู 
7.  มีกิจกรรมตอนท้ายและแบบฝึกหัด 
 

1.  ใช้ค าถามเชิงปรัชญาเป็นจุดเร่ิมต้นไมม่ีสื่อ 
ใดๆ 
2.  เน้นค าถามหรือปัญหาเดียวผู้สอนเปน็ผูเ้ลือก 
3.  มุง่ใหไ้ดค้วามคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
4.  ใช้การสนทนาและการทบทวนตอนท้าย 
5.  ค าถาม/ข้อความเขียนระหวา่งการอภิปราย 
6.  ทบทวนโดยการเขียน 
7.  การสนทนาต่อไป 
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           4.2 รูปแบบการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส                
                 บรรจง อมรชีวิน (2556 : 102) ได้สังเคราะห์รูปแบบการถามแบบโสเครติสที่น าไประ
ยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถแบง่ออกได้เป็นสองรูปแบบ คือ 
                1. การสืบค้นแบบโสเครติส เป็นการเรียนที่เป็นแบบแผนที่สืบค้นแบบโสเครติสการ
สืบค้นแบบโสเครติสไม่ใช่การบอกแต่เป็นการแสวงหาความจริงโดยการใช้ค าถามแบบต่อเนื่อง
ส่วนประกอบของวิธีการนี้ สรุปได้ดังนี้ 
                    1.1 ความไมรู่้ 
                    1.2 ใช้ค าถาม 
                    1.3 ค้นหาความหมายของความคิด ค า และมโนทัศน์ 
                    1.4 ใส่ใจในสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่อ 
               2. การถามแบบโสเครติส เป็นการใช้การถามแบบโสเครติสในวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งหลักสูตรการ
ถามแบบโสเครติสเป็นการแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่ผู้เรียนพูดและคิด ความหมายที่ พูด และ
สิ่งที่พูดเป็นจริงในแง่ไหน หากเราสนใจในความหมายและความจริงของสิ่งที่ผู้เรียนพูด ความอยากรู้
ของเราจะถูกแปลเป็นค าถามที่กระตุ้นการคิดของนักเรียน (Probing question) สิ่งส าคัญคือผู้สอน
ควรให้ความส าคัญกับความคิดของผู้เรียนทุกคน 
         
 4.3 ลักษณะของการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส                
                ธีรพงศ์ แก่นอินทร ์(2554 : 159) ได้ศึกษาแนวทางการถามตามแนวโสเครติสว่าเป็นการ
ใช้กระบวนการตั้งค าถามในการแสวงหาความจริง โดยกระบวนการดังกล่าวโดยรวมคือการเดินทางตาม
แนวทางปรัชญาซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
                  1. เป็นการใช้ค าถามแบบเปิด เป็นค าถามที่ผู้สอนไม่รู้ค าตอบและต้องการถามผู้เรียน 
                  2. เป็นค าถามที่กระตุ้นให้มีการแสวงหาค าตอบอย่างแท้จริง(Genuine invitation to 
enquiry) เช่น คุณคิดอะไร 
                 3. เป็นการให้สิ่งเร้าส าหรับการคิดและการตอบสนอง 
                 4. ต่างจากค าถามปลายเปิดอ่ืนๆ คือเป็นค าถามที่เป็นไปอย่างมีแบบแผนเป็นค าถาม
ทีก่ระตุ้นให้ ผู้เรียนคิดอย่างต่อเนื่องเป็นการคิดหาเหตุผลและความเชื่อ(assumption) 
                5. ช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจกับแนวความคิดหรือมโนทัศน์ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบพ้ืนฐาน
ของการคิด แนวความคิดทุกอย่างที่ถูกดึงออกมาจากค าถามถือว่าเป็นแหล่งของความจริง 
                6. ค าถามแบบโสเครติส ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่
ใช้ในการคิดเก่ียวกับโลก 
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                 7. เป็นค าถามที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าของการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นบทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์หรือวิชาใด ๆ ไม่ว่าเป็นการศึกษาระดับใดจากอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าใน
สถานที่ใด ที่โรงเรียน ที่บ้าน หรือท่ีตลาด 
                8. ช่วยให้การอภิปรายมีจุดมุ่งหมายและมีทิศทาง จุดหมายสุดท้ายคือให้ผู้เรียนสามารถ
ถามตนเองได้ 
         
 4.4 เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
                มัณฑรา ธรรมบุศ (2550) ได้ศึกษาความหมายในการถามแบบโสเครติสว่า หมายถึง
ระเบียบวิธีการตั้งค าถามส าหรับใช้ในการค้นหาความคิดในหลายๆทิศทางเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ซึ่ง
รวมถึงการค้นหาความคิดที่ซับซ้อนเพ่ือค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆเปิดประเด็นความคิดและปัญหา
เปิดเผยสมมุติฐานวิเคราะห์แนวคิดแยกความแตกต่างในสิ่งที่เรารู้จากสิ่งที่เราไม่รู้และติดตามการ
ประยุกต์ความคิดอย่างมีตรรกะ    
                การใช้ค าถามแบบโสเครติสในการเรียนการสอน เป็นการเจาะลึกเข้าไปในความคิดของ
ผู้เรียน เพ่ือดูว่าความคิดของผู้เรียนในเรื่องที่ก าลังศึกษานั้นๆมีความลึกซึ้งเพียงใดในประเด็นของ
เรื่องราวหรือเนื้อหาวิชาเพียงใดหรือเป็นการใช้เพ่ือเป็นแบบจ าลองค าถามแบบโสเครติสส าหรับผู้เรียน
หรือเพ่ือช่วยผู้เรียนวิเคราะห์แนวคิดหรือสร้างแนวทางการใช้เหตุผล ผู้เรียนควรจะต้องเรียนรู้ค าถาม
แบบโสเครติสเพ่ือตนเองจะได้เริ่มน าไปใช้ในการหาเหตุผลในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อเป็นการช่วย
ให้เกิดความเข้าใจและให้สามารถประเมินความคิดของผู้ อ่ืนและติดตามไปจนบรรลุในประเด็น
ความคิดของตนเองหรือความคิดของผู้อ่ืนได้เป็นผลส าเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ค าถามแบบโส
เครติสในการเรียนการสอนคือ 
                 1. เพ่ือเจาะลึกเข้าไปในความคิดของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่
ตนรู้หรือเข้าใจออกจากสิ่งที่ตนไม่รู้หรือไม่เข้าใจ และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาให้เกิดความรู้สึกด้อยทางปัญญา
ขึ้นในกระบวนการ 
                2. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ค าถามแบบโสเครติสให้แก่ผู้เรียน ให้
น ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการถกเถียงแบบโสเครติส ได้ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือนี้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับการถามตนเองและถามผู้อ่ืน และเมื่อมาถึงตอนท้ายๆแล้วผู้สอนควรสร้าง
แบบจ าลองยุทธวิธีการตั้งค าถามที่นักเรียนค่อยๆท าตามและน าไปใช้ได้ นอกเหนือจากนี้ผู้สอนจ าเป็น
ที่จะต้องสอนนักเรียนโดยตรงว่าพวกเขาจะตั้งค าถามและถามค าถามที่มีความลึกอย่างไรและที่
มากกว่านี้คือต้องให้ผู้เรียนเห็นความจ าเป็นที่จะต้องท าการฝึกฝนแลปรับปรุงขีดความสามารถส าหรับ
การตั้งค าถามท่ีดีของตนได้ 
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              การตั้งค าถามแบบโสเครติสมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือท้าทายผู้เรียนให้ค้นหาค าตอบจาก
การคิดจนกว่าจะได้ค าตอบที่สมบูรณ์และถูกต้อง ค าถามที่โสเครติสที่ใช้ในการสอนมีอยู่ 6 ประเภท
ได้แก่ 
               1. Conceptual clarification question เป็นค าถามที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนท า
ความกระจ่างกับค าตอบของตนเอง โดยให้ผู้เรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของ
ค าถามหรือความถูกต้องของค าตอบเป็นการตรวจสอบความคิดของตนเองหลังจากให้ค าตอบไปแล้ว
หรือหลังจากมีการอภิปรายถกเถียงกันในกลุ่มแล้วค าถามแบบนี้จึงมีลักษณะของค าถามที่ต้องการให้
ผู้เรียนบอกความคิดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ค าตอบที่เจาะลึกมากขึ้น 
                2. Probing assumptions เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับข้อสันนิษฐาน
และความเชื่อต่าง ๆ ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งนักเรียนค้นพบในระหว่างที่มีการอภิปรายร่วมกัน ค าถามที่ใช้
จึงเป็นค าถามที่ต้องการหาข้อเท็จจริง 
               3. Probing rationale, reasons and evidence เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะแสดง
ความคิดเห็นโดยขาดเหตุผลหรือมีข้อสนับสนุนที่ยังอ่อนด้อยเกินไป ดังนั้นค าถามประเภทนี้จึงต้องการ
ให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนที่ได้จากการอภิปรายถกเถียงกันโดยต้องเป็นความคิดที่ 
สมเหตุสมผลมีหลักฐานยืนยันไม่ใช่เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน 
                 4. Questioning viewpoints and perspectives เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอมุมมองอ่ืน ๆ อีกท่ีเชื่อถือได้ 
                 5. Probe implications and consequences เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้เรียนคาดคะเน
เกี่ยวกับการน าไปใช้และผลที่อาจเกิดตามมาภายหลัง 
                6. Questions about the question เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดทบทวน
เกี่ยวกับ ค าถามท่ีได้ถามไปแล้ว ลักษณะของการถามจึงเป็นการสะท้อนค าถามกลับไปยังผู้ถามอีกครั้ง
หนึ่งเนื่องจากโสเครติสเชื่อว่า ความรู้ และการตระหนักรู้ เป็นส่วนที่อยู่ภายในของเราทุกคน ดังนั้นผู้ที่
จะฝึกฝนการสอนที่ดีจะต้องพยายามเข้าให้ถึงระดับของความรู้และการตระหนักรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในตัว
ผู้เรียนมากที่สุด เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การคิดในระดับใหม่ ๆ ได้ค าถามที่ดีจึงมีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้คือ 
                     1. ท าให้ได้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (factual information) 
                     2. ท าให้เกิดการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดต่าง ๆ ได้ (connecting concept) 
                     3. ท าให้ได้ข้อสรุปหรือข้อวินิจฉัย (making inferences)   
                     4. ท าให้ผู้เรียนมีการตระหนักรู้มากข้ึน (Increasing awareness) 
                     5. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดแบบจินตนาการ (encouraging 
creative and imaginative thought) 
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                    6. ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (aiding critical thinking processes) 
                    7. ช่วยเหลือผู้เรียนการส ารวจความรู้ การคิดและการเข้าใจในระดับท่ีลึกมากข้ึน 
(helping learners explore deeper levels of knowing, thinking, and understanding) 
 
     4.5 ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
               บรรจง อมรชีวิน (2556 : 57-63)  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของการถามตามแนว
โสเครติสว่า การถามค าถามตามแนวโสเครติสมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ ช่วยวางกรอบเครื่องมือใน
การถามเพ่ือให้ได้ความหมายและความจริง นอกจากนี้ได้สรุปประโยชน์ของการถามตามแนวคิดโสเครติส
ไว้ดังต่อไปนี้ 
              1. วิธีสอนแบบโสเครติสช่วยให้ผู้เรียนนิยาม และเข้าใจมโนทัศน์ที่ศึกษา และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันชัดเจนมากข้ึน 
              2. การสอนแบบโสเครติสสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การสอนได้ในทุกรายวิชาในหลักสูตร 
              3. เป็นวิธีสอนที่สนับสนุนแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered หรือ 
Child-centered)      
             4. ได้รับความจริงแท้จากการถาม 
             5. พัฒนาความคิดที่อยู่ในใจคน ขัดเกลาจิตใจที่ไม่ได้รับการพัฒนา 
             6. ค าตอบที่ได้จากการถามค าถามเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 

            7. ข้อสรุปที่ได้เป็นที่ยอมรับ สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้ 
            8. ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างข้อค าถามได้ด้วยตนเอง 
            9. เป็นการวิเคราะห์แนวคิดของผู้เรียน แยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ไม่รู้ได้ 
           10. เป็นการประเมินความคิดของผู้ตอบ 

 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
            5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
                 5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
                   ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ (2550 : 124) วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาของครูสังคมศึกษา โดยการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาท่ีมีประสบการณ์สอนต่างกัน เพ่ือศึกษาปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาที่ประสบการณ์สอนต่างกัน โดยแบ่งครู
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีและกลุ่ม
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ครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปี กลุ่มตัวอย่างคือครูสังคมศึกษา 291 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 27 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
จ านวน 1 ชุด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่า  
                   1. สภาพการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด ี
                           1.1 การจัดเนื้อหาในหลักสูตร ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เน้นการใช้เฉพาะใน
สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมในการสอนและจัดท าหน่วยบูรณาการ
เนื้อหาความเป็นพลเมืองดีกับสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
                           1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม  มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในด้านพ้ืนฐานน้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ 
                          1.3 การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเน้นการใช้ข่าวและบทความ
ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
                          1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เน้นการ
วัดและการประเมินผลควบคู่ไปกับกรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้วิธีการประเมินจากการทดสอบ
และการสังเกตพฤติกรรมการท างาน ใช้แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และแบบสังเกตเป็นเครื่องมือ และ
ประเมินผลโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินเพียงผู้เดียว 
                 2. ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด ี
                           2.1 ด้านนักเรียน ครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี เห็นว่าทักษะการเรียนเป็นปัญหาค่อนข้างมาก ส่วนครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 
30 ปี เห็นว่าเป็นปัญหาค่อนข้างน้อยและครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เห็นว่าปัญหาการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของนักเรียนเป็นปัญหาค่อนข้างน้อย 
                          2.2 ด้านครู ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เห็นว่าปัญหาความรู้ในการจัดเนื้อหา 
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ปัญหาการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เป็นปัญหาค่อนข้างน้อย 
                อุไรวรรณ ใจค าปัน (2553 : 68-73) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดี โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัดล าปาง ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
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2) เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดี โดยใช้ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัดล าปาง ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2553 
จ านวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัด
ล าปาง จ านวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเพ่ือวัดความเป็นพลเมืองดี จ านวน 20 ข้อ 
3) แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัดล าปาง วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
น าเสนอข้อมูลโดยการบรรยายประกอบตาราง ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาความป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัด
ล าปาง มีประสิทธิภาพ 82.77/82.31 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว  
จังหวัดล าปาง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.72 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีเป็นรายด้านพบว่า คุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่
ในระดับดี  คุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อผู้อ่ืนมีค่าเฉลี่ย 2.72 อยู่ในระดับดี และคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.71 อยู่ในระดับด ี
           ปนัดดา สุกเอ่ียม (2555 : 76-77) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของสังคมโดย
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย 3) ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 4)หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แผนการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน บทเรียนมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
กึ่งทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่า E1/E2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่าท ีแบบไม่อิสระต่อกัน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
ตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.97/82.65 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนมีค่า 0.59 หรือร้อยละ 59 
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            5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
                    Jenning (2003 : Abstract) วิจัยเรื่อง Transforming civics education and citizenship 
in the middle years of schooling: an exploration of critical issues informing teachers’ theories 
of action การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่การศึกษาความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองและความเป็นพลเมืองดีของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือระบุประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญในการให้ความรู้ของครูตามทฤษฎีของการ
กระท า การศึกษาครั้งนี้ใช้กรณีตัวอย่างเป็นโรงเรียนที่คัดเลือกจากทางตอนเหนือของนิวเซาท์เวลและ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของควีนแลนด์ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของครุในกลุ่มที่มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสืบหาทฤษฎีการกระท าในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองและความ
เป็นพลเมืองดี การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลา 1-
3 ปีและมีการสังเกตโดยตรง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากบทความของผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์เนื้อหา
ของนโยบายและเอกสารหลักสูตร และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในสามประเด็นดังนี้ ประการแรกคือ
การสะท้อนตนเองของครู ประการที่สองคือความเห็นของครูเกี่ยวกับความรู้ที่หลักสูตรก าหนดและ
ประการที่สามคือโอกาสในการกระท าการถ่ายโอนความรู้ไปสู่นักเรียน ผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้ง
นี้คือได้คู่มือที่เป็นโปรแกรมในการพัฒนาวิชาชีพครุที่เน้นวิธีการสอนที่ส าคัญในเรื่องของหน้าที่
พลเมืองและการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองดีในชั้นเรียนที่เป็นระดับมัธยมศึกษา 
                   Carol ( 1996  : 133)  วิ จั ย เ รื่ อ ง  Elementary Teachers’ Perception of The 
Characteristic and Development of Good Citizenship in Washington State ซึ่ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามการรับรู้ของครูประถมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ส าคัญที่มีผลต่อการรับรู้ของครู  คือ อายุ พ้ืนฐานการศึกษา 
ภูมิหลังและประสบการณ์การสอนของผู้สอน มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนจึงจะเห็นได้จาก การรับรู้ของครูเรื่องความเคารพนับถือบุคคล มี
พฤติกรรมที่ดีทั้งศีลธรรมและจริยธรรมอดทนต่อความแตกต่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีที่ใช้หล่อหลอมให้กับผู้เรียนได้ด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจตามการรับรู้
ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีของครู พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ในเรื่องอายุและ
เพศ 
          Bernadette (2002 : Abstract) วิจัยเรื่อง Teacher the “heart and soul” of 
citizenship: Servic-learning as citizenship education ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนให้มีความ
เป็นพลเมืองทั้งจิตใจและวิญญาณ โดยใช้การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการบริการสังคมเพ่ือปลูกฝัง
ความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะความเป็นพลเมืองดีในส่วนของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
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การเมืองเช่นการเลือกตั้ง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มที่เรียนรู้โดยการบริการสังคมและ
กลุ่มท่ีไม่ได้บริการสังคม โดยใช้ข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจก่อนและหลังของนักเรียนจ านวน 
704 คน การสัมภาษณ์นักเรียน 107 คน และสัมภาษณ์ครูจ านวน 28 คน จากโรงเรียนทุกแห่งใน
แคลิฟอร์เนีย ที่การเปรียบเทียบแบบส ารวจก่อนและหลังจากการวิจัย จากการวิจัยค้นพบ 4 ประเด็น
ดังนี้ 1) ครูส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้ประเด็นเกี่ยวกับการใช้บริการสังคมเป็นกลยุทธ์ในการ
สอนเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 2) รูปแบบองค์ประกอบของลักษณะความเป็นพลเมืองดีมีหลาย
องค์ประกอบอยู่ในโรงเรียนรวมถึงการมีสถานภาพตามกฎหมายและการมีความประพฤติดี ซึ่ งอยู่ใน
บริบทของการบริการสังคม 3) การเรียนรู้จากการบริการสังคมสนับสนุนให้เกิดความเป็นพลเมืองที่
สมบูรณ์พร้อมทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ รวมทั้งก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งการกระท า
ดังกล่าว ก่อให้เกดิประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน 4) ถ้ากล่าวถึงความเป็นพลเมืองอย่างกว้าง ๆ คือ
การเป็นสมาชิกในชุมชน โครงการนี้อาจไม่เชื่อมโยงกับการบริการสังคม เพราะการบริการสังคมท าให้
นักเรียนเกิดจิตส านึกและพฤติกรรมที่ดี  แต่ยังไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองของรัฐเพ่ิมมากขึ้น ทั้งที่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ต้องการให้นักเรียนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองเพ่ิมขึ้นเช่นการท าให้เยาวชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้
มากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้โดยการบริการสังคมยังไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองได้เพ่ิมขึ้น และผลการวิจัยขอเสนอแนะว่าวิธีการสอนสังคมศึกษาที่จะ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ต้องก าหนดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แน่ชัดและ
เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมการเมืองการปกครองให้เพ่ิมมากขึ้นและต้องให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของความเป็นพลเมืองว่าคืออะไร 
             งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น  
พลเมืองนั้นจึงสรุปได้ว่า 
                    1. บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียนได้ คือ
ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและองค์กร หน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมด าเนินงานในการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในลักษณะแนวราบที่มีความเอ้ือเฟ้ือ
พ่ึงพาอาศยักัน 
                  2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้ จ าเป็นต้องใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ซึ่งทฤษฎีนี้มีบทบาทส าคัญและเข้ามาเก่ียวข้อง
กับการท างานเป็นกลุ่มที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มให้เป็นจุดเดียวกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกลุ่ม
จะร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ซึ่งการก ากับ การติดตาม
และความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับกลุ่ม บทบาทหน้าที่และธรรมชาติของงานที่จะท างานร่วมกันจะมีการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเอง จะท าให้สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือกัน เพ่ืองานนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย 
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สมาชิกทุกคนรับผิดชอบปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยมีกระบวนการสืบค้นจากสื่อใหม่  ๆ และ
น ามาร่วมกันวิเคราะห์ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
              3. ความสามารถในการสอนของครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียนซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจความเป็นพลเมืองและต้องมี
ทักษะความสามารถในการสอนความเป็นพลเมือง 
 
            5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ค าถาม 
                   5.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
                    สุพลา ทองแป้น และคณะ (2551 : 37) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้วิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามต่อความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการ
ใช้ค าถามและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามประชากรที่
ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง จ านวน 17 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 771 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
(cluster random sampling) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/17 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม
จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า  1) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค
การใช้ค าถามมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม  มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         ลมัย ผัสดี (2554 : 46-49) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถามเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ ในศึกษาการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความช านาญในด้านเทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์    
จ านวน 10 ท่าน เช่น ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและศึกษานิเทศก์ เป็นต้น เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา 
คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จ านวน 4  
แผน และแบบประเมินแผนการเรียนรู้ จ านวน 10 ชุดวิเคราะห์หาข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  โดยมีผลการศึกษาคือ  1)  
ได้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง จ านวนทั้งหมด  4 แผน 
ดังต่อไปนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยจ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นจ านวน 2 ชั่วโมง แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง จ านวน 2 ชั่วโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง 
คุณค่าวัฒนธรรมไทยจ านวน 2 ชั่วโมง 2) ผลการประเมินแผน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง   
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณค่า
วัฒนธรรมไทยทุกแผนมีมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับเหมาะสมมากทุกมาตรฐาน และมีระดับ
มาตรฐานของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน 
       ลักษณาวดี คชเศียร (2554 : 63-64) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนกิจกรรมโดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถามสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ได้แผนกิจกรรมที่มี
คุณภาพ จ านวน 5 แผนโดยมีผลการประเมินแผนกิจกรรมดังนี้แผนกิจกรรมที่  1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.74 แผนกิจกรรมที่2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 แผนกิจกรรมที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 แผนกิจกรรมที ่4 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 แผนกิจกรรมที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 สรุปได้ว่าแผนกิจกรรมทั้ง 5 แผน 
สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมได้ 
        นภัสวรรณ อิก าเหนิด (2555 : 98-101) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปาง ในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่ม
วิทยา จังหวัดล าปาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ผู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 5 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ จ านวน 5 แผน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ จ านวน 5 เรื่อง 30 ข้อ แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 ชุด และแบบประเมินแบบวัดการคิดวิเคราะห์ จ านวน 5 ชุด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบการ
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บรรยายผลการศึกษา พบว่าได้แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
มหันตภัยทางธรรมชาติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิกฤตการณ์การขาดแคลนทรัพยากร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภาวะโลกร้อน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานการณ์อันตราย
จากภัยโรคระบาด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อิทธิพลของความขัดแย้งมีผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มหันตภัยทางธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 2.84 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิกฤตการณ์การขาดแคลนทรัพยากรมีค่าเฉลี่ย 2.84 แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย 2.89 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานการณ์อันตราย
จากภัยโรคระบาด มีค่าเฉลี่ย 2.86 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องอิทธิพลของความขัดแย้งจาก
ภัยโรคระบาด มีค่าเฉลี่ย 2.86 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องอิทธิพลของความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ย 
2.84 ได้แบบวัดการคิดวิเคราะห์ 5 เรื่อง 30 ข้อ มีผลการประเมินแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
ดังนี้คือ แบบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่องมหันตภัยทางธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.47 แบบวัดการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง วิกฤตการณ์การขาดแคลนทรัพยากรมีค่าเฉลี่ย 4.73 แบบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่อง
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย 4.83  แบบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สถานการณ์อันตรายจากภัยโรคระบาด 
มีค่าเฉลี่ย 4.43 และแบบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อิทธิพลของความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ย 4.83 สรุปได้
ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน และแบบวัดการคิดวิเคราะห์ มีความเหมาะสมมาก สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ 
            จารุวรรณ รัตนทวีชัยพร (2556 : 72-73) ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบแผนจัดการ
เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่  และเพ่ือศึกษาคุณภาพของ
แผนจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มี
จ านวน 5 คน ได้แก่ศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์จ านวน 5 แผนและแบบประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลเป็น
ตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่าได้แผนจัดการเรียนรู้ 5 แผนคือ แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง แผนที่มีดีอะไร แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องเทียบเวลาหาลองจิจูด แผนจัดการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากอะไร แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องท าไมต้องร่วมมือกัน  แผนจัดการเรียนรู้ที่ 
5 เรื่องประเทศเพ่ือนบ้านของเรามีดีอะไร ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  มีดังนี้แผนจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 2.83 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 2.86 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 
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2.83 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 2.83 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 2.85 สรุปได้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนมีคุณภาพมาก สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมได้ 
            ศุภชัย ถาดนาค (2556 : 75-76) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามเรื่องระบบเศรษฐกิจโลกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5   
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามเรื่อง 
ระบบเศรษฐกิจโลกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 คน 
ประกอบด้วยครูสังคมศึกษาและศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามเรื่อง ระบบ
เศรษฐกิจโลก และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ     ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลของการศึกษาได้ดังนี้ 
           1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง ดังนี้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความส าคัญของหน่วยเศรษฐกิจ และระบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง ตลาดและการก าหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ  
          2. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม เรื่อง ระบบ
เศรษฐกิจโลกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5  โรงเรียนแม่ ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  ได้ผล
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผน   มีมาตรฐานการเรียนรู้ทุกมาตรฐานในระดับ เหมาะสมมาก และ
มีระดับมาตรฐานของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน 
  
 5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
                   เนลสัน (1970) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้ค าถามของครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของบลูม (Boom) เนลสันให้ครู 2 คนใช้วิธีสอน 2 วิธีกับ
นักเรียนเกรด 6 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องแรกสอนโดยวิธีการกระตุ้นให้คิด ส่วนอีกกลุ่ม (กลุ่มควบคุม) 
สอนโดยวิธีไม่กระตุ้นให้คิด ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3 วันจ านวน 12 สัปดาห์ โดยทั้ง 2 
ห้องเรียน ได้รับการน าเข้าสู่การทดลองและท าการทดลองด้วยวิธีการเหมือนกันแต่การอภิปรายหลัง
การทดลอง ห้องที่ใช้วิธีสอนไม่กระตุ้นให้คิด ครูใช้ค าถามระดับต่ า เช่น  ค าถามเกี่ยวกับความรู้ 
ความจ า ส่วนห้องที่ใช้กระตุ้นให้คิดครูใช้ค าถามระดับสูง เช่นค าถามที่เกี่ยวกับการสรุปอ้างอิงเพ่ือ
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พิสูจน์ จากนั้นผู้วิจัยวัดความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
สอนแบบไม่กระตุ้นให้คิดมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการ
กระตุ้นให้คิด ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบกระตุ้นให้คิด มีการเพ่ิมในด้านปริมาณและ
คุณภาพด้านการสังเกตและการสรุปอ้างอิงสูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบไม่กระตุ้นให้คิด 
                  จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการตั้งค าถามทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่าการ
ต้ังค าถามสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านความคิดของตนเองในระดับที่สูงขึ้น และยังมีส่วน
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนและมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กลวิธีการตั้งค าถาม
ที่เหมาะสม  การใช้ค าถามของครูในการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นเทคนิควิธีสอนที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการใช้ค าถามในการเรียนการสอนนั้นครูทุกคนท าอยู่แล้ว แต่ไม่ได้สนใจพิจารณา
ค าถามท่ีตนเองใช้อยู่ว่าเป็นค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบจะได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดหรือไม่ 
               นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เทคนิคในการตั้งค าถามเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างบรรยากาศการ
แสดงความคิดเห็น การมีส่วนรวม และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน โดยการใช้เทคนิคในการ
ตั้งค าถามที่เสริมสร้างให้นักเรียนคิด ค าถามที่ดีจะน าไปสู่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจัดเป็นการคิด
ระดับสูงเพราะค าถามที่ดีจะน าไปสู่ค าถามต่าง ๆ ตามมามากขึ้น  



  

บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

                 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design โดยมี
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้  
                 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
               6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร  
               ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนวัดเกตุมดี
ศรีวราราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
      กลุ่มตัวอย่ำง 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ที่ได้มา
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนั้นสุ่มอีกครั้งเพื่อให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยกลุ่มทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2 จ านวน 25 คนและกลุ่มควบคุมคือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 25 คน 
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   ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
      ตัวแปรที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ประเภท 
                      1.  ตวัแปรต้น  
                      1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส          
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
                   2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง   
                        2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดโสเครติส    
     ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัยดังนี้ 
               ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการจัดการเรียนรู้
จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง   
               เนื้อหำวิชำ 
               เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3  เรื่อง ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบด้วย 1) 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนเรื่อง การแต่งกาย การเข้าแถว  การ
ดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 2) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน เรื่อง การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ 
             แบบแผนกำรวิจัย 
                ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนเป็นแบบการทดลองที่แท้จริง (True Experimental 
Design) แบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design ซึ่งเป็นแบบเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม 
(มาเรียม นิลพันธุ์ 2555 : 145) ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยแสดงเป็นแบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แบบการทดลองที่แท้จริงแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
 

RE T1 X T2 
RC T3 ~X T4 
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  หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

    RE   คือ   นักเรียนกลุ่มทดลอง 
             RC  คือ   นักเรียนกลุ่มควบคุม 
                    X      คือ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามแนวคิดโสเครติส  

            ~X       คือ  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
             T1, T3  คือ  ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
                T2, T4  คือ  ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
               การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส จ านวน 6 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจ านวน 1 ฉบับเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือกก าหนดการ
ให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ คือ คุณภาพมาก คุณภาพปานกลาง และคุณภาพน้อย จ านวน 15 ข้อ 
 
กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้  
          1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตยท่ีจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส โดยมีขั้นตอนดังนี้   
                       1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง หลักสูตร
สถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา จุดเน้น   
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ดังตารางที่ 5  
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                    1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส       
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม 
             แนวคิดโสเครติส 
 

แผนที ่ ช่ือแผน ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1 กฎระเบียบ และหน้าที่ท่ี

ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบยีบ 
และหน้าท่ีที่ต้องปฏิบตัิใน
โรงเรียน   

-  วิธีการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบในโรงเรียน 
-  ความส าคัญของการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ท่ีต้องปฏิบัติใน
โรงเรียน 

2 

2 กฎระเบียบเกี่ยวกับ  
-  การแต่งกาย 
 

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบยีบ 
และหน้าท่ีที่ต้องปฏิบตัิใน
โรงเรียน   

-  ลักษณะการแต่งกายชุด
เครื่องแบบนักเรยีนและ
เครื่องแบบอ่ืนท่ีต้องแต่งมา
โรงเรียน    
-  ประโยชน์ของการแต่งกายชุด
เครื่องแบบนักเรยีนที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

2 

3 กฎระเบียบเกี่ยวกับ  
-  การเข้าแถว 
 

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบยีบ 
และหน้าท่ีที่ต้องปฏิบตัิใน
โรงเรียน   

-  ขั้นตอนการท ากิจกรรมการเข้า
แถวในตอนเช้าตามกฎระเบยีบ
ของโรงเรียน 
-  ประโยชน์ของการเข้าแถวใน
การท ากิจกรรมภายในโรงเรียน 

2 

4 กฎระเบียบเกี่ยวกับ 
-  การดูแลพื้นท่ีที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบยีบ 
และหน้าท่ีที่ต้องปฏิบตัิใน
โรงเรียน   

-  พื้นที่ภายในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแล 
-  ประโยชน์ของการดูแลพื้นท่ี
ภายในโรงเรียนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2 

5 การเป็นผู้น าและ 
การเป็นสมาชิกที่ด ี

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี
ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน และโรงเรียน 

-  คุณสมบตัิของผู้น าท่ีดีและ
สมาชิกที่ดีในห้องเรียนและใน
โรงเรียน 
-  ความส าคัญของการเป็นผู้น า 
ที่ดีและสมาชิกที่ดีในห้องเรียน
และในโรงเรียน 
 

2 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม 
             แนวคิดโสเครติส (ต่อ) 
 

แผนที ่ ช่ือแผน ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
6 หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี
ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน และโรงเรียน 

-  วิธีการปฏิบัติตนตามหน้าที ่
และความรับผดิชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมายในห้องเรยีนและใน
โรงเรียน 

-  ประโยชน์ของการปฏิบัตติน

ตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ี

ได้รับมอบหมายในห้องเรียนและ

ในโรงเรียน 
 

2 

 
            1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
จ านวน 6 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วยมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกหลังการสอนโดยมีขั้นตอน 
ประโยชน์ 
                       1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ                                                                                                                    
                       1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
                        1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2555 : 177)      
  

                  +1     หมายถึง   แน่ใจว่าสอดคล้อง 
                      0     หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
 -1    หมายถึง   แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
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 จากสูตร 

                           IOC = 
N

R
 

 
   เมื่อ       IOC คือ   ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์   
              R  คือ   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                R    คือ   คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                N คือ    จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
         1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะให้ปรับรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาในใบความรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
         1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขโดยปรับข้อค าถามในกิจกรรมการเรียนรู้ 
        1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการวิจัย 
                   สรุป ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังแผนภาพที่ 1  
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส       
 
  

ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้างรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง ประกอบด้วย 
ค าอธิบายรายวิชา  จุดเน้น  ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ 

 

ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิดทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนรู้วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครตสิ 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาเพื่อหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC)  

    น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนซึ่งไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

ปรับปรุงแก้ไข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองนักเรียนช้ันป2/2 
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 2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 2 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้ างรายวิชาหน้าที่พลเมือง
หลักสูตรสถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา   
จุดเน้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
  2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 6 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วยมาตรฐานการจัดการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล บันทึกหลังการสอนโดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมที่สร้างความสนใจของผู้เรียนเพ่ือเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหา โดยการอภิปราย สนทนา ซักถาม ใช้สื่อประกอบ 
   2. ขั้นสอน ครูน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการสอน โดยแจกเอกสารประกอบการ
เรียนให้นักเรียนศึกษา หลังจากนั้นอภิปรายร่วมกันและฝึกปฏิบัติ 
   3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจผลงานทบทวนและสรุปเนื้อหาที่เรียนไป 
   4. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ 
   5. น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
   6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:IOC )  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง1.00 ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ 
   7. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะให้ปรับรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาในใบความรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 
   8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 2 ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขโดยปรับข้อค าถามในกิจกรรมการเรียนรู้ 
   9. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการวิจัย 
                      สรุป ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกต ิดังแผนภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   

ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้างรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง ประกอบด้วย  
ค าอธิบายรายวิชา จุดเน้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้

 
 

ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนรู ้
วิชาหน้าท่ีพลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคดิของโสเครติส 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

    น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ  
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

    น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนซึ่งไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

ปรับปรุงแก้ไข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
 

      น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มควบคมุ 
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            3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา
หน้าที่พลเมือง ด าเนินการดังนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 45 ข้อ ฉบับเดียว เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก
ซึ่งผู้วิจัยสร้างเกินจ านวน 15 ข้อ เพ่ือน ามาคัดเลือกและใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 
30 ข้อ ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างแบบทดสอบดังนี้ 
                     3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพ่ิมเติม
หน้าที่พลเมืองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
         3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย
เลือกตอบ 
                    3.3 วิเคราะห์มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย สร้างแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ  
                    3.4 น าแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ  
         3.5 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุง แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนประกอบด้วย 1) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 (รายละเอียด
ภาคผนวก ค)    
                  3.6 น าแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาปรับเปลี่ยนข้อความในตัวเลือก
บางข้อที่เป็นตัวลวงเด่นเกินไป 
        3.7 น าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด
เกตุมดีศรีวราราม จ านวน 30 คน ที่เรียนเรื่องนี้มาแล้ว เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ของแบบทดสอบ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปแล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 
0.20 -0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ พบว่าได้ค่าความยากง่าย (p ) 
ระหว่าง -0.57 ถึง 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง -0.15 ถึง 0.88 แล้วค่าความเชื่อมั่น
(Reliability)  ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของ Kuder–Richardson (KR–20)  จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัยมีค่าเท่ากับ 0.95 
(รายละเอียดภาคผนวก ข)     
                   สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาหลักสตูรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมืองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 

วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้/   สาระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 

น าแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

น าแบบทดสอบที่ปรับปรุง แล้วใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไปทดลองใช้ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3ที่เคยเรียนมาแล้ว 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจยัโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 



65 
 

 

ตารางที่ 6  วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

สำระกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ (ข้อ) 

จ ำ
 

เข
้ำใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
ใ์ช

 ้

วิเ
คร

ำะ
ห ์

ปร
ะเม

นิ 

คิด
สร

้ำง
สร

รค
 ์

รวม 

1. วิธีการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบในโรงเรียน 
2. กฎระเบียบท่ีต้องปฏิบัติใน
โรงเรียน 
3. ความส าคัญของการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ ท่ีต้องปฏิบัติใน
โรงเรียน 

1. สามารถอธิบายวิธีการปฏิบตัิ
ตนตามกฎระเบียบในโรงเรียนได้
ถูกต้อง 
2. สามารถบอกความส าคญัใน
การปฏิบัตตินที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

 2 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 2  4 
 
 
2 

1. ลักษณะการแต่งกายชุด
เครื่องแบบนักเรยีนและ
เครื่องแบบอ่ืนท่ีต้องแต่งมา
โรงเรียน    
2. ประโยชน์ของการแต่งกายชุด
เครื่องแบบนักเรยีนที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

1. สามารถอธิบายลักษณะการ
แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
และเครื่องแบบอ่ืนท่ีต้องแต่งมา
ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน  
2. นักเรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของการแต่งกายชุด
เครื่องแบบนักเรยีนที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

1  1 
 
 
 
 
1 

1   3 
 
 
 
 
1 

1. ขั้นตอนการท ากิจกรรมการ
เข้าแถวในตอนเช้าตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
2. ประโยชน์ของการเข้า 
แถวในการท ากิจกรรม 
ภายในโรงเรียน 
 

1. สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ท ากิจกรรมการเข้าแถวในตอน
เช้าตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน
ได้ถูกต้อง 
2. สามารถบอกประโยชน์ของ
การเข้าแถวในการท ากิจกรรม
ภายในโรงเรียนได้ถูกต้อง 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
1 

  1  5 
 
 
 
1 

1. พื้นที่ภายในโรงเรียนทีไ่ดร้ับ
มอบหมายให้ดูแล    
2. ประโยชน์ของการดูแลพื้นที่
ภายในโรงเรียนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

1. สามารถระบุบรเิวณพื้นที่
ภายในโรงเรียนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรบัผิดชอบได้    
2. สามารถบอกแนวทางการ
ดูแลพื้นที่ภายในโรงเรยีนตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

1 
 
 
1 

 
 
 
2 

   
 
 
1 

 1 
 
 
4 
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ตารางที่ 6  วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ต่อ) 
 

สำระกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ (ข้อ) 

จ ำ
 

เข
้ำใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
ใ์ช

 ้

วิเ
คร

ำะ
ห ์

ปร
ะเม

นิ 

คิด
สร

้ำง
สร

รค
 ์

รวม 

1. คุณสมบตัิของผู้น าท่ีดีและ
สมาชิกที่ดีในห้องเรียนและใน
โรงเรียน 
2. ความส าคัญของการเป็นผู้น า
ที่ดีและสมาชิกที่ดีในห้องเรียน
และในโรงเรียน 
 

1. สามารถอธิบายคณุสมบัติของ
ผู้น าท่ีดีและการเป็นสมาชิกที่ดี
ในห้องเรียนและในโรงเรยีนได้
ถูกต้อง 
2. สามารถบอกความส าคญัของ
การเป็นผู้น าที่ดีและการเป็น
สมาชิกที่ดีในห้องเรียนและใน
โรงเรียนได้ถูกต้อง 

 1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 

 2 
 
 
 
4 

1. วิธีการปฏิบัติตนตามหน้าท่ี
และความรับผดิชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมายในห้องเรยีนและใน
โรงเรียน 
2. ประโยชน์ของการปฏิบตัิตน
ตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียน
และในโรงเรียน 
 

1. สามารถอธิบายวิธีการปฏิบตัิ
ตนตามหนา้ที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายใน
ห้องเรียนและในโรงเรียนได้
ถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถบอก

ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายในห้องเรียนและ

ในโรงเรียนได้ถูกต้อง 

   
 
 
 
 
1 

1 1  2 
 
 
 
 
1 

รวม 5 9 6 3 7 - 30 
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 4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่
พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติสเป็นแบบสอบถาม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอบถามในด้านบรรยากาศ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากวิธีสอนเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ชนิดก าหนดค่าระดับ 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซึ่ง
ก าหนดค่าระดับดังนี้  
                        ระดับ  3   หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก 
 ระดับ  2  หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง 
                       ระดับ  1 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย 
 
 การให้ความหมายค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้        
                         ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.50-3.00 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมาก         
                        ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.50-2.49  หมายถึง  เห็นด้วยระดับปานกลาง                                                                                        
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00-1.49 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อย 
 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
          4.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
                      4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่
พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส จ านวน 15 ข้อ 
                     4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
          4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหาและภาษา น าตารางวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีเกณฑ์
การประเมินดังนี้            
                    +1    หมายถึง  แน่ใจว่าแบบถามความคิดเห็นสอดคล้องตามประเด็นข้อนั้น 
                      0     หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบถามความคิดเห็นสอดคล้องตามประเด็นข้อนั้น  
 -1     หมายถงึ  แน่ใจว่าแบบถามความคิดเห็นไม่สอดคล้องตามประเด็นข้อนั้น 
  ทั้งนี้แบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67–1.00  
       4.5 ปรับปรุงแก้ไขข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็นให้เข้าใจง่ายเหมาะวัยของ
นักเรียนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
       4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
              4.7 น าผลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส 

 
 
 
 

 
 

         สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
กำรด ำเนินกำรทดลอง 
              ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยปฏิบัติดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
         1. ติดต่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าหนังสือจากบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร และผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม เพ่ือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
            2. ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ กับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองแบบปรนัยที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามความคดิเห็น เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน 
วิชาหน้าท่ีพลเมืองและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอต่อคณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

 
 
 
 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
  

 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความ 
ถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา ใช้ดลุยพินิจเพื่อน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

ผลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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                    3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิค
การตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 6 แผน เป็น
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ได้ท าการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส ซึ่งมิได้ระบุเป็นขั้นตอนไว้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์
มาใช้ในการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอน 
        4. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มควบคุม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 6 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วยมาตรฐานการจัดการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวั ดและ
ประเมินผล บันทึกหลังการสอนโดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
                   5. หลังการทดลอง ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลัง
เรียนทั้งสองกลุ่ม กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พร้อมทั้งน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส ไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง 
        6. ตรวจให้คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน ามาวิเคราะห์
หาค่าทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมติฐาน      
   
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้สถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การวิจัยและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
         1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งต าถามตามแนวคิดของโสเครติสก่อนและหลังเรียน โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)  
        2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
หน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งต าถามตามแนวคิดของโสเครติสกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test independent) 
     3. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ( X )ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยให้ค่าของเกณฑ์คือ                       
                ค่าเฉลี่ยระหว่าง    2.50-3.00  หมายถึง   เห็นด้วยระดับมาก         
                 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49   หมายถึง   เห็นด้วยระดับปานกลาง                                                                                        
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง   เห็นด้วยระดับน้อย 
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ตารางที่ 7 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีด ำเนินกำรวิจัย กลุ่มตัวอย่ำง 
เคร่ืองมือ 

กำรวิเครำะห์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
การเรยีนวิชาหน้าท่ีพลเมือง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครตสิ 
 

ท าแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียน การจัดการ
เรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดโสเครตสิ  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรยีน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม 
กลุ่มทดลองจ านวน 
25 คน 

แบบทดสอบวัดผล
การเรยีนรู้ก่อนและ
หลังการจดัการเรียนรู ้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D )  
ค่า (t–test 
dependent)  
 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
การเรยีนวิชาหน้าท่ีพลเมือง
ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติสกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกต ิ
 

ท าแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียน การจัดการ
เรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 
โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติตามแผน 
การจัดการเรยีนรู้ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน 
 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรยีน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม 
กลุ่มควบคุมจ านวน 
25 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
ค่า (t–test 
independent)  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น 
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครตสิ 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติส 
 

นักเรียนข้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรยีน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม 
จ านวน 25 คน 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
 

                                                       
 
 
 
 
 



  

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

                   การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ
โสเครติสกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
                    ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติส 
                 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดของโสเครติสกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
                 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนประถม 
ศึกษาปีที ่2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 
2 ก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทดลอง ตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest- 
Posttest Design ข้อมูลที่ได้สามารถแสดงค่าสถิติ โดยจ าแนกได้ตามตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
              เพ่ือทดสอบสมมติฐานว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสสูงกว่า
ก่อนเรียน 
               ผู้วิจัยได้น าคะแนนผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนแล้วน าคะแนนมาค านวณเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการสอน โดยใช้การทดสอบค่า t-test แบบ dependent ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏผล
ดังตารางนี้  
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ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ 

              ตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
 

การทดสอบ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
   X  

S.D t –test Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 25 30 21.64 4.72 
12.42 0.00 

หลังการจัดการเรียนรู้ 25 30 24.48 3.85 
              
                จากตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติสหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
( X =24.48,  S.D =3.85) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ( X = 21.64,  S.D = 4.72) ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
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ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่2 
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ
โสเครติสกับกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
            การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองระหว่างกลุม่
ทดลองที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติสกับกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองระหว่างกลุ่มทดลองที่  
               ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติสกับ    
              กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D t –test Sig 
กลุ่มทดลอง 25 30 24.48 3.85 

1.13 .262 
กลุ่มควบคุม 25 30 23.40 2.80 

             
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง

ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติส หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ( X =24.48, S.D =3.85) สูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน ( X = 23.40, S.D = 2.80) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติสหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
              ผู้วิจัยได้น าคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม ซึ่งได้มาจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส ที่ได้สอบถามหลังการทดลอง แล้วน า
คะแนนมาค านวณเพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที ่10 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
 

รายการ X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
1. ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน โดยให้ความ
เป็นกันเองกับนักเรียน 

2.75 0.55 เห็นด้วยมาก 3 

2. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
เพ่ือนในชั้นเรียนและครู 

2.80 0.52 เห็นด้วยมาก 2 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 2.65 0.67 เห็นด้วยมาก 5 
4. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาหน้าที่
พลเมืองมากข้ึน 

2.85 0.37 เห็นด้วยมาก 1 

5. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากข้ึน   

2.70 0.66 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 2.75 0.55 เห็นด้วยมาก 3 
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ตารางที ่10 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความสามารถ 

2.95 0.22 เห็นด้วยมาก 1 

7. กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียน 
กล้าแสดงออกในการตั้งค าถามและตอบค าถาม
มากขึ้น   

2.85 0.37 เห็นด้วยมาก 4 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

2.80 0.52 เห็นด้วยมาก 5 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข 

2.95 0.22 เห็นด้วยมาก 1 

10. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง 

2.90 0.31 เห็นด้วยมาก 3 

รวม 2.89 0.33 เห็นด้วยมาก 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองมากข้ึน 

2.85 0.49 เห็นด้วยมาก 2 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบมากข้ึน 

2.70 0.57 เห็นด้วยมาก 5 

13. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน ามาตอบค าถามของครู 

2.80 0.41 เห็นด้วยมาก 3 

14. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจ 
โดยใช้เหตุผล 

2.95 0.22 เห็นด้วยมาก 1 

15. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ 

2.75 0.44 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 2.81 0.43 เห็นด้วยมาก 2 
ภาพรวม 2.82 0.43 เห็นด้วยมาก  
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 จากตารางที่ 10  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =2.82, S.D=0.43) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =2.89, S.D=0.33) 
เป็นล าดับที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถามนักเรียนเห็นด้วยมากในประเด็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมากเป็นล าดับที่  1 
นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก    
 ( X =2.81, S.D=0.43) เป็นล าดับที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถาม นักเรียนเห็นด้วยมากใน
ประเด็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =2.75, S.D=0.55) เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นค าถาม นักเรียนเห็นด้วยมากในประเด็นครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน โดยให้ความ
เป็นกันเองกับนักเรียนและประเด็นนักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองมากขึ้น มากเป็น
ล าดับที่ 1 เท่ากัน 
 
                 จากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ได้เรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดโสเครติสโดยรวม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างดี โดยครูคอย ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
ตอบค าถามในทุกขั้นตอนการเรียนรู้  รวมทั้งนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตามใบงาน
และในแบบทดสอบอย่างมีระเบียบวินัยสามารถเรียนและท างานร่วมกับเพ่ือนได้ มีความกล้าแสดงออก
ในการตอบค าถามอย่างมั่นใจ  มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหน้าทีพลเมืองได้มากขึ้น จึงสรุปได้ว่า สามารถ
น าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติสมาใช้ในการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 
 
            นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนจากการได้เรียนรู้วิชา
หน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส จะเห็นได้ว่า นักเรียนมีความอดทน 
มุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในการท ากิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
เป้าหมายของโรงเรียนข้อที่ 4 นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 



  

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

           การวิจัยเรื ่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาหน้าที ่พลเมืองของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสกับกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดของโสเครติส 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติสกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด 
เกตุมดีศรีวราราม ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่มและจับฉลากได้นักเรียนห้อง 2/2 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติส และนักเรียนห้อง 2/1 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส จ านวน 6 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00  2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
หน้าที่พลเมืองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 
ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 1.00  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
(Pretest) แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อแบบปรนัย ชนิด 
3 ตัวเลือกมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.57 
ถึง 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.39 ถึง 0.88 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00    
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              การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรี ยนวิชาหน้าที่
พลเมืองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติส ใช้การทดสอบค่า t–test แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t–test dependent) 
                การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติสกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ใช้การทดสอบค่า t–test แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน (t–test independent) ส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
สรุปผลการวิจัย 
            การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิด
ของโสเครติสกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติปรากฏผลดังนี้ 
                 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดโสเครติส แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
                 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติสกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดโสเครติสหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก   
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อภิปรายผลการวิจัย 
              การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความเป็นพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของโสเครติสหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  ทั้งนี้มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของโสเครติสทีด่ าเนินไปตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิมโดยการกระตุ้นด้วยค าถาม ในการทบทวนความรู้เดิม
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์เดิมที่มี การทบทวนความรู้เดิม 
ท าให้ครูทราบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้สามารถแก้ไข
อธิบายเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะต้องเตรียมพร้อม
ในการตอบค าถามเป็นรายบุคคลและพร้อมกัน ซ่ึงเป็นไปตามที่ประพันธ์ศิริ  สุเสารัฐ (2551 : 242-244) 
ได้กล่าวว่า การใช้เทคนิคการตั้งค าถามเป็นการสร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นผู้เรียน
ตื่นตัวด้วยการตั้งค าถาม ครูควรตั้งค าถามให้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนตอบพร้อมกันในโอกาสที่ต้องการ
ทบทวนความรู้เดิม 
 
   ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้การตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส เป็นการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากที่ครูได้ทราบถึงความรู้เดิมของนักเรียนแล้วจึงใช้ค าถามเพ่ือ
กระตุ้นการอภิปรายของนักเรียน ซ่ึงในประเด็นค าถามที่ครูตั้งขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนใช้เหตุผลของ
ตนเองในการสะท้อนความคิดจนสามารถสร้างความเข้าใจขึ้นด้วยตนเองได้ ดังตัวอย่างประเด็นค าถาม
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เช่น เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน  หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะก่อให้เกิดผลอย่างไรตามมา  
เป็นต้น จากการเรียนการสอนในขั้นปฏิบัติกิจกรรมนั้นผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท า
ใบงานที่มอบหมายให้พบว่า นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถท างานส่งได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความมีวินัย 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินมโนทัศน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากในใบกิจกรรมที่ครู
จัดเตรียมไว้ เรื่องการเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน ดังแสดงในภาคผนวก ข จากการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียนควรปฎิบัติ  และไม่ควรปฎิบัติ  ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น จนสามารถสร้างข้อสรุปจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ส าหรับการเรียนการสอนในขั้นประเมิน 
มโนทัศน์พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นนักเรียนมีความคิดเห็นที่
หลากหลาย มีความกระตือรือร้น  ช่วยเหลือซึ่งกัน มีความเพียรพยายาม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียน มีพฤติกรรมความมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องมีความมุ่งมั่นใน
การท างาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 

  ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความมี
วินัยโดยครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน และช่วยกันสรุปแนวทาง
ในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน วิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของห้องเรียน ตั้งใจเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามความรู้ ความสามารถของตนเอง 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นพ้ืนฐานของผู้ที่ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของสังคม แต่งกายให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ช่วยกันรักษาความสะอาดพ้ืนที่ที่ตนดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติส มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง เสริมสร้างความสามารถทางความคิดโดยใช้เหตุผล เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพลา ทองแป้นและคณะ (2551 : 37) 
ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังโดยใช้วิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม พบว่าความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 และสอดคล้องกับ บรรจง อมรชีวิน (2556 : 57-63) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของโสเครติสไว้ว่า การถามค าถามตามแนวคิดของโสเครติสมีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้  เป็นวิธีสอนที่สนับสนุนแนวคิดแบบผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ค าตอบที่ได้ เป็นข้อสรุปที่
สมเหตุสมผล สามารถประเมินความคิด วิเคราะห์แนวคิดของผู้เรียนได้ 
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                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส ใน
ขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนการสอนคือการทดสอบเป็นรายบุคคลพบว่า บรรยากาศในการท า
แบบทดสอบและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คือ นักเรียนมีการ
พัฒนาผลการเรียนโดยมีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นจากผลคะแนนก่อนการได้รับการเรียนรู้ โดยมีการมอบ
รางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนได้คะแนนสูงสุด เพราะนักเรียนมีความสนใจ เข้าใจในบทเรียน 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่ประสบอยู่ตลอด จึงท าให้นักเรียนท าคะแนนได้ดี และมี
ความสนใจที่จะคิดพิจารณาก่อนไตร่ตรองและสมาชิกคนอ่ืนในห้อง 
  
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ตามแนวคิดของโสเครติสกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังจะเห็นได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครตีสกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีช่วงอายุระหว่าง 7 – 11 ปี มีพัฒนาการในขั้นการคิด
แบบรูปธรรม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของ Pia. J. (1952) ที่ระบุว่า นักเรียนในวัยนี้สามารถ
คิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถบอกในสิ่งที่มองเห็นได้ และคาดการณ์
ถึงความเป็นไปได้ของการกระท าและผลที่ตามมา ผู้วิจัยสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมี
พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นไปตามขั้นที่กล่าวมา ดังนั้นหากครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาที่
เป็นนามธรรม ครูต้องพยายามใช้ตัวอย่างหรือสื่อที่เป็นรูปธรรมมาใช้ประกอบ ทั้งนี้แนวทางการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของโสเครติสจะเป็นการเน้นให้ครูเป็นผู้ต้ังค าถามแก่นักเรียน โดยให้นักเรียนคิดหา
ค าตอบเอง ถือได้ว่าการตั้งค าถามเป็นกระตุ้นให้คิด ต่างจากการเรียนการสอนแบบปกติที่เน้นให้
นักเรียนสร้างความเข้าใจในเนื้อหาทีช่ัดเจน ต่างจากการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดของโสเครติสเป็นวิธีการที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามในระดับสูงที่มีความซับซ้อนและเนื้อหาด้าน
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความเป็นนามธรรมร่วมด้วย ซึ่งอาจจะไม่สัมพันธ์กับ
ระดับชั้นของนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยที่เกี่ยวกับการคิดเชิงรูปธรรมจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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               ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองผู้วิจัยได้สร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมโดยครูแจ้งผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
นักเรียนสามารถตอบค าถามจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยครูให้ผลการประเมิน
ย้อนกลับทันทีหลังจากการท าแบบทดสอบเสร็จ เมื่อนักเรียนสามารถตอบค าถามจากแบบทดสอบได้
คะแนนดี จึงมีความกระตือรือร้นต้องการที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมอีก เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กคิดเป็นดังที่ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) อธิบายว่า นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้ผลของ
การปฎิบัติ ในการเรียนรู้หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ หากมีการประเมินผลย้อนกลับจะช่วยให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมอีก หรือถ้าท าแล้วได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรต้องมีความพยายามที่จะ
ท าให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือท าให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย เหตุผลประการที่ 2 เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่
นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุมท าได้ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ชี้ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถใช้เทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด ในขณะที่นักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ
ปกตทิี่เป็นการด าเนินมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ไม่ได้ใช้แนวทางของค าถามตามแนวคิดของโสเครตีสที่มุ่งความ
เข้าใจในเชิงลึก ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามตามแนวคิดของโสเครติสมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกต ิ
 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม
แนวคิดของโสเครติส หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก  
  3.1 นักเรียนเห็นด้วยมากด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาผลการตอบ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดจากประเด็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความสามารถ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ส่วนผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในข้ออ่ืน ๆ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากเช่นกัน คือ
นักเรียนเห็นด้วยว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส
เป็นกิจกรรมทีข่ั้นตอน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียน
คิดหาค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพิชชา มั่นคง (2554 : 108) ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ จากกิจกรรมการ
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เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด โดยการตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
คิดในสิ่งที่เรียน ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
  3.2 นักเรียนเห็นด้วยมากด้านประโยชน์ที่ ได้รับ  เมื่อพิจารณาผลการตอบ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ ประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นล าดับที่ 1 คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้
นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล   การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนรู้วิชาหน้าที่
พลเมืองมากขึ้นและประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นล าดับต่อมาคือส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพ่ือที่จะน ามาตอบค าถามของครู 
  3.3 นักเรียนเห็นด้วยมากด้านบรรยากาศ เมื่อพิจารณาการตอบแบบสอบถามเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก โดย
นักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง นักเรียนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนและ ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และให้ความเป็นกันเองกับ
นักเรียน ซึ่งบุคลิกภาพของครูมีผลต่อบรรยากาศในการเรียน ในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งผู้วิจัยได้ให้
ความเป็นกันเองกับนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุขและเกิดแรงจูงใจในการเรียนสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ อัจฉรา ชีวพันธุ์ (2547 : 187) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพของครูก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่
ส าคัญที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการเสริมแรงให้นักเรียนมีก าลังใจเรียนได้อย่างสนุกสนาน ส่วนผลการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นในข้ออ่ืน ๆ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากเช่นกัน คือ นักเรียนมีนักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
                 จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส กับกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
และการศึกษาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2  หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนในการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้น าการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง  โดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติสควรน าไปใช้ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายหรือมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีความสามารถในด้านการคิดด้านนามธรรมมากกว่าในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น โดยการตั้งค าถามไม่ซับซ้อนจนเกินไปจะส่งผลให้คะแนนไม่แตกต่างกันมาก 
  2. การท ากิจกรรมในขั้นตอนต่างๆของการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของ 
โสเครติส ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตั้งค าถาม การสร้างแผนผัง
ความคิดร่วมกับเพ่ือน ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความคิดและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ฝึกทักษะทางสังคม เช่น การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ ความเสียสละ 
  3. จากผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความเห็นด้วยระดับ
มาก เป็นล าดับที ่ 1 ดังนั ้น ครูควรฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน  และร่วมปรึกษาสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันพร้อมกัน ให้นักเรียนได้ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อ่ืนอันเป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือวิจัยครั้งต่อไป ส าหรับผู้ที่สนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส   

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตาม 
แนวคิดของโสเครติสกับเทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส 
แนวทางที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา อ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาความคิดรวบยอดได้ต่อไป 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของโสเครติส  
สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดระดับต่าง ๆ ได้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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                                                      ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

                                   1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลอง 

                                   2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มควบคุม 

                                   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                                   4. แบบสอบถามความคิดเห็น  
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  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เรื่อง กฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน                                    เวลา 2  ชั่วโมง  

  

1. จุดเน้นที่ 3    ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            3.1 การด้าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
       
2. ผลการเรียนรู้ 
                ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 
3. สาระส าคัญ 
 กฎระเบียบและหน้าที่ของโรงเรียนที่นักเรียนพึงปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน การแต่งกาย การเข้าแถว การดูแลพื นที่ที่ได้รับมอบหมาย  
หน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
  
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            4.1 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียนได้ถูกต้อง 
            4.2 นักเรียนสามารถบอกความส้าคัญในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
 
5. สาระการเรียนรู้ 

 5.1 วิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียน 
           5.2 กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
            5.3 ความส้าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
                  5.1 วิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียน 
                        โรงเรียนเป็นสถานที่ส้าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเราทุกคน เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม
ทุกคนก็ต้องเข้ามาเพ่ือเรียนหนังสือและท้ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้และสามารถอยู่ในสังคมได้   
ดังนั น โรงเรียนจึงต้องก้าหนดกฎระเบียบและหน้าที่เป็นหลักการที่นักเรียนต้องปฏิบัติไว้ดังนี  

                       1. มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคน 
                         2. มาโรงเรียนแต่เช้า เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณก็ไปเข้าแถวเคารพธงชาติและท้า
กิจกรรม 
                       3. เชื่อฟังค้าสั่งสอนของครู ตั งใจเรียน 
                         4. แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
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                         5. มีน ้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                         6. ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
                      7. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
                       8. ช่วยกันประหยัดพลังงาน 
         5.2 กฎระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
                      5.2.1 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน 
                            1. ไม่วิ่งเล่น ไม่เล่นเกมต่าง ๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอลในห้องเรียนหรืออาคารเรียน  
                            2. เมื่อนักเรียนพักผ่อนหรือท้างานในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียนจะต้อง
ช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
                            3. ในระหว่างเวลาเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนหรือห้องที่จัดไว้ให้ส้าหรับ
นักเรียนในชั่วโมงเรียนเท่านั น 
                             4. ไม่ปีนหรือนั่งบนราวระเบียงขอบหน้าต่างเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอันตราย
กับนักเรียน 
                             5. การขึ นลงบันไดให้เดินตามลูกศร และไม่ส่งเสียงดัง 
                   5.2.2 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน  
                          1. เข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมงเรียน ตามตารางที่ก้าหนด      
                          2. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน 
                          3. ท้าความเคารพครูผู้สอน ก่อนและหลังจากสิ นสุดการเรียนการสอน 
                          4. ตั งใจเรียนสม่้าเสมอไม่เล่นในห้อง เรียน  
                          5. รักษาทรัพย์อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน 
                         6. ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องเรียน  
                         7. เตรียมหนังสือหรือเอกสารต่างๆของรายวิชาต่อไป 
               5.2.3 การแสดงความเคารพ  

                            1. เมื่อครูเข้า-ออกห้องสอนทุกครั งให้หัวหน้าบอกท้าความเคารพ 
                            2. เมื่อนักเรียนเข้าพบครูในขณะที่ครูนั่งอยู่ ให้นั่งให้เรียบร้อย  

                          3. การถาม -ตอบในชั่วโมงเรียน หรือออกจากห้องเรียนต้องขออนุญาตจาก
ครูผู้สอนทุกครั ง 
                          4. กรณีที่มีผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าบอก
นักเรียนในชั นเรียนท้าความเคารพทุกครั ง  

                          5. การท้าความเคารพ เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนพบผู้ใหญ่ผ่านมา ให้ท้าความ
เคารพด้วยการยืนตรง  

 

                             6. เมื่อพบครูให้ท้าความเคารพด้วยการไหว้ ถ้านักเรียนแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี
ให้ท้าวันทยหัตถ ์
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   5.3 ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียน 
                      1. ท้าให้สมาชิกในสังคม ได้รับการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง  
                      2. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ น  
                      3. ท้าให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ  
                      4. สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 6.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 6.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.1 ความมีวินัย  
 7.2 ใฝ่เรียนรู้ 
          7.3  มุ่งม่ันในการท้างาน 
          7.4 มีจิตสาธารณะ 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโสเครติส 

8.1ขั้นทบทวนความรู้เดิมโดยการกระตุ้นด้วยค าถาม ชั่วโมงท่ี 1 
        8.1.1 ครูน้าภาพเกี่ยวกับความไม่มีระเบียบกับความมีระเบียบมาให้นักเรียนดู   
    
ภาพที่ 1 ภาพนักเรียนแย่งกันซื ออาหาร                           ภาพที่ 2 ภาพนักเรียนเข้าแถวซื ออาหาร                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย                ที่มา http://www.amarinbabyandkids.com  
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               8.1.2 ครูสนทนากับนักเรียนโดยใช้ค้าถามดังนี                                     
  1. นักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้าง 
 2. นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
 3. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
   4. นักเรียนเคยเห็นเหตุการณ์จากภาพนี บ้างไหม 
 5. ถ้าทุกคนไม่เข้าแถวเพ่ือรับอาหารจะเกิดผลเสียอย่างไร 
 8.1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
โรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราทุกคน เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมทุกคนก็ต้องมาเข้าโรงเรียนเพ่ือเรียน
หนังสือและท้ากิจกรรมต่างๆเพ่ือให้มีความรู้และสามารถอยู่ในสังคมได้   

          8.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ค าถามตามแนวคิดโสเครติส 
       8.2.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มท้ากิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีระเบียบในตนเองโดยน้าชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ก้าหนดใส่ในห้องต่างๆลงในใบกิจกรรมเรื่องสร้าง
วินัยตนเอง ตามแผนผังที่ก้าหนดให้ จากนั นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค้าตอบที่ถูกต้อง และสรุป
ข้อคิดท่ีได้ 
       8.2.2 ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
จากใบความรู้เรื่องกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน   
       8.2.3 ครูยกตัวอย่างกฎระเบียบและหน้าที่ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติในโรงเรียน เช่น 
นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนชายห้ามปล่อยชายเสื อนักเรียน 
นักเรียนหญิงที่ผมยาวต้องมัดรวบให้เรียบร้อย  
                8.2.4 ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช้ค้าถามดังนี  

 1. กฎระเบียบมีขึ นเพ่ืออะไร 
   2.  กฎระเบียบ มีความส้าคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร 
 3. ผลดีของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

                4.  ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 
                 8.2.5 ครูให้นักเรียนท้าใบงานที่ 1.1, 1.2, 1.3 
           8.3 ขั้นประเมินมโนทัศน์ ชั่วโมงท่ี 2  

  8.3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท้ากิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน และ
ช่วยกันสรุปแนวทางในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน และวิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
                 8.3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาค้าอธิบายภาพการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนตามท่ีก้าหนดในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องการเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
                8.3.3 ครูน้าผลงานกลุ่มมาติดที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนให้เพ่ือนๆช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพนั น โดยครูใช้ค้าถามดังนี  
                 1. ถ้านักเรียนเลือกภาพได้จะเลือกภาพใดเพราะเหตุใด 
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                     2. ภาพที่นักเรียนเห็นนั นควรมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติ 
   3. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพในแต่ละภาพ 
            8.4 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
 8.4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
โรงเรียน โดยให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปลงในสมุด  
 8.4.2 ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในชีวิตประจ้าวันจากภาพกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน การปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนโดยครูใช้ค้าถามดังนี  

 1. นักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติตามภาพใดบ้างเพราะเหตุใด 
  2 .ถ้านักเรียนน้ากฎระเบียบไปปฏิบัติตามภาพที่ควรท้าจะเกิดผลดีอย่างไร 

                 3. นักเรียนสามารถน้าความรู้เรื่องกฎระเบียบที่ได้เรียนมาไปใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างไร 
9. สื่อการเรียนรู้ 
       1. ใบกิจกรรมที่ 1 สร้างวินัยตนเอง 
                 2. ใบกิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
       3. ใบกิจกรรม 3 การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
                  4. ใบงานที่ 1.1, 1.2, 1.3 
                5. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบค้าถาม 
                 6. ใบบันทึกความรู้เรื่องกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีจะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1. พฤติกรรมการตอบค้าถาม 
2. ความรู้ 
 

การสังเกต 
การตรวจผลงาน 
ทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบ
ค้าถาม 
ใบงาน 
แบบทดสอบ 

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………… ……………………………… 
2.   การใช้สื่อการเรียนรู้ ……………………… ……………………………… 
3.   การประเมินผลการเรียนรู้ ……………………… ……………………………… 
4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ……………………… ……………………………… 

 
     ลงชื่อ ...................................................................ผู้สอน 

     (………………………………….) 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  (กลุ่มควบคุม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เรื่อง กฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน                                    เวลา 2  ชั่วโมง  

 

1. จุดเน้นที่ 3  ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

         3.1 การด้าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ผลการเรียนรู้ 

         ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

3. สาระส าคัญ 

       กฎระเบียบและหน้าที่ของโรงเรียนที่นักเรียนพึงปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน การแต่งกาย การเข้าแถว การดูแลพื นที่ที่ได้รับมอบหมาย  
หน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

               4.1  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียนได้ถูกต้อง 
               4.2 นักเรียนสามารถบอกความส้าคัญในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน  
5. สาระการเรียนรู้ 

     5.1    วิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียน 

              5.2   กฎระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

              5.3   ความส้าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

                     5.1   วิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียน 

                             โรงเรียนเป็นสถานที่ส้าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเราทุกคน เมื่อถึงวัยที่
เหมาะสมทุกคนก็ต้องเข้ามาเพ่ือเรียนหนังสือและท้ากิจกรรมต่างๆเพ่ือให้มีความรู้และสามารถอยู่ใน
สังคมได้   ดังนั นโรงเรียนจึงต้องก้าหนดกฎระเบียบและหน้าที่เป็นหลักการที่นักเรียนต้องปฏิบัติไว้
ดังนี  
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                            1. มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคน 
                            2. มาโรงเรียนแต่เช้า เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณก็ไปเข้าแถวเคารพธงชาติท้า
กิจกรรม 
                            3.  เชื่อฟังค้าสั่งสอนของครู ตั งใจเรียน 
                            4.  แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
                            5.  มีน ้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                            6.  ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 
                   5.2  กฎระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

                       5.2.1 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน  
                             1. ไม่วิ่งเล่น ไม่เล่นเกมต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในห้องเรียนหรือ
อาคารเรียน  
                             2. เมื่อนักเรียนพักผ่อนหรือท้างานในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียนจะต้อง
ช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  
                            3. ในระหว่างเวลาเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนหรือห้องที่จัดไว้ให้
ส้าหรับนักเรียนในชั่วโมงเรียนเท่านั น  
                            4. ไม่ปีนหรือนั่งบนราวระเบียงขอบหน้าต่างเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็น
อันตรายกับนักเรียน  
                            5. การขึ นลงบันไดให้เดินตามลูกศร และไม่ส่งเสียงดัง 

                  5.2.2  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน  

                            1.   เข้ า เรียนให้ตรงเวลาทุกชั่ ว โมงเรียน ตามตารางที่ ก้ าหนด      
                            2.   ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน 
                            3.   ท้าความเคารพครูผู้สอน ก่อนและหลังจากสิ นสุดการเรียนการสอน 
                            4.   ตั งใจเรียนสม่้าเสมอไม่เล่นในห้อง เรียน  
                            5.   รักษาทรัพย์อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน 
                            6.  ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องเรียน  
                            7.  เตรียมหนังสือหรือเอกสารต่างๆของรายวิชาต่อไป 

  5.2.3  การแสดงความเคารพ  
          1.  เมื่อครูเข้า ออกห้องสอนทุกครั งให้หัวหน้าบอกท้าความเคารพ 
          2.  เมื่อนักเรียนเข้าพบครูในขณะที่ครูนั่งอยู่ ให้นั่งให้เรียบร้อย  
          3.  การถาม ตอบในชั่วโมงเรียนหรือออกจากห้องเรียนต้องขออนุญาตจากครู  
          4.  กรณีที่มีผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าบอก 

นักเรียนในชั นเรียนท้าความเคารพทุกครั ง  
         5.  การท้าความเคารพ เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนพบผู้ใหญ่ผ่านมา ให้ท้าความ 
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เคารพด้วยการยืนตรง  

       6.  เมื่อพบครูให้ท้าความเคารพด้วยการไหว้ ถ้านักเรียนแต่งชุดลูกเสือ- เนตร 
นารีให้ท้าวันทยหัตถ์ 
              5.3    ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียน 

                       5.3.1 ท้าให้สมาชิกในสังคม ได้รับการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง  
                       5.3.2 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ น  
                       5.3.3  ท้าให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ  
                       5.3.4 สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

6. สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
  6.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.2   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.1   ความมีวินัย  
 7.2   ใฝ่เรียนรู้ 
          7.3    มุ่งม่ันในการท้างาน 
          7.4    มีจิตสาธารณะ 
8. กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
         8.1 ขั นน้าเข้าสู่บทเรียน 
        8.1.1    ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

        8.1.2    ครูน้าภาพเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนดูแล้วสนทนา ซักถามเกี่ยวกับภาพ 

        8.1.3    ครูสรุปความรูแ้ล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื อหาที่จะเรียน 

        8.2 ขั นสอน 

       8.2.1    ครูให้นักเรียนส้ารวจกฎและระเบียบของโรงเรียน โดยการท้าใบงานที่1 เรื่อง 
ส้ารวจกฎและระเบียบของโรงเรียน จากนั นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค้าตอบที่ถูกต้อง  

       8.2.2   ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน     

       8.2.3   ครูยกตัวอย่างกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่นักเรียนต้องปฏิบัติในโรงเรียน เช่น 
นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนชายห้ามปล่อยชายเสื อนักเรียน 
นักเรียนหญิงที่ผมยาวต้องมัดรวบให้เรียบร้อย  

      8.2.4   ครูอธิบายหรือเสริมความรู้ว่า โรงเรียนของเรามีกฎและระเบียบที่นักเรียนทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การแต่ง
ชุดนักเรียนเหมือนกัน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การมีสัมมาคารวะ  
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     8.4 ขั้นสรุป 

           8.4.1   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ในโรงเรียน โดยให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปลงในแบบบันทึกความรู้   

           8.4.2   ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ้าวัน 

9. สื่อการเรียนรู้ 

 1.  ใบกิจกรรมที่   1      สร้างวินัยตนเอง 
          2.  ใบกิจกรรมที่   2      การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
 3.   ใบกิจกรรม    3     การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
          4.   ใบงานที่   1.1   1.2  1.3 
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1. พฤติกรรมการตอบค้าถาม 
2. ความรู้ 
 

การสังเกต 
การตรวจผลงาน 
ทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบค้าถาม 
ใบงาน 
แบบทดสอบ 

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………… ……………………………… 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้ ……………………… ……………………………… 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้ ……………………… ……………………………… 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ……………………… ……………………………… 

  

                                                    ลงชื่อ ...................................................................ผู้สอน  

                                  (นางปรีดา  รอดดารา) 
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        ใบความรู้ที่ 1 เรื่องกฎระเบียบและหน้าที่ในโรงเรียน 

 
 1. วิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียน 
          1.  เช่ือฟังค้าสั่งสอนของครู    

                    2.  มาโรงเรียนแต่เช้า                                         
                               3.  แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

                            4.  มีน ้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

                            5.  ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 

             6.  ช่วยกันประหยัดพลังงาน ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

2.  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน  

                          1.  ไม่วิ่งเล่น ไม่เล่นเกมต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในห้องเรียน 
หรืออาคารเรียน 

                           2.  ช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

                          3.  ไม่ปีนหรือนั่งบนราวระเบียงขอบหน้าต่างเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งเป็นอันตรายกับนักเรียน 

               4.  การขึ นลงบันไดให้เดินตามลูกศร 

      3. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 

                         1.  ตั งใจเรียนและเขา้เรียนให้ตรงเวลา 
                          2.  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน 

             3.  ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องเรียน  

    4. การปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพ 

                         1.  เมื่อครูเข้าหรือออกจากห้องเรียนทุกครั ง 

                         2.  ท้าความเคารพผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 

                         3.  ก่อนออกจากห้องเรียนต้องขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั ง 
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           ใบความรู้ที่2 เร่ืองความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียน 

 

 

       1 ท้าให้สมาชิกในโรงเรียน ในสังคม ได้รับการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 

                        2. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ น  

                        3. ท้าให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ  

                        4.  สมาชิกในโรงเรียน ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                        5. ท้าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า  เนื่องจากคนในประเทศชาติ 
เคารพสิทธิและมีความเป็นระเบียบวินัยซึ่งกันและกัน 
                        6. สร้างนิสัยให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา  และเป็นคนดีมีคุณธรรม 
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ใบกิจกรรมที่ 1 สร้างวินัยตนเอง 

ค าชี้แจง       จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีปรากฏเป็นภาพด้านซ้ายมือให้นกเรียนบอกว่าเมื่อใช้วัสดุ      

                  อุปกรณ์เหล่านั นเรียบร้อยแล้ว นักเรียนควรเก็บไว้ท่ีใดตามแผนผังห้อง 

 

                

แผนผังห้อง 

ที ่ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ หมายเลขห้องที่ควรเก็บ 
1 เสื อผ้า  
2 ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  
3 จานช้อนทีใช้แล้ว  
4 สมุด ปากกา  
5 หนอน ผ้าห่ม  
6 ตุ๊กตา   รถบังคับ   ของเล่น  
7 น ้ายาล้างจน  
8 หวี  
9 อาหารกระป๋อง  
10 แจกันดอกไม้  

 

 

ห้องนอน

ห้องครัว

ห้องแต่งตัว

ห้องท้างาน

ห้องน ้า

ห้องนั่งเล่น
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 ใบกิจกรรมที่  2  การสร้างเสริมวินัยในโรงเรียน 

ค าชี้แจง       ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี  ภาพใดควรท้าให้ใส่เคร่ืองหมาย  √  

                 ภาพใดไม่ควรท้าให้ใส่เคร่ืองหมาย  × 

 

 

1.                                    …………………………………. 

 

 

 

2.                                     …………………………………. 

 

 

3.                                    …………………………………….  

 

 

 

4.                                    ……………………………………… 

 

 

 

                                                 ………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่  3  การสร้างเสริมวินัยในโรงเรียน 

ค าชี้แจง             ให้นักเรียนเขียนอธิบายภาพการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 

 

 

1.                                               …………………………………………………………. 

                                                                ………………………………………………………… 

 

      

       2.                                              ………………………………………………………. 

                                                              ……………………………………………………… 

                                   

   

      3 .                                              …………………………………………………                                                                                      

                                                    ………………………………………………………..         

 

 

    4.                                                ……………………………………………………………...                                   

                                                           ……………………………………………………………… 

 

  5.                                                  ……………………………………………………………... 

                                                              …………………………………………………………… 

 

 



 108  
   

   

     

 
                             

 ใบงานที่ 1.1 

 

    ให้นักเรียนใส่  หน้าข้อที่เห็นด้วยและใส่  หน้าข้อที่ไม่เห็นด้วย                          
ชื่อ...............................................นามสกลุ............................เลขที่....... 

 
…………1.คุณครูชมน้องแอมว่าแต่งกายสะอาดมาโรงเรียนทุกวัน 
 
…………2. แพนมีความเจริญก้าวหน้าในการท้างานเพราะเขาเป็นคนมี
ระเบียบ 
 
…….........3. แตงดีใจมากเมื่อได้รับรางวัลสมุดจดงาน สะอาด เรยีบร้อย 
 
………….4. จอย ชอบทิ งสมุด ดินสอ ไว้ในห้องเรียน 
 
…………..5. ดาวน้าขนมเข้าไปกินในห้องสมุดและคุยเสียงดัง 
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                          ใบงานที่ 1.2 
 

ให้นักเรียนตอบค้าถามต่อไปนี  

 

                1.นักเรียนคิดว่าเสื อผา้ที่ใส่แล้วควรเก็บที่ใด 

                   …………………………………………… 

                2. ถ้านักเรียนท้าการบ้านอยู่มีเพือ่นมาชวนไปเล่น 

                   นักเรียนควรทา้อย่างไร  

               ………………………….  

              3.สมใจน้าขนมเข้าไปกินในห้องสมุดนักเรียนคิดว่า 

                  การกระท้าของสมใจเหมาะสมหรือไม่  

                    …………………………………………. 

              4.ผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยคอือะไร           

                   …………………………………………. 

            5.ให้นักเรียนบอกกฎระเบียบของโรงเรียนมา3ข้อ 

                       5.1……………………………… 
                       5.2……………………………… 
                       5.3…………………………… 
 

ชื่อ.............................................นามสกุล............................เลขที่.......... 
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   ใบงานที่ 1.3 

 

 ให้นักเรียนช่วยกันบอกกฎระเบียบของห้องเรียน 

             วาดรูปประกอบ 

ชื่อ..................................................นามสกลุ............................เลขที่
....... 

  
1…………………………………
… 
 
 

 
2…………………………………
… 

 

 
3…………………………………
… 
 
 

 
4…………………………………
… 
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ตารางที่ 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน    
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

1.  จุดเน้น 
     1.1 จุดเน้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.  ผลการเรียนรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

1.00 

     2.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 แผนการการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องจุดเน้น/ผลการ
เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

+1 1 +1 3 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
     5.1 สาระการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับจุดเน้น และผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.3 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ / รายละเอียดของสาระส้าคัญครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั นตอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเทคนิคการ
ตั งค้าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

   6.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

 6.4  แนวทางการใช้ค้าถามในแต่ละขั นตอนของกิจกรรม
เหมาะสมกับวิธีการของโสเครติส 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    6.4.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ได้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    6.4.2 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    6.4.3 เสริมสร้างความสามารถทางความคิดเพ่ือให้ใช้
ความคิดเชิงเหตุผลในการหาค้าตอบด้วยตนเอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    6.4.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    6.4.5 ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน้ามาตอบค้าถามของครู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
     7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการรู้ตามแนวคิดของโสเครติส 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 
    7.2 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
    8.1 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 
    8.2 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    8.3 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั งความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1.  จุดเน้น 
     1.1 จุดเน้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.  ผลการเรียนรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

1.00 

     2.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 แผนการการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องจุดเน้น/ผลการ
เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
     5.1 สาระการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับจุดเน้น และผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.3 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ / รายละเอียดของสาระส้าคัญครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั นตอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเทคนิคการ
ตั งค้าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

 6.3   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

 6.4  แนวทางการใช้ค้าถามในแต่ละขั นตอนของกิจกรรม
เหมาะสมกับวิธีการของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

     6.4.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ได้  

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.2  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.3  เสริมสร้างความสามารถทางความคิดเพ่ือให้ใช้
ความคิดเชิงเหตุผลในการหาค้าตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

   6.4.5  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน้ามาตอบค้าถามของครู 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
     7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการรู้ตามแนวคิดของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

    7.2 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
    8. 1 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 2 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 3 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั งความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

1.  จุดเน้น 
     1.1 จุดเน้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.  ผลการเรียนรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 1.00 

     2.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 แผนการการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องจุดเน้น/ผลการ
เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
     5.1 สาระการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับจุดเน้น และผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.3 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ / รายละเอียดของสาระส้าคัญครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั นตอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเทคนิคการ
ตั งค้าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 6.3   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

 6.4  แนวทางการใช้ค้าถามในแต่ละขั นตอนของกิจกรรม
เหมาะสมกับวิธีการของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ได้  

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.2  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.3  เสริมสร้างความสามารถทางความคิดเพ่ือให้ใช้
ความคิดเชิงเหตุผลในการหาค้าตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

   6.4.5  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน้ามาตอบค้าถามของครู 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
     7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการรู้ตามแนวคิดของโสเครติส 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    7.2 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
    8. 1 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 2 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 3 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั งความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

1.  จุดเน้น 
     1.1 จุดเน้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.  ผลการเรียนรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     2.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 แผนการการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องจุดเน้น/ผลการ
เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
     5.1 สาระการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับจุดเน้น และผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     5.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.3 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ / รายละเอียดของสาระส้าคัญครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั นตอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเทคนิคการ
ตั งค้าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

  6.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

 6.4  แนวทางการใช้ค้าถามในแต่ละขั นตอนของกิจกรรม
เหมาะสมกับวิธีการของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

     6.4.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ได้  

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.2  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.3  เสริมสร้างความสามารถทางความคิดเพ่ือให้ใช้
ความคิดเชิงเหตุผลในการหาค้าตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

   6.4.5  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน้ามาตอบค้าถามของครู 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
     7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการรู้ตามแนวคิดของโสเครติส 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    7.2 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
    8. 1 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    8. 2 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 3 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8. 4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั งความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ)  

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

1.  จุดเน้น 
     1.1 จุดเน้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.  ผลการเรียนรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

1.00 

     2.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 แผนการการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องจุดเน้น/ผลการ
เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
     5.1 สาระการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับจุดเน้น และผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     5.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.3 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ / รายละเอียดของสาระส้าคัญครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั นตอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเทคนิคการ
ตั งค้าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

   6.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

 6.4  แนวทางการใช้ค้าถามในแต่ละขั นตอนของกิจกรรม
เหมาะสมกับวิธีการของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ได้  

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.2 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.3 เสริมสร้างความสามารถทางความคิดเพ่ือให้ใช้
ความคิดเชิงเหตุผลในการหาค้าตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

+1 1 +1 3 1.00 

    6.4.5 ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน้ามาตอบค้าถามของครู 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
     7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการรู้ตามแนวคิดของโสเครติส 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    7.2 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
    8.1 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    8.2 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8.3 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั งความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

1.  จุดเน้น 
     1.1 จุดเน้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.  ผลการเรียนรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

1.00 

     2.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 แผนการการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องจุดเน้น/ผลการ
เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. สาระการเรียนรู้ 
     5.1 สาระการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับจุดเน้น และผลการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     5.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

     5.3 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ / รายละเอียดของสาระส้าคัญครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั นตอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเทคนิคการ
ตั งค้าถามตามแนวคิดของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

  6.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 6 แผน   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
          ผู้เชี่ยวชาญ 

  ΣR  IOC 
1 2 3 

 6.4  แนวทางการใช้ค้าถามในแต่ละขั นตอนของกิจกรรม
เหมาะสมกับวิธีการของโสเครติส 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ได้  

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.2  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.3  เสริมสร้างความสามารถทางความคิดเพ่ือให้ใช้
ความคิดเชิงเหตุผลในการหาค้าตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

    6.4.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

   6.4.5  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะน้ามาตอบค้าถามของครู 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
     7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการรู้ตามแนวคิดของโสเครติส 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    7.2 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
    8.1 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    8.2 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8.3 การวัดและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

    8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั งความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 
 เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ชั นประถมศึกษาปีที่ 2 
ค าชี้แจง  

1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ  เวลา 60 นาที  
2. ให้นักเรียน () ทับหน้าข้อ ก ข ค ที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียว    

 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน (เข้าใจ) 
ก.  แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ 
ข.  ข้อห้ามที่ก้าหนดขึ นเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
ค.  ข้อบังคับที่ก้าหนดขึ นเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตาม 

 
2. ถ้าโรงเรียนเข้าเรียนเวลา 8.00 นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนเวลาใด (ประเมิน) 

ก.   เวลา  07.30 น. 
ข.   เวลา  07.00 น. 
ค.   เวลา  08.30 น 

 
3. นักเรียนควรเลือกปฏิบัติตามข้อใดจึงเหมาะสม (ประเมิน) 

ก.   แต่งตัวตามสบายมาโรงเรียน 
ข.   มาถึงโรงเรียนหลังจากเคารพธงชาติ 
ค.   แบ่งกลุ่มกันท้าเวรรักษาความสะอาด 

 
4. ข้อใดแสดงถึงการขาดระเบียบวินัย (เข้าใจ) 

ก.   มีเพ่ือนน้อย 
ข.   ลายมือไม่สวย 
ค.   แย่งกันซื ออาหาร 

 
5. เมื่อทุกคนปฏิบัติตนตามระเบียบจะเกิดผลอะไรตามมา (ประยุกต์ใช้) 

ก.   มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน 
ข.   สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ค.   มีพฤติกรรมไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 
 6. การท้าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนมีผลเสียต่อนักเรียนอย่างไร (ประยุกต์ใช้) 

ก.   มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ข.   มีผลการเรียนต่้าลง 
ค.   ขาดเรียนบ่อยขึ น 
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7. แต่งกายถูกต้อง น่ามองน่าชื่นชม ข้อความนี บอกถึงสิ่งใด (วิเคราะห์) 

ก.   การแต่งกายสวยงาม 
ข.   การแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบ 
ค.   การแต่งกายด้วยชุดราคาแพง 

 
8. ใครแต่งกายได้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนมากที่สุด (จ้า) 

ก.  แดนใส่ชุดนักเรียนสวมรองเท้านักเรียน 
ข.  ดอนใส่ชุดลูกเสือไม่สวมหมวก 
ค.  แดงใส่ชุดพละสวมรองเท้าแตะ 

 
9. นักเรียนเห็นเพ่ือนแต่งกายไม่เรียบร้อย ควรปฏิบัติอย่างไร (ประยุกต์ใช้) 

ก.  ช่วยแต่งตัวให้เพื่อน  
ข.  บอกคุณครูที่เพ่ือนแต่งกายไม่เรียบร้อย 
ค.  แนะน้าเพื่อนแต่งกายให้เรียบร้อย 

 
10. หากนักเรียนทุกคนแต่งกายตามที่ชอบมาโรงเรียนจะเกิดผลตามข้อใด (ประยุกต์ใช้) 

ก.  ทุกคนมีความสุข  
ข.  ขาดระเบียบวินัย 
ค.  เกิดความสวยงาม 

 
11. ข้อใดเป็นขั นตอนการท้ากิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง (จ้า) 

ก.  ร้องเพลงชาติ  กิจกรรมส่งเสริมความรู้  ครูเวรประจ้าวันอบรม 
ข.  ร้องเพลงชาติ  ครูเวรประจ้าวันอบรม กิจกรรมส่งเสริมความรู้             
ค.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ร้องเพลงชาติ  ครูเวรประจ้าวันอบรม 

 
12. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนขณะเพื่อนท้ากิจกรรมสวดมนต์หน้าเสาธงควรปฏิบัติอย่างไร    
     (เข้าใจ) 

ก.  แทรกแถวตรงกลาง 
ข.  ต่อท้ายแถว  
ค.  ยืนตรงล้าดับต้นแถว 

 
13.  ใครปฏิบัติตนในการเข้าแถวได้ถูกต้องเหมาะสม (ประเมิน)  

ก.  ปัญญายืนรอเพ่ือนเพ่ือไปเข้าแถวพร้อมกัน 
ข.  วันดีรีบเข้าแถวเมื่อได้ยินสัญญาณเข้าแถว 
ค.  สุชาติรอให้เพื่อนเข้าแถวเรียบร้อยก่อน จึงเดินมาเข้าแถว 
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14.  ถ้านักเรียนจ้าเป็นต้องซื ออาหารพร้อมกัน ควรท้าอย่างไร (เข้าใจ)  

ก.  แย่งกันซื อ 
ข.  รอซื อเป็นคนสุดท้าย 
ค.  เข้าแถวตามล้าดับก่อนหลัง 

 
15.  กิจกรรมใดควรท้าหน้าเสาธง (จ้า) 

ก.  ครูลงโทษนักเรียน 
ข.  นักเรียนคุยกับเพ่ือนในแถว 
ค.  การมอบรางวัลทุนการศึกษา 

 
16.  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์การเข้าแถวได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด (เข้าใจ) 

ก.  ได้รับวิตามินจากแสงแดดมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ข.  เป็นการลดเวลาเรียน 
ค.  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 

 
17.  การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนนักเรียนควรไปสถานที่ใด (จ้า) 

ก.  ห้องประชุม 
ข.  ห้องเรียน  
ค.  ห้องสมุด  

 
18.  การดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใคร (จ้า) 

ก.  คร ู
ข.  ภารโรง 
ค.  นักเรียนทุกคน 

 
19.  นักเรียนควรมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างไร (เข้าใจ )  

ก.  ช่วยกันปลูกต้นไม้ 
ข.  แบ่งขนมให้เพ่ือน 
ค.  อ่านหนังสือ 

 
20.  นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรให้โรงเรียนสวยงาม น่าอยู่ (เข้าใจ) 

ก.  ใช้สีหรือดินสอขีดเขียนฝาผนังอาคาร 
ข.  รดน ้าต้นไม้ในโรงเรียนก่อนเข้าเรียน 
ค.  เมื่อพบขยะตกอยู่ให้น้าไปทิ งลงถังขยะ 
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21.  เมื่อหนูนาเข้าห้องน ้าท้าธุระเสร็จแล้วจึงออกมาโดยที่ไม่ท้าความสะอาดห้องน ้า การปฏิบัติตน 
      ของหนูนาเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมิน)  

ก.  ไม่เหมาะสม  เพราะทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด 
ข.  ไม่เหมาะสม  เพราะอาจถูกเพ่ือนล้อเลียน 
ค.  ไม่เหมาะสม  เพราะเพ่ิมภาระงานให้ภารโรง 

 
22.  การกระท้าในข้อใดที่เหมาะสมกับการเป็นผู้น้าในห้องเรียน (ประเมิน)   

ก.  นุชตัดสินใจคนเดียวโดยไม่ถามสมาชิกในห้องเรียน 
ข.  แก้วยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
ค.  พิมพ์ท้างานกลุ่มเพียงคนเดียวเพราะเธอเรียนเก่งที่สุด 

 
23.  ในการเลือกตั งสภานักเรียนควรเลือกใครเป็นผู้น้า (เข้าใจ) 

ก.  คนที่ท้าตามใจสมาชิก ไม่โต้แย้ง 
ข.  คนที่ชอบใช้ค้าสั่งและบังคับให้ปฏิบัติตาม 
ค.  คนที่มีเหตุผลและมีความรับผิดชอบ 

 
24.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความส้าคัญของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้เหมาะสม 
      ที่สุด (ประยุกต์ใช้) 

ก.   โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ 
ข.   ผู้ปกครองน้าเด็กมาเข้าเรียนกันมากขึ น 
ค.   โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 

 
25.  ข้อใดเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกันของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน (ประเมิน) 

ก.   ถ้าเราช่วยกันท้างานในกลุ่มท้าให้งานเสร็จเร็วขึ น 
ข.   ถ้าเรามีระเบียบวินัย ผลคือท้าให้ทุกคนมีความสุข 
ค.   ถ้าเราช่วยกันประหยัดน ้าผลคือท้าให้โรงเรียนสะอาด 

 
26.  หากนักเรียนไม่เห็นด้วยกับกลุ่มในการท้างานนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร (วิเคราะห์) 

ก.   ย้ายไปอยู่กลุ่มอ่ืนที่เห็นด้วย 
ข.   ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 
ค.   ออกจากกลุ่ม 
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27.  กิจกรรมใดในโรงเรียนที่สนับสนุนวิถีประชาธิปไตยน้อยที่สุด (วิเคราะห์)  

ก.  การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
ข.  การเลือกตั งคณะกรรมการนักเรียน 
ค.  การเรียนการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลาง 

28.  ใครประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง (เข้าใจ)  
ก.   อ้าภา เก็บกระเป๋าเงินไปคืนเจ้าของ 
ข.   อรุณ  ทอนเงินให้ลูกค้าไม่ครบ 
ค.   อัมรา ทิ งขยะลงในล้าคลอง 

 
29.  ถ้านักเรียนเตะฟุตบอลไปโดนกระถางต้นไม้ของโรงเรียนแตกนักเรียนจะท้าอย่างไร (ประเมิน)  

ก.   ท้าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ น 
ข.   รวบรวมเงินกับเพื่อนไปหาซื อกระถางมาเปลี่ยน 
ค.   แจ้งให้ครูทราบและยอมรับผิดว่าตนเป็นคนท้า 

 
30.  ข้อใดเป็นผลของการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (วิเคราะห์ )  

ก.   ท้างานไม่ทันตามก้าหนด 
ข.   ท้าให้เป็นคนมีชื่อเสียง 
ค.   ประสบความส้าเร็จในชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128  
   

เฉลยค าตอบ 
ข้อ ค้าตอบ ข้อ ค้าตอบ 
1 ก 16 ค 
2 ข 17 ค 
3 ค 18 ค 
4 ค 19         ก 
5 ข 20 ค 
6 ก 21 ก 
7 ข 22 ข 
8 ก 23 ค 
9 ข 24 ก 
10 ข 25 ก 
11 ก 26 ข 
12 ข 27 ค 
13 ข 28 ก 
14 ค 29 ค 
15 ค 30 ค 



129 

 
ตารางที่ 12  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีในวิถี 
 ประชาธิปไตย 
 

จุดเน้น ข้อ ประเภท 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 1 2 3 
 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 

1 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
2 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
3 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
4 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
5 ประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 
6 ประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 
7 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
8 จ้า +1 +1 +1 3 1.00 
9 ประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 
10 ประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 
11 จ้า +1 +1 +1 3 1.00 
12 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
13 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
14 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
15 จ้า +1 +1 +1 3 1.00 
16 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
17 จ้า +1 +1 +1 3 1.00 
18 จ้า +1 +1 +1 3 1.00 
19 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
20 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
21 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 

22 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
23 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
24 ประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 
25 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
26 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
27 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
28 เข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
29 ประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
30 วิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 13   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
 ความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                           

ข้อที่ p r ข้อที่ p r ข้อที่ p r 

*1 0.63 0.45 *16 0.77 0.38 *31 0.70 0.88 

*2 0.70 0.88 *17 0.70 0.54 *32 0.73 0.82 

*3 0.70 0.88 *18 0.70 0.38 33 0.70 0.88 

*4 0.73 0.82 19 0.67 0.33 *34 0.77 0.48 

5 0.80 0.24 *20 0.73 0.82 *35 0.67 0.44 

6 0.73 0.08 21 0.70 0.88 *36 0.73 0.58 

7 0.57 0.38 22 0.80 0.33 *37 0.80 0.39 

8 0.73 0.82 23 0.70 0.30 *38 0.73 0.82 

*9 0.77 0.51 *24 0.73 0.28 *39 0.80 0.45 

*10 0.73 0.58 *25 0.73 0.82 *40 0.73 0.82 

11 0.70 0.02 26 0.70 0.17 41 0.77 0.29 

*12 0.73 0.82 *27 0.57 0.39 *42 0.70 0.47 
13 0.67 0.04 *28 0.77 0.65 *43 0.70 0.44 
*14 0.70 0.88 *29 0.73 0.82 *44 0.70 0.42 
*15 0.70 0.88 30 0.80 0.16 45 0.77 -0.15 

      

       หมายเหตุ  
1. ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.57-0.80    ค่าอ้านาจจ้าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.39-0.88 
2. การหาค่าความเชื่อมั่นทั งฉบับโดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.95    
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ตารางที่ 14 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามตามแนวคิด 
 โสเครติสของนักเรียนกลุ่มทดลอง    
                       

นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่าง 
1 25 28 3 
2 11 16 5 
3 25 27 2 
4 19 22 3 
5 26 28 2 
6 25 27 2 
7 15 18 3 
8 20 23 3 
9 21 25 4 
10 22 25 3 
11 21 24 3 
12 19 24 5 
13 20 23 3 
14 26 28 2 
15 25 27 2 
16 28 29 1 
17 25 27 2 
18 25 28 3 
19 25 26 1 
20 20 24 4 
21 22 24 2 
22 26 28 2 
23 13 18 5 
24 12 16 4 
25 25 27 2 
รวม 541 612  
X  21.64 24.48  
S.D 4.72    3.85  
% 72.13 81.60  
t 12.42   

 

 

 

 



 132  
   

ตารางที่ 15 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนกลุ่มควบคุม 
                       

นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่าง 
1 22 27 5 
2 18 18 10 
3 19 26 7 
4 14 23 9 
5 21 26 5 
6 10 13 13 
7 18 20 3 
8 11 19 8 
9 9 18 9 
10 23 25 2 
11 10 23 13 
12 11 23 12 
13 20 25 5 
14 19 27 5 
15 20 16 4 
16 12 24 12 
17 11 22 11 
18 25 27 2 
19 23 25 3 
20 15 21 6 
21 16 22 6 
22 21 25 4 
23 22 24 2 
24 16 20 4 
25 21 26 5 
รวม 417 585  
X  16.68 23.40  
S.D 5.20  2.80  
% 55.60 78.00  
t 9.24   
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 

ด้านบรรยากาศ การเรียนรู้      

1. ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั นเรยีน ด้วยการยิ มแย้มแจม่ใส  และให้
ความเป็นกันเองกับนักเรยีน 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดตี่อกันระหว่างเพื่อนในชั นเรียนและครู +1 +1 +1   3 1.00 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรยีน +1 +1 +1 3 1.00 

4. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมืองมากขึ น +1 +1 +1   3 1.00 

5. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ น   

+1 +1 +1 3 1.00  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      

6. นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความสามารถ +1 +1 +1 3 1.00 

7. กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นกัเรียนกลา้แสดงออก กล้าถาม กลา้
ตอบมากขึ น   

+1 +1 +1   3 1.00 

8. เปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 3 1.00 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในการท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข 

+1 +1 +1   3 1.00 

10. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิใหน้ักเรียนเรียนรูจ้ากการไดล้งมือ
ปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 3 1.00 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ      

11. การจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนรู้วิชาหนา้ที่
พลเมืองมากขึ น 

+1 +1 +1 3 1.00 

12. การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นักเรยีนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล +1 +1 +1   3 1.00 

13. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะ
น้ามาตอบค้าถามของคร ู

+1 +1 +1 3 1.00 

14. กิจกรรมการเรียนการสอนนี ท้าให้ได้ท้างานร่วมกับผู้อื่น +1 +1 +1   3 1.00 

15. การจัดการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนน้าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ +1 +1 +1 3 1.00 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล                  นางปรีดา  รอดดารา 
ที่อยู ่                     บ้านเลขท่ี 9/2 หมู่ 8 ต้าบลบางโทรัด อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
 74000 
ที่ท างาน               โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 217 หมู่ 6 ต้าบลบางโทรัด อ้าเภอเมือง 
 สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
 

ประวัติการศึกษา             
พ.ศ. 2521         ส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
                        โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร อ้าเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. 2526                ส้าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  อ้าเภอเมือง    จังหวัดสมุทรสาคร         
พ.ศ. 2530        ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                        วิชาเอกสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
                    มหาวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี         
พ.ศ. 2555        ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
                     ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
                   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม             
 

ประวัติการท างาน           
พ.ศ. 2532    อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านไม้แดง  ต้าบลกระสัง อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2551      ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศริิทวีอุปถัมภ์)   
  ต้าบลป่าหวาย  อ้าเภอสวนผึ ง  จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน   ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อ้าเภอเมือง  
  จังหวัดสมุทรสาคร 
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