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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ   (1) ศึกษาความตองการและขอมูลพ้ืนฐาน  (2) พัฒนา และหาประสิทธิภาพ
ชุดการเรียนรู (3) ทดลองใชชุดการเรียนรู (4)ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 40  คน
ทดลองใชชุดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2544   ระยะเวลาที่ใช คือ 4 สัปดาห    สัปดาหละ  2  คาบ
แผนการทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest Design    เครื่องมือที่ใชไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม
3) แบบสนทนากลุม   4) ชุดการเรียนรู   5) แบบประเมินชุดการเรียนรู   6) แบบทดสอบกอนและหลังใชชุดการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ   คารอยละ    คาเฉลี่ย   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คา t – test แบบ Dependent  และ
การวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียน  และผูที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชน
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การเรียน และสนุกสนานที่ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู
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การจัดภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อหา
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The purposes of this research were to  (1) study  the need and baseline data in the development of 
the learning package. (2) construct and fine out efficient of the learning package (3) experiment  of the 
learning package (4) evaluation and improvement the learning package.

The sample were 40 nine grade students of Borsuphan Withaya School in amphur songphinong 
suphanburi province. The search tool were : (1) interview  forms (2) questionnaires (3) focus group guideline
(4) the learning package toward the community law for nine grade students (5) learning package evaluation 
forms    (6) pretest-posttest  forms,  The obtained data were analyzed by  percentage,  mean   ,   dependent 
t - test, and content analysis.

The  findings  were  as follows:
1. The students and the persons involved needed the learning package toward the community law 

for ninth grade the student together with the student centered learning activities and self – study from 
community  resources.

2. The learning package included 7 sections namely, the citizen law, the educational law, the law of 
transportation, military law, the law of narcotic drugs, the law of taxation and the law of children protection 
and the student uniform of disciplines. Each section consisted of preface, objectives, teacher’s manual, 
student’s manual and external reading text. The efficience of the learning package was 80/80.

3. The students used learning package by self - access in groups, through near by source 
community, the students planned to work cooperatively. They were interested and enthusiastic in learning 
from external resources.

4. The students learning achievement scores before and after the implementation of the package 
learning resources in the community, were statistically significant at 0.01 level. The students could be able to 
seek knowledge independently from external learning resources, and also could plan and work with groups. 
The package should improved on illustration consistent with the content.
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒนที่สามารถแพรกระจายขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
และทั่วถึง ผลักดันใหสังคมโลกมีลักษณะไรพรมแดน มวลมนุษยชาติในโลกปจจุบันเปรียบเสมือน
เปนเพียงแค “หมูบานโลก”  (Global  Village) เทานั้น กระแสกดดันจากสังคมโลกสงผลกระทบตอ
สังคมไทยโดยเฉพาะปญหาตาง ๆ ทางสังคม เกิดขึ้นอยางมากมาย ขณะที่กระบวนการศึกษาของ
ไทยอันเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทยในปจจุบันโดยตรง พบวาสถานภาพ
ทางดานคุณภาพการศึกษา กําลังเปนจุดวิกฤติของระบบการศึกษาไทย กลาวคือในกระบวนการ
เรียนการสอนมุงเนนการทองจําเพื่อการสอบมากกวาการเนนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห  หรือ 
การแสวงหาความรูดวยตนเอง ทั้งยังไมสามารถปลูกฝงการรักที่จะเรียนรูตอไป อันเปนคุณสมบัติที่
สําคัญในโลกยุคขอมูลขาวสารหรือสังคมแหงการเรียนรู  จากการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดบั
มัธยมศึกษาในป 2533  และ  2536  ของกรมวิชาการพบวาสมรรถนะของนักเรียนในดานความรู  
ความคิด อยูในระดับคอนขางต่ําทุกดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ม.ป.ป.  :  
38 – 39) อีกทั้งพฤติกรรมการสอนของครูสวนใหญยังเนนการถายทอดความรูและเนื้อหาวิชา 
มากกวาการเรียนการสอนตามหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร ( จํารูญ เรืองขจร 2542:35–
36) 

  ปจจุบันการจัดการศึกษาควร สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549)  ที่มุงเนนการพัฒนา“คน” เปนสําคัญ โดยวางเปาหมายของการจัดการศึกษา
เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง     มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูในสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 6)  จากสิ่งที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา การศึกษา
มีประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสมดุลในทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมความพรอมสู
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาในอนาคต  การวางรากฐานการศึกษาใหแกเยาวชน จึงถือไดวาเปน
บันไดขั้นแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการที่จะนําไปสูทรัพยากรที่มีคาในอนาคต  

วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่มีความสําคัญวิชาหนึ่ง มีจุดประสงคในการเรียนการสอน 
เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการปรับตัว และดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
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เพราะวิชาสังคมศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ (1) การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ  
(2) การตอบสนองความตองการของทองถิ่น  (3) การใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และ
ความสนใจ มุงเนนใหนักเรียนได คิดเปน ทําเปน  แกปญหาเปน    และรูจักการพัฒนางานที่เนน   
ดานกระบวนการตาง ๆ  ตลอดจน การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดใหหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 )  และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ใหวิชาตอไปนี้ ไดแก วิชาสังคมศึกษา 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร พลานามัย และศิลปะ เปนวิชาบังคับแกน และวิชาบังคับ
เลือก นอกจากนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ในวิชาบังคับ   ประกอบดวย   วิชาบังคับเลือกและ
วิชาบังคับแกน (1) วิชาบังคับแกนไดแก วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และพลานามัย (2) วิชาบังคับ
เลือก ไดแก วิชาพลานามัย  วิทยาศาสตร และพื้นฐานอาชีพ ทั้ง 2 กลุมนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
บังคับใหนักเรียนตองผานทุกคน จนจบหลักสูตร เพราะกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักดีวาทั้ง 2  
กลุมวิชานี้มีความจําเปนที่สุด ในการที่จะรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติบานเมือง อีก
ทั้งเปนการฝกอบรมเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา จะ
ชวยใหเยาวชนเกิดความสํานึกในการที่จะตองเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และของ
ประเทศชาติ (กรมวิชาการ 2530 : บทนํา) 

นอกจากนี้วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ใชในชีวิตประจําวัน และดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข แตจากสภาพการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และจากการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชา
สังคมศึกษาพบวายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเพราะโดยภาพรวมแลวครูสวนใหญ ยังใชวิธี
สอนที่เนนการสอนใหนักเรียนทองจํามากกวา การพัฒนาใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
(กรมวิชาการ2543:1) และ จากการศึกษาคนควาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
ผลการวิจัย ตลอดจนแนวคิดของหนวยงาน และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน  ทีศ่กึษาเกีย่วกบัส่ิงทีม่ี
ผลตอผลสัมฤทธิทางการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา มีสาเหตุดังตอไปนี้ คือ โดยภาพรวมครู
สวนใหญ มุงเนนทําตามระเบียบของกรมวิชาการมากเกินไป ซึ่งกรมวิชาการไดมีขอเสนอใหมีการ
พิจารณาเกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษา ดังนี้ (1) การสอนเนนความสําคัญของการสอบมากกวา
การสอน (2) การวัดผลเนนความจํามากกวาการพัฒนาใหครอบคลุม ทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย  
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย (3) ขอสอบสวนใหญเปนแบบปรนัย (4) ครูใชการวัดผลโดยการสอบเพียง
อยางเดียว  (5)  ผลสัมฤทธิ์ต่ํามากโดยไมมีการแกไข และ (6) วิธีการวัดผลที่ขาดประสิทธิภาพ 
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และการวัดของครูที่ไมถูกตองตามระบบ (วันเพ็ญ  มีคําแสน 2543 : 3) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ (พรสมบัติ  คําตรง  
2543 :3) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับส่ิงที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษามีสาเหตุดังนี้ คือ 

1. ความแตกตางระหวางบุคคล ในการเรียนรู ของนักเรียนไดแก ความแตกตางดาน
รางกายอารมณ สังคม เพศ อายุ และสติปญญา โดยเฉพาะความแตกตาง ดานสติปญญาจะเปน
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. วิธีสอนของครู  ไดแกครูผูสอนจํานวนไมนอยที่ยึดตนเองเปนศูนยกลางผูกขาด    
การถายทอดความรู เนนดานการศึกษาทองจํา การใหขอมูล ไมคอยสอนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห 
ในหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาของไทยเราที่เห็น    และคุนเคยกันมานานคือภาพที่ครูยืนอยูหนา
ชั้นเรียนเขียนกระดานดํา หรือพูดอธิบายถายโอนมวลความรูประสบการณหรือแมแตเจตคติของครู
สูนักเรียน  ลักษณะเชนนี้เปนการเรียนการสอนที่มีครูเปนศูนยกลางการเรียนรู นักเรียนเพียงแตรับ
ฟง พยายามทําความเขาใจคําอธิบาย   จดจําคําบอกเลาใหมากที่สุดเพื่อตอบคําถามในขอสอบ 
ดังนั้น เมื่อคณะทํางานโครงการ “การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน” ไดสัมภาษณนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาคนหนึ่งวาชอบการเรียนแบบใชความคิดหรือใชความจํา นักเรียนตอบวาชอบแบบใช
ความจํามากกวาใชความคิด เพราะคิดแลวปวดหัว นักเรียนไมไดหมายถึงอาการปวดศีรษะ   แต
คงหมายถึงการที่ตองคิดนั้นเปนเรื่องยากสําหรับนักเรียน เด็กคนนี้อาจจะเปนตัวแทนของนักเรียน
ไทยสวนหนึ่ง ซึ่งเปนผลผลิตของการสอนที่มีครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู ในขณะที่เปาหมาย
ของการศึกษาของชาติมุงหวังที่จะไดผลผลิตประชากรที่คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน  

 จากการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายนารู (ส043)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ปการศึกษา 2539-2543 พบวาในปการศึกษา 2539 และ 2540 ระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ 1.50 ปการศึกษา2541ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ 1.45  ปการศึกษา
2542 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ1.67  และปการศึกษา 2543 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ
1.74 ซึ่งระดับผลการเรียนเฉลี่ยที่โรงเรียนไดกําหนดเกณฑไวเทากับ 3.00 เมื่อพิจารณาระดับผล
การเรียนสวนใหญนักเรียนมีผลการเรียนอยูในระดับ 2 , 1 , 0 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 3 

จากการสัมภาษณพิษณุ  งามขํา (พิษณุ   งามขํา  2543)  อดีตผูอํานวยการโรงเรียน
บอสุพรรณวิทยา พบวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังไมสงเสริมใหนักเรียนไดเกิด
การแสวงหาความรูดวยตนเอง ครูสวนใหญสอนแบบบรรยาย และไมใชส่ือการเรียนการสอน และ
จากประสบการณของผูวิจัยในการสอนรายวิชากฎหมายนารูพบวาเนื่องจากวิชากฎหมายเปนวิชา
ที่มีเนื้อหามากและตองศึกษาเปนจํานวนมาก ซึ่งรายวิชาดังกลาวไดบรรจุเนื้อหาไวทั้งหมด 8 สวน 
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ไดแก สวนที่1 ที่มาของกฎหมาย   สวนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ประกอบดวย กฎหมาย
เกี่ยวกับช่ือบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  กฎหมายแพงเกี่ยวกับความสามารถ
ของผูเยาว สวนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัว ประกอบดวยกฎหมายแพงลักษณะ
ครอบครัว สวนที่4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ประกอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  
กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการรับ
ราชการทหาร  กฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  กฎหมาย
เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน  
สวนที่ 5 กฎหมายที่สําคัญของประเทศ ประกอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง 
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หลักกฎหมายอาญา สวนที่ 6 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ประกอบดวยกฎหมายการซื้อขาย การเชาทรัพย เชาซื้อ การกูยืมเงิน 
สวนที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ประกอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับปาสงวน
แหงชาติ กฎหมายสงวนและคุมครองสัตวปา และสวนที่8กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษศิลปกรรม   
รวมทั้งสิ้น 20 บท  และจากการสัมภาษณ  วราภร  เมฆสุทัศน (วราภร 2543) ครูผูสอนรายวิชา
กฎหมายนารู (ส043)   โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา    อําเภอสองพี่นอง   จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา
นักเรียนรอยละ80มีคะแนนรายจุดประสงคต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวในการเรียนใน สวนที่ 4 คือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 7 เร่ืองไดแก (1) กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา (3) กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก (4) กฎหมาย
เกี่ยวกับการรับราชการทหาร (5) กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ (6) กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากร และ (7) กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกาย และจรรยา
มารยาทของนักเรียน  

เมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาเนื้อหาของสวนที่ 4 คือเร่ืองที่เกี่ยวของและเปนเรื่องที่ใกลตัว
ผูเรียนมากที่สุดดังนั้นจึงมีความความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  โดยมุงสงเสริมการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน และใชส่ือการเรียนการสอน
ในรูปแบบตางๆที่จะชวยสงเสริมการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการสอนที่จะเปนสิ่งเรา   ที่ทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมการเรียน ซึ่งในปจจุบัน นักเรียนสามารถที่จะเรียนรูได
จากสื่อการสอนที่มีอยูอยางมากมาย  เชนชุดฝกประสบการณ  คอมพิวเตอรชวยสอน ชุดการสอน
และ ชุดการเรียนรู เปนตน ครูจึงควรเปลี่ยนบทบาทจากผูที่ใหทุกสิ่งทุกอยางแกผูเรียนมาเปนผู
อํานวยความสะดวก กระตุน สรางขวัญกําลังใจ ใหความชวยเหลือ เปนผูรวมคิด 
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สรางบรรยากาศที่มีลักษณะอบอุนเปนมิตร     ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งหลายควรมุงเนนใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติเปนสําคัญ    นั่นก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 
ที่ตองการใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงลักษณะธรรมชาติของ
มนุษยที่มีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน    ซึ่งปจจุบันนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ยอมรับวา
การเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองสอนดวยตนเองทุกอยาง ผูสอนควรเปนสวนหนึ่ง
ของสื่อการสอนที่เชื่อมโยงประสบการณ  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงมี
บทบาทเปนสื่อกลางใหการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพราะในกระบวนการเรียนการสอนนั้น 
ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะถายทอดความรู ความคิด ทักษะตางๆ กระบวนการถายทอด
จะบรรลุผลสําเร็จไดจําเปนตองอาศัยการใชเทคนิค   และวิธีสอน     จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
ส่ือการสอน เพื่อชวยใหเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสื่อการสอนทําให
การเรียนรูไดงายขึ้นประหยัดเวลา ชวยถายทอดความคิดระหวางผูสอนกับผูเรียน ชวยสรางความ
เขาใจในเรื่องราวที่ผูสอน สอนไดอยางรวดเร็ว และจําไดอยางถาวรและยังเปนแรงจูงใจ ใหผูเรียน
ตองการจะเรียนรูดีกวา การที่ครูจะใชวิธีการบรรยายเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ครูควรพัฒนา
วิธีการสอนดวยการนํานวัตกรรมทางการศึกษา มาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จ ตามจุดมุงหมาย ปจจุบันนวัตกรรมทางการศึกษามีอยูมากมาย หลายรูปแบบ เชนบทเรียน
สําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม  ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู ซึ่งชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางดาน
ส่ือ และเทคโนโลยีที่ไดรับความสนใจ เพราะใชวิธีระบบเปนหลักสําคัญ สามารถชวยใหผูเรียน
ไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพและผูสอนเกิดความมั่นใจพรอมที่จะสอน (บุญเอื้อ ควรหาเวช : 
2530, อางถึงใน เพ็ญนภา ขุนโหร  2543 : 5) โดยเฉพาะอยางยิ่งชุดการเรียนรูเปนสื่อการสอนที่
ประกอบดวยสื่อการสอนหลายๆอยาง ผูเรียนมีโอกาสที่จะรับประสบการณจากสื่อหลายๆดาน ซึ่ง
จะทําใหผูเรียนไมเบื่อ และชวยลดภาระในการเตรียมการสอน การหาอุปกรณการสอน บทเรียน 
และแบบฝกหัด ทั้งยังกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (จิราภา ขุขันชิน 2535:4)ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ (2523 :13)   เกี่ยวกับคุณคาที่เกิดจากชุดการเรียนรู
วา     “  จะชวยผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหา ประสบการณที่มีลักษณะเปนนามธรรมสูง ชวยเรา
ความสนใจของผูเรียน ตอส่ิงที่กําลังเรียนและสรางความพรอม ความมั่นใจแกครูอาจารย ทําให
การเรียนของนักเรียนเปนอิสระจากอารมณ บุคลิกภาพของผูสอน และจะชวยทําใหผูเรียนไดฝกฝน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง และนอกจากนั้นชุดการเรียนรู
ยังสามารถแกปญหาในการขาดแคลนครูผูสอน การจัดสอนแทนและยังเปนการสะดวกตอการ
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นําไปใชในทุกสถานที่และโอกาสดวย “ การเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูจะชวยพัฒนา
นักเรียนทั้งการคิด การทํา และการแกปญหา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาคนควา และฝกฝนการ
ทํางานรวมกันเปนระบบกลุมตามแนวทางของหลักสูตรมัธยมศึกษา   (ปริญดา ชัยชนะ 2538 : 3)  

จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนวิชา
สังคมศึกษาวิชากฎหมายนารูระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่3 มีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนรู
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่มีลักษณะที่สําคัญ คือ 
(1) นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง (2) ครูเปนที่ปรึกษาและผูอํานวยความสะดวก (3) ครูทําหนาที่
กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากที่จะเรียนรู (4) การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ (5) ฝก
นิสัยการรับผิดชอบและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม     โดยผูวิจัยคาดวา
ชุดการเรียนรูสามารถแกปญหาการเรียนการสอน ในวิชากฎหมายนารูซึ่งขณะนี้มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
กวาเกณฑ คือ ระดับผลการเรียน 3 ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่กําหนดได 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่บรรลุ
เปาหมายที่ตองการ นอกจากการจัดสภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
กระบวนการถายทอดความรู และประสบการณของครูไปสูนักเรียนแลว  ส่ิงที่มีความสําคัญไมนอย
ไปกวาสิ่งที่กลาวมาขางตนก็คือ ส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพที่จะทําใหการเรียนรูของนักเรียน
เกิดความสะดวก และกอใหเกิดความสนใจตอส่ิงที่เรียนดวย แตทั้งนี้ส่ือที่นํามาใชตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและเหมาะสมกับเร่ืองที่จะเรียน  ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยูในปจจุบันมีมากมาย
หลายชนิด อาทิเชน รูปภาพ  เทปบันทึกเสียง  แผนภูมิ  สไลด   วิดิทัศน   คอมพิวเตอร   ลูกโลก 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีส่ือการเรียนที่ผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง เชนบทเรียนสําเร็จรูป 
ชุดฝกประสบการณ  แบบฝกทักษะตางๆ  ชุดการสอน หรือชุดการเรียนรู ซึ่งชุดการเรียนรูเปนสื่อที่
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใชในการปรับปรุงผลการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เรียนการสอนที่ใหความสําคัญแกผูเรียน  และใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากชุดการสอนดวยตนเอง 
เพราะชุดการเรียนรูเปนสื่อที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยตรง  และสนุกกับการเรียนรู  มีนักวิชาการ
และนักการศึกษาไดกลาวถึงชุดการเรียนรูไวดังเชนวิชัย วงษใหญ ( อางถึงในภัลลภ อินทมาตร 
2543 : 6) ไดเสนอขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรูดังนี้  (1) ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาที่นํามาสราง
เปนชุดการเรียนรูอยางละเอียด   (2) เลือกที่จะทําชุดการเรียนรูแบบใด  โดยคํานึงถึงขอกําหนดวา
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ผูเรียนคือใคร (3) กําหนดหนวยการเรียนการสอนโดยประมาณเนื้อหาสาระที่จะถายทอดความรู  
(4) กําหนดความคิดรวบยอด (5) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (6) วิเคราะหงาน (7) เรียงลําดับ
กิจกรรม (8) ส่ือการสอน (9) การประเมิน (10) การทดลองชุดการเรียนรูเพื่อหาประสิทธิภาพ  
สําหรับรุงทิวา  จักรกร (อางถึงใน วันเพ็ญ  มีคําแสน 2543 :8)ไดแบงขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรู
ไว 15 ข้ันตอน ดังนี้ (1) กําหนดเรื่องเพื่อทําชุดการเรียนรู  อาจกําหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือ
กําหนดเรื่องใหมตามความเหมาะสมก็ได (2) จัดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ แลวแตความ
ตองการและเหมาะสม (3) จัดหนวยการสอน จะแบงออกเปนกี่หนวย  หนวยหนึ่งๆควรใชเวลา
เทาไร (4) กําหนดหัวเรื่อง จัดแบงหนวยการสอนใหเปนหัวขอยอยๆ เพื่อความสะดวกแกการเรียนรู 
(5) ความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองกําหนดใหชัดเจนวา ผูเรียนมีความคิดรวบยอดหรือ
หลักการอะไร (6) กําหนดจุดประสงคในการสอน ซึ่งหมายถึงจุดประสงคในการสอนทั่วไปและ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีเกณฑการตัดสินแนนอน (7) การวิเคราะหงาน โดยนําจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกิจกรรมวาควรทําอยางไร  แลวจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดไว (8) ลําดับกิจกรรมการเรียน พิจารณาจากจุดประสงค ทุกกิจกรรมให
เสริมสรางความสนใจและความสามารถของนักเรียน (9) กําหนดแบบประเมินผล    ควรหาวิธีการ
ประเมินอยางแนนอนกับจุดประสงคที่กําหนด (10) เลือกการผลิตสื่อการสอน ส่ือที่ผลิตควรจัดให
เหมาะสมกับผูเรียนและจัดใหเปนหมวดหมู (11) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู โดยการ
ทดลองใชเพื่อแกไขกอนนําไปใชจริง (12)  ชุดการสอน/กิจกรรมสํารอง  เพื่อเสริมความรูสําหรบัเดก็
ที่เรียนเร็ว     หรือกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอน  (13) สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียน พรอมเฉลย
เพื่อประเมินวานักเรียนบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดหรือไม (14) ขนาดรูปแบบของชุดการสอน
ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวกในการใชและเก็บรักษา โดยพิจารณาดานประโยชน  ประหยัด  
สะดวก  คงทนถาวร (15)  การใชชุดการเรียนรู  ใชตามประเภทและจุดประสงคที่ตั้งขึ้น ชุดการ
เรียนรูจะมีทั้งคูมือครูและวิธีการที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติเมื่อใชชุดการเรียนรู  นอกจากแนวความคิด
ของนักวิชาการที่กลาวมาแลว ยังมีผูที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู  ดังเชนงานวิจัยของ 
สุรีพร  สายแวว (2533 : บทคัดยอ ) ที่ทําการศึกษาการสรางชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพวิชา
สังคมศึกษา ส 204 เพื่อนบานของเรา เร่ือง “วัฒนธรรมและความเปนอยูของ อินเดีย  จีน  ญี่ปุน “ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการ
สรางชุดการเรียนรู ดังนี้ (1) สํารวจความคิดเห็นของครูและนักเรียน  (2) ศึกษาเอกสาร  ตํารา  การ
สรางชุดการสอน  (3) ผลิตสื่อการทําชุดการเรียนรู (4) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู กอน
นําไปใชจริง ผลการวิจัยวา ชุดการการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเรื่อง วัฒนธรรมและความเปนอยูของ
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อินเดีย  จีน  และญี่ปุน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 คะแนนการทดสอบหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่.01ความคิดเห็นที่มีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของอังสนา  พิไสยสามนตเขต (2538 : บทคัดยอ ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทปบันทึกภาพเปนสื่อ
หลัก  ไดสรางชุดการเรียนรูโดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ ข้ันที่ (1)สํารวจขอมูลความตองการ (2) สราง
ชุดการเรียนรูตามระบบการผลิตชุดการเรียนรูแผนจุฬา (3) ทดลองใชและหาประสิทธิภาพ 4) 
ประเมินผลการใชเครื่องมือผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่ตั้งไว80/80 ทั้ง 6 ชุดการสอน คือ 84.00/80.00 , 83.00/80.50 , 84.10 / 80.00 , 84.75 / 82.50 , 
83.10 /83.50 และ82.30 / 81.25 ตามลําดับ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   จากการ
เรียนดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ความคิดเห็นของนักเรียนที่
เรียนดวยชุดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก  ในทํานองเดียวกันกับผลการวิจัยของ 
พรพิมล  บุญนิมิตร(2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสรางชุดการเรียนรูเร่ือง กฎหมายแพงสําหรับ
เยาวชน ในรายวิชาส043 กฎหมายนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดลําดับข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรู ดังนี้ (1) สํารวจปญหาของนักเรียน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ศึกษาคูมือครู  หลักสูตร (2) ดําเนินการสรางชุดการเรียนรู (3) นํา
ชุดการเรียนรูไปทดสอบหาประสิทธิภาพ (4) วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ผลการวิจัย
พบวาชุดการเรียนรู ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนจากชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

จากผลของการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรูที่กลาวมาพบวาชุดการเรียนรู
สามารถนํามาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งทําใหนักเรียนที่เรียนรูดวย
ชุดการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนดวยชุดการเรียนรู ดังนั้นผูวิจัย
จึงเห็นวาการพัฒนาชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่โรงเรียนกําหนดไดนอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเอง มีความสนใจ และกระตือรือรน  มีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน ตลอดจนมีความ
สนุกสนาน ไมเบื่อและชอบที่จะทํากิจกรรม และเปนประโยชนตอผูเรียนโดยตรงทั้งในดานการคิด
อยางมีระบบ  คิดแกปญหาเปน   และคิดอยางมีเหตุผลทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข      
ในการพัฒนาชุดการเรียนรูนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดโดยมีข้ันตอนการผลิตชุดการ
เรียนรู 4 ข้ันตอน  ดังนี้ (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดย (1.1)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย
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การศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (1.2) วเิคราะห
หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
(1.3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรู (1.4) ศึกษาความตองการของผูบริหาร
โรงเรียน ผูสอนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเชี่ยวชาญการสรางชุดการเรียนรู 
(2) การพัฒนาชุดการเรียนรู ไดแก (2.1) การจัดทําโครงรางชุดการเรียนรู ประกอบดวย  หลักการ
ของชุดการเรียนรูจุดประสงคของชุดการเรียนรู   คูมือครู  ประกอบดวยแผนการเรียนรู (ซึ่ง
ประกอบดวย สาระสําคัญ  จุดประสงค  เนื้อหา  กิจกรรม  ส่ือ  และการวัดการประเมินผล  บันทึก
หลังการเรียน)  ใบความรูสําหรับครู  แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ และการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง   คูมือนักเรียน   ประกอบดวยใบงาน   แบบประเมินตนเองกอนหลังหลังเรียน     และสื่อ
ประกอบการใชชุดการเรียนรู ไดแก หนังสืออานประกอบการใชชุดการเรียนรู  (2.2)  ประเมินชุด
การเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ (IOC)  (2.3) ปรับปรุงแกไข  (2.4) นําไปหาคาประสิทธิภาพ 
E1 / E2 (2.5) ปรับปรุงแกไข  (3) การทดลองใชชุดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา   อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ (4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความคิดเห็นที่มี
ตอชุดการเรียนรู โดยกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปไดดังแผนภูมิที่ 1 หนา 12 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
ชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  2. เพื่อพัฒนา   และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู   เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชมุชนสําหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 
 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นและพฤติกรรมการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
คําถามการวิจัย 

1.  ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู    เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนอยางไร 
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2. ชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ประกอบดวยอะไรบางประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 

3. การดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนอยางไร 

4.  ผลการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ในดานผลสัมฤทธิ์กอนและหลังแตกตางกันหรือไม ความคิดเห็นที่มี
ตอชุดการเรียนรูเปนอยางไร และนักเรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนอยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับขุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เ ร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ชุดการเรยีนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของ

กับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที3่ ความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 และพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ของ โรงเรียน  
บอสุพรรณวิทยา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 87 คน ที่กําลังเรียนอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 
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กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/1   ของโรงเรียน
บอสุพรรณวิทยา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 40 คน   ที่กําลังเรียนอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 
 
เนื้อหา 

เนื้อหาที่นํามาพัฒนาเปนชุดการเรียนรูเปนเนื้อหาในรายวิชากฎหมายนารู (ส043)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ในสวนที่3วาดวยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนซ่ึง
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 7 เร่ืองอันไดแก 1) กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2) กฎหมาย
เกี่ยวกับการประถมศึกษา 3) กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 4) กฎหมายเกี่ยวกับการรับ
ราชการทหาร 5) กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 6) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ 7) 
กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกายและจรรยามารยาทของ
นักเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษตอนตนพุทธศักราช 2522 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 
ระยะเวลาที่ใชทดลอง 
 ใชระยะเวลาในการทดลองใชชุดการเรียนรู สัปดาหละ2 คาบ จํานวน 4 สัปดาห รวม 
ระยะเวลา 8 คาบ (คาบละ 50 นาที) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

ในการวิจัยครั้งนี้มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนแบบการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมเพื่อให 

นักเรียนไดรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุมในการศึกษาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
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                                                                                          ไมผาน 
                                                                               ปรับปรุงแกไข 
 
                                                                                                                                      ผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

พัฒนาชุดการเรียนรู 
 
โครงรางชุดการเรียนรู
ประกอบดวย 
1.คํานํา 
2.วัตถุประสงค 
3.คูมือครู 
  3.1แผนการเรียนรู 
  3.2ใบความรู 
  33แบบสังเกตพฤติกรรม
การแสวงหาความรู 
4.คูมือนักเรียน 
 4.1ใบงาน 
 4.2แบบประเมินตนเอง
กอน หลัง 
5.ส่ือประกอบการใชชุด
การเรียนรูไดแก หนังสือ
อานประกอบ 
 
ประเมินชุดการเรียนรูโดย 
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ
หาคาดัชนีความสอดคลอง

(IOC)  
 

 
      ปรับปรุงแกไข 

 
หาคาประสิทธิภาพE1/E2
แบบIndividual Tryout 

 
หาคาประสิทธิภาพE1/E2
แบบSmall Group Tryout 

 
 
       ปรับปรุงแกไข 

ชุดการเรียนรูฉบับสมบูรณ 

ผลการ
ประเมิน 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 
1.ศึกษาเอกสาร ตํารา 
งานวิจัยเกี่ยวกับ
นโยบายทางการศึกษา  
2.วิเคราะหหลักสูตร
มัธยมศึกษา  
พ.ศ.2521(ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ.2533)
วิชากฎหมายนารู 
ส043 ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 
3.ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสราง 
ชุดการเรียนรู 
4.ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
การสรางชุดการเรียนรู
จากผูเช่ียวชาญการ
พัฒนาชุดการเรียนรู 
5.ศึกษาความตองการ 
-  ผูบริหาร 
-ครูผูสอนวิชาสังคม
ศึกษา ส043 
-นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่3 
 

ทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

ทดลองใชชุดการเรียนรู
เร่ืองกฏหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่3 กับ

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3/1 
โรงเรียนบอสุพรรณ

วิทยาโดยหา
ประสิทธิภาพแบบ 

การประเมินและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู 
1.ประเมินดาน 
-   ผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียน 
-   ความคิดเห็นที่มีตอ 
      การเรียนดวย 
      ชุดการเรียนรู 
- พฤติกรรมการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใหคํานิยามศัพทไวดังนี้ 
             1. ชุดการเรียนรู หมายถึง ส่ือที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
กฎหมายนารู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน โดยเนนกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ของนักเรียนมากที่สุด ประกอบดวย คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู  ประกอบดวยแผนการเรียนรู 
(ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา  กิจกรรม  ส่ือ  และการวัดการประเมินผล 
บันทึกผลหลังการเรียน) ใบความรูสําหรับครู และแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  คูมือนักเรียน ประกอบดวย ใบงาน  แบบประเมินตนเองกอน-หลัง และส่ือ
ประกอบการใชชุดการเรียนรู  
 2. การพัฒนาชุดการเรียนรู  หมายถึง   กระบวนการจัดทําชุดการเรียนรู โดย
ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุดการเรียนรู 4 ข้ัน คือ (1)วิจัย (Research): การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน (2) พัฒนา (Development) : การพัฒนา และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) วิจัย 
(Research) : การทดลองใชชุดการเรียนรูที่สรางขึ้น และ (4) พัฒนา (Development) : การ
ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู 
 3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน หมายถึง สาระความรูของกฎหมายเกี่ยวของกับ
ชุมชนที่ประกอบดวยเนื้อหา 7สวน คือ (1) กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (2) กฎหมายเกี่ยวกับ
การประถมศึกษา (3)กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  (4) กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการ
ทหาร (5) กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ (6) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ (7) กฎหมาย
เกี่ยวกับความประพฤติ การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน นักศึกษา 
              4. นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่     3/1     ที่ศึกษาวิชากฎหมายนารู 
(ส043) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2544 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนกลุมที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 
                 5. แผนจัดการเรียนรู หมายถึง   เอกสารที่ครูจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือในการจัด     
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ประกอบดวย หัวเร่ือง  
กําหนดเวลาเรียน  จุดประสงค   เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู ความคิดรวบยอด  และการวัดและ
การประเมินผล 

6. พฤติกรรมการแสวงหาความรู  หมายถึง  ความสามารถในการแสวงหาความรู  
ดวยตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. แบบทดสอบ    หมายถึง    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย 
ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
             8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนกอนและหลังจากที่ได
เรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่วัด
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
             9. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู 
ของนักเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ซึ่งวัดโดยการเขียนพรรณนาความ 

   10. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หมายถึง ระดับคุณภาพที่กําหนดสําหรับการ
เรียนการสอน โดยใชชุดการเรียนรู เมื่อนํามาใชสอนแลวนักเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวตามเกณฑ 
มาตรฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนไดจากการทาํแบบฝกหดั
ระหวางเรียน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 
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บทที่  2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  
การวิจัยเรื่อง   ”การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน”   สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ในครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. ชุดการเรียนรู 

                 2. หลักสูตรสังคมศึกษา 
                 3.  รูปแบบการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม 
            4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
            5. สภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 

 
ชุดการเรียนรู 
ความหมายของชุดการเรยีนรู 

ชุดการเรียนรู เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความสามารถ คําวาชุดการเรียนรู เดิมนิยมใชคําวาชุดการสอน นักการศึกษาไดเปลี่ยนมาใชคําวา        
ชุดการเรียนรู ซึ่งเปนการเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดใชส่ือ
และนวัตกรรมตางๆในชุดการเรียนดวยตนเอง (กาญจนา  เกียรติประวัติ ,2524: 60-61) นอกจากนี้
มีนักการศึกษาและผูสนใจไดใหความหมายของชุดการเรียนรูไวหลายทานดังนี้ 

วาสนา  ชาวหา (2522 : 22) ใหความหมายของชุดการเรียนรูวา หมายถึง การวางแผน
การเรียนการสอนโดยใชส่ือตาง ๆ รวมกัน เพื่อสรางประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวางและ
เปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยจัดในลักษณะซองหรือกลอง 

กาญจนา        เกียรติประวัติ  (2524:117)   กลาวถึงชุดการเรียนรูวาเดิมนั้นใชคําวา
ชุดการสอน เพราะผูใชเปนครูไดศึกษาและนําไปถายทอดใหกับนักเรียน ในปจจุบันนักการศึกษา
เปล่ียนมาใชคําวา ชุดการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและเปนผูใชส่ือตางๆในชุดการเรียนนั้น
ทํากิจกรรมเพื่อเรียนรูดวยตนเอง 

ชัยยงค  พรหมวงศ   (2526 : 117-118 )  ใหความหมายของชุดการเรียนการสอนวา  
ชุดการเรียนการสอน (Instructional package) เปนสื่อประสมที่ไดจากระบบการผลิต  และการนํา 
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ส่ือการสอนที่สอดคลองกับรายวิชา  หนวย  หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด  จิระวรพงศ  (2527 : 263) ใหความหมายของชุดการสอนหรือ ชุดการเรียนรู 
วาหมายถึง ชุดของประสบการณที่มีความสมบูรณอันมีระบบของสื่อประสมเปนหลักในการชวยให
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามความประสงค 

บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530 : 10) ใหความหมายของชุดการเรียนการสอน หมายถึง 
การใชส่ือต้ังแต  2  ชนิดขึ้นไปรวมกันเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามตองการ   ส่ือที่นํามาใชจะตอง
สงเสริมประสบการณซึ่งกันและกัน  ตามลําดับข้ันที่จัดไวเปนชุด  บรรจุในกลองหรือกระเปา 

   กรมวิชาการ (2535: 13) กลาวถึงนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใชการเรียนดวยตนเอง 
สวนใหญเปนนวัตกรรมที่ใชสื่อประเภทตางๆ มาชวยในการพัฒนาความรู ความคิดของนักเรียน 
ลักษณะอาจสอนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได และการสอนโดยใชชุดการสอน เปนการสอนที่
ครูนําสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอนแตละหนวยมาใชโดยรวบรวมไวอยาง
เปนระเบียบเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาจากประสบการณทั้งมวล  

     ลอเรน  และ กอรดอน  (Lawrence and Gordon 1973 : 1) กลาววา ชุดการเรียนรู
เปนบทเรียนที่มีระเบียบแบบแผน อาจมีวิธีการศึกษาหาความรูไดหลายๆอยางคือรวมกิจกรรม 
การเรียนการสอนหลายๆอยางไวดวยกันเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ชุดการเรียนรูนี้
เหมาะสําหรับการเรียนหลายๆอยางของผูใหญและเด็กที่มีอายุตั้งแต 9 ปข้ึนไป 

กูด (Good 1973 : 306)    กลาววาชุดการเรียนรู  คือโปรแกรมทางการเรียนการสอน
ทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู เนื้อหา 
แบบทดสอบขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางครบถวน ชุดการ
เรียนรูนี้ครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนํา
เทานั้น 
 อเรนดและคณะ ( Arendes and other 1973 : 61) กลาวถึงชุดการเรียนรูวา หมายถึง
ชุดของกิจกรรมการเรียนที่จัดเรียงลําดับความยากงาย เพื่อชวยใหผูเรียนไดบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 เคปเฟอร     (Kapfer 1972 : 3 - 10)  ไดสรุปความหมายของชดุการเรียนรูไววา       
ชุดการเรียนรูเปนแบบของการสื่อสารระหวางครู       และนักเรียนซึง่ประกอบดวยคําแนะนําที่ให
นักเรียนไดกระทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหา
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ที่นาํมาสรางชดุการเรียนรูไดมาจากขอบขายของความรูที่หลกัสูตรตองการใหรู และเนื้อหานั้น
จะตองตรงและชัดเจนที่จะสือ่ความหมายใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามจดุมุงหมายของการเรียน 

จากความหมายของชุดการเรียนรูตามที่นักการศึกษากลาวมาสรุปไดวา ชุดการเรียนรู
หมายถึง หนวยการเรียนสําเร็จรูป ที่ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยศึกษาคําชี้แจง    และ
ทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดนั้น ทําใหผูเรียนมีความรู     และบรรลุวัตถุประสงคของ
ชุดการเรียนรูดวยตนเอง  
 
ประเภทของชุดการเรียนรู 

ประเภทของชุดการเรียนรูสามารถจําแนกไดหลายประเภทตามวัตถุประสงค  และ
ลักษณะของการนําไปใชเพื่อใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักวิชาการศึกษา
ไดจําแนกไว ดังนี้ 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2524 : 250 ,อางถึงใน หทัยรัตน  อันดี 2544 : 20) ไดแบง
ประเภทของชุดการเรียนรู ตามลักษณะของผูใชเปน  3 ประเภท  คือ 
                 1. ชุดการเรียนรูสําหรับครู  เปนคูมือ และเครื่องมือที่ใหครูนําไปใชสอนนักเรียน หรือ
เรียกวา ชุดการสอน เหมาะสําหรับครูที่มีประสบการณนอย  ครูเปนผูทํากิจกรรม ควบคุมกิจกรรม
ทั้งหมด  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมภายใตการดูแลของครู ครูผูสอนวิชาเดียวกันควรไดชวยกัน
จัดทําชุดการสอนแบบนี้ 
 2. ชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน นักเรียนตองเรียนและทํากิจกรรมดวยตนเองใชเวลา
และสถานที่ที่ไหนก็ไดครูมีหนาที่จัดและมอบชุดการเรียนการสอนใหนักเรียน และ รับรายงานเปน
ระยะพรอมใหคําแนะนํา  และประเมินผลชุดการสอนแบบนี้ชวยครูและนักเรียนไดมาก เชน สอน
ไมทันหลักสูตร  ไมไดเตรียมตัวในการสอน   ความแตกตางของนักเรียน ชวยนักเรียนที่เรียนออน 
เรียนเกง เปนตน นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนนี้ทําใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ควบคมุตนเอง 
เกิดนิสัยรักการใฝหาความรูเปนการพัฒนาตนเอง 
 3. ชุดการเรียนรูที่ครู และนักเรียนใชรวมกันเปนการผสมผสานระหวางประเภทที่ 1 กับ
ประเภทที่2 ครูเปนผูควบคุม กิจกรรมบางอยางครูเปนผูทําใหนักเรียนดู บางอยางนักเรียนทําคน
เดียวหรือรวมกันทํากิจกรรมบางกิจกรรมครูและ    นักเรียนตองทําแลวแตเนื้อหาในเรื่องที่ทําเปน
ชุดการเรียนรู 

วสันต  อติศัพท  (2524  :  51)  ไดจําแนกชุดการเรียนรูไวเปน 4 ประเภท ใหญ ๆ คือ 
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    1. ชุดการเรียนรูแบบบรรยาย เปนชุดการเรียนที่กําหนดกิจกรรม และสื่อใหครูใช
ประกอบการบรรยายการเรียนการสอนยังครูเปนศูนยกลางอยูเ แตมีส่ือที่ชวยใหการเรียนรูดีข้ึน    
ลดการพูดของครูลงบางทีเราเรียกชุดการเรียนการสอนประเภทนี้วา  “ชุดการสอนสําหรับครู” 
 2. ชุดการเรียนรูสําหรับกลุมยอย     เปนชุดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนประกอบ
กิจกรรมรวมกันเองในลักษณะของกลุมยอย เชน ชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน ชุดการเรียนรู
แบบนี้นอกจากจะใหความรูในแงของเนื้อหาวิชาการแลว ยังไดใหหลายสิ่งหลายอยางในแงของ
คุณธรรมดวย 

3. ชุดการเรียนรูรายบุคคล เปนชุดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง
ตามลําดับ กิจกรรมและสื่อที่กําหนดไวเปนชุดการเรียนรูที่กําลังเขามามีบทบาทมากในปจจุบัน 
เพราะชวยลดปญหาหลายประการในการเรียนการสอน เชน    การขาดแคลนบุคลากร การสอน
ซอมเสริม การขาดแคลนอาคารสถานที่ ฯลฯ  

4. ชุดการเรียนรูทางไกลมีลักษณะคลายๆชุดการเรียนรูรายบุคคลเปนชุดที่มุงใหผูเรียน
ศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน โดยลักษณะของสื่อหลายชนิด เชน ชุดวิชา ในลักษณะ
ของสิ่งพิมพ   เทปบันทึกเสียง   อีกทั้งยังเอาสื่อมวลชนทางการศึกษาเขามารวมดวย เชน วิทยุ  
โทรทัศน  เปนตน  ตัวอยาง  ชุดการสอนทางไกลในประเทศไทย   ได แก  ชุดวิ ชาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิชัย  วงษใหญ (2525:186-187) ไดแบงชุดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมกับ
ผูใชดังตอไปนี้ 

1)  ชุดการสอนสําหรับประกอบการบรรยาย ชุดที่ใชสําหรับครู 
2) ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม มุงเนนผูเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 
3) ชุดการสอนรายบุคคล ใหผูเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง 
 จากที่กลาวมาแลวนั้นผูวิจัยจึงสรุปไดวา การแบงประเภทของชุดการเรียนนั้นแบงตาม

ลักษณะของการใชจะใชในลักษณะแบบใด  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางขึ้นในลักษณะของ
ชุดการเรียนรูของนักเรียน      โดยเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมโดยเนนกระบวนการในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
องคประกอบของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรูมีหลายประเภท การผลิตชุดการเรียนรู จึงขึ้นอยูกับจุดประสงคของการ
นําไปใช แตองคประกอบพื้นฐานจะมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530 :71) กลาววา องคประกอบของชุดการเรียนที่สําคัญมีบัตร 
คําสั่ง  หรือคําแนะนํา  เนื้อหาสาระ   ส่ือ   แบบประเมินผล    ถาชุดการสอนที่ครู   จะใชก็มีคูมือครู 
เปนสวนประกอบที่สําคัญดวย 

นิรมล  ศตวุฒิ  (2526 :137 – 152) ไดอธิบายสวนประกอบหลักของชุดการเรียนแบบ
เอกัตบุคคล  ( individualized  learning  package)  ไวดังตอไปนี้ 

1.เปาหมาย เปนการกําหนดผลที่ตองการขั้นสุดทายที่ผูเรียนควรไดรับเมื่อเรียนจบแลว   
การกําหนดเปาหมายในชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลนี้ กําหนดเปนเปาหมายของบทเรียนแตละ
หนวยใหญหรือเปาหมายของวิชานั้นสวนในหนวยยอยๆหรือในบทเรียนแตละเรื่องจะมีการกําหนด
เฉพาะจุดประสงคเทานั้น 

2. จุดประสงค  คือการกําหนดผลที่ตองการเฉพาะของเนื้อหาบทเรียนแตละตอน  ซึ่ง
เห็นไดชัดเจนและเขาใจตรงกันวาผลคืออะไร  จะไดมาดวยวิธีใด  ในระดับคุณภาพขนาดใดนั่นคือ  
กําหนดผลที่คาดหวังในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
                 3. แนวคิดที่ควรรู  ประกอบดวยแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผูเรียนกําลังจะเรียน
เพื่อชวยในการศึกษาวิเคราะห จัดหมวดหมู  และแกปญหาในรายละเอียดเนื้อหาบทเรียนตอไป  
และเมื่อผูเรียนเรียนจบแลวผูเรียนจะไดรับแนวคิด 
                 4. การประเมินตนเองกอนเรียน  เพื่อตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน  จะไดทราบวา
ตนเองมีความรูเนื้อที่กําลังจะเรียนในเรื่องใดบาง  จะไดตัดสินใจเริ่มเรียนในกิจกรรมใดกอน  และ
กิจกรรมใดบางที่ไมตองเรียน  การประเมินตนเองอาจใชแบบทดสอบหรือ  หลักฐานที่ผูเรียนได
ผานการเรียนมาแสดง 
                 5. กิจกรรมการเรียน  เปนขั้นตอนที่เสนอแนะใหผูเรียนปฏิบัติงาน  เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคกิจกรรมการเรียนนี้โดยเรียนไปตามลําดับขั้นตอน  ผูเรียนบางคนอาจจะไมตองทําทุก
กิจกรรม  หรืออาจจะทํากิจกรรมลําดับหลังๆ เลยก็ไดถามีความสามารถ 
                 6. การประเมินผล  เปนการประเมินผลวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคหรือไม  อาจใช
วิธีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบหรือใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานในรูปแบบใดก็ไดตามที่กําหนดให
สอดคลองกับจุดประสงค 

 กิดานันท  มลิทอง    (2531 : 181)  กลาววาชุดการเรียนการสอนประกอบดวย 
1. คูมือ สําหรับผูสอนในการใชชุดการสอน  และสําหรับผูเรียนในชุดการเรียน 
2. คําสั่ง  เพื่อกําหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 
3. เนื้อหาสาระบทเรียน  จะจัดอยูในรูปของ สไลด  ฟลมสติป  เทปบันทึกเสียง  วัสดุ 
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กราฟก  วีดีโอเทป  หนังสือบทเรียน  ฯลฯ 
    4. กิจกรรมการเรียน  เปนการใหผูเรียนทํารายงานกิจกรรมที่กําหนดใหหรือคนควาตอ 

จากที่เรียนไปแลวเพื่อความรูที่กวางขวางขึ้น 
5. การประเมินผล  เปนแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้น 

     ลัดดา  ศุขปรีดี  (2523 : 32)  กลาววาชุดการเรียนรูประกอบดวยสิ่งตางๆดังตอไปนี้คือ 
1. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของนักเรียน 

     2.ขอทดสอบกอนเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีพื้นฐาน
เกี่ยวกับบทเรียนมากนอยเพียงใด 

     3.บัตรแนะนําการเรียนดวยตนเอง 
     4.  ส่ือการเรียน 
     5.  ข้ันทดสอบหลังเรียน 

คาราเรลลี (Cardarelli 1973:150)  ไดกําหนดโครงสรางของชุดการเรียนรูวา ตอง 
ประกอบดวย 

1. หัวขอ (Topic) 
2. หัวขอยอย (Subtopic) 
3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational) 
4. จุดมุงหมายเชงิพฤตกิรรม (Behavioral objective) 
5. การสอบครั้งแรก (Pretest) 
6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and self-evaluation) 
7. การทดสอบยอย (Quiz) 
8. การทดสอบครั้งสุดทาย (Posttest) 

     ฮุสตัน (Houston 1972:10-15)       ไดระบุวาชุดการเรียนรูตองประกอบดวยสวนตางๆ  
5 สวน คือ 

สวนที่ 1 คําชีแ้จง เปนสวนที่อธิบายความสําคัญของบทเรียน ขอบขายของชุดการ 
เรียนรู ความรูพื้นฐานที่ผูเรียนควรจะมกีอนเรียนและขอบขายของกระบวนการทัง้หมด 

สวนที่ 2 จุดมุงหมาย หมายถงึขอความที่ชัดเจนซึ่งกาํหนดสิง่ที่ผูเรียนควรจะประสบ
ความสาํเร็จหลังจากเรียนแลว 

    สวนที่ 3 การประเมินผลเบื้องตน เพื่อตองการทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดและเพื่อดูวา
ผูเรียนสัมฤทธิผ์ลตามจุดมุงหมายเพยีงใด 
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   สวนที ่4 การกําหนดกิจกรรม การกาํหนดแนวทางและวิธีการเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมนั้นดวย 

สวนที่ 5 การประเมินขั้นสุดทาย เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูหลงัจากที่เรียนไปแลว 
    จากขอความที่นักการศึกษาไดกลาวไวขางตนนั้นอผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบ 

ของชุดการเรียนรูไดดังนี้ คือ 
 1. คํานํา 
           2. วัตถุประสงค 
                3. คูมือครู  ประกอบดวย (3.1) แผนการเรียนรู ประกอบดวย ใบความรู  สาระสําคัญ 
จุดประสงค  เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ การวัดผลประเมินผล บันทึกผลหลังการเรียน (3.2) ใบความรู
สําหรับครู และแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
                4. คูมือนักเรียน  ประกอบดวย (4.1) ใบงาน  และแบบประเมินตนเองกอนและหลัง
เรียนสื่อประกอบการเรียนรู  ไดแก  หนังสืออานประกอบการใชชุดการเรียนรู 
 
ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู 
                  ในการสรางชุดการเรียนรูไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนไวดังนี้
 ชม   ภูมิภาค  (2524 : 103 – 104 )  ไดกําหนดขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรูไวดังนี้ 

1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 
2. กําหนดเปาหมายและจุดมุงหมาย 
3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 
4. วิเคราะหแหลงวิทยากรที่ตองการ  แหลงวิทยากรที่มีอยู  และขอจํากัด 
5. ปฏิบัติเพื่อขจัด  หรือปรับปรุงขอจํากัด 
6. เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพื่อการสอน 
7. ออกแบบการประเมินผลการกระทําของนักเรียน 
8. ทดลองใชแบบประเมินผลเพื่อปรับปรุงและนําไปใช 
9. ปรับปรุงแกไขทุกสวนที่บกพรองและหาประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลเพื่อสรุป 
11. สรางเปนชุดหรือติดตั้งเพื่อใช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2533 : 495) ไดเสนอขั้นตอนในการสราง 

ชุดการเรียนรูไวดังนี้   
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1. วิเคราะหเนื้อหา  ไดแกกําหนดหนวย  หัวเรื่อง  และมโนมติ 
2. การวางแผน  วางแผนลวงหนา  กําหนดรายละเอียด 
3. การผลิตสื่อการเรียน  เปนการผลิตสื่อตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผน 
4. หาประสิทธิภาพ  เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียน  โดยนําไปทดลองใช   
5. ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ  ภิบาลสุข  (2525, อางถึงใน สุระ สนั่นเสียง 2536 : 19) 

กลาวถึงการจดัทําชุดการเรียนวาใชวธิีการจัดระบบโดยทําตามลําดับข้ันดังนี ้
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหา (subject)  และประสบการณ  กําหนดเปนหมวดหมูวิชา  

 หรือผสมกนัไป 
2. กําหนดหนวยการเรียน  โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย (Unit)  ประมาณเนื้อหา   

ใหเหมาะสมกบัเวลา 
    3. กําหนดหวัเรื่อง  วาแตละหนวยควรจะใหประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง  โดยเปน 

หัวเรื่องยอย   (topics)  ใหเห็นอยางชัดเจน 
 4. กําหนดความคิดรวบยอด (Concept)  และหลักการใหสอดคลองกับหนวย    และ
หัวเรื่อง 

5. หาประสทิธภิาพของชุดการเรียน     โดยการทดลองเพื่อหาขอมูลมาปรับปรุงชุดการ
เรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

6. การนําชดุการเรียนไปใช  ชุดการเรียนที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพแลว  
สามารถนําไปใชไดตามประเภทของชุดการสอนและตามระดับการศึกษา 

จากขั้นตอนในการพัฒนาชดุการเรียนรู ทีน่ักการศึกษาไดกลาวมาแลวนั้นผูวจิัยได
สังเคราะหเปนขั้นตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรูดังตอไปนี้ คือ 

ข้ันตอนที ่1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 ข้ันตอนที ่2 พัฒนาชุดการเรยีนรู 
 ข้ันตอนที ่3 ทดลองใชชุดการเรียนรู 
 ข้ันตอนที ่4 ประเมินและปรบัปรุงชุดการเรียนรู 
 
ประโยชนของชุดการเรียนรู 
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ชุดการเรียนรู เปนชุดที่ชวยเพิ่มพูนความรูใหแกนักเรียนซึ่งเรียงตามลําดับขั้นตอนใน
คําแนะนําแตละชุด     ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนโดยตรงตามความตองการความสามารถของ   
ผูเรียนดังที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 

 
 
กาญจนา  เกียรติประวัติ  (2524 :118)  ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
1. ชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการสอนของครู  ลดบทบาทในการบอกของครู 
2. ชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน  เพราะสื่อประสมที่จัดไวในระบบ 

เปนการแปรเปลี่ยนกจิกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอเวลา 
 3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดศกึษาดวยตนเอง  ทาํใหมทีักษะในการแสวงหาความรูอยู 
ตลอดเวลา 
 4.  เปนแหลงความรูทีท่นัสมัยและคํานึงถึงหลกัจิตวทิยาการเรียนรู 
 5.  ชวยขจัดปญหาการขาดครู  เพราะผูเรียนสามารถศกึษาดวยตนเอง 
 6.  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  เพราะสมารถนาํไปใชไดทุกเวลา  และไมจําเปนตอง
ใชเฉพาะในโรงเรียน 
       วีระ  ไทยพานิช  (2529  :  137)  ไดกลาวถงึ ขอดีของชุดการเรียนรู คือ 

      1.  เปนการฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูไปตามลาํดับคําแนะนาํ  และ
กระทํากิจกรรมตามคําสัง่ 

      2.  เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
      3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดกาวหนาไปตามความสามารถของแตละคน 
      4.  เปนการเรียนที่สนองตอความแตกตางระหวางบคุคล 
      5.  มีการวดัผลตัวเองบอย ๆ ทําใหผูเรียนรูผลการเรียนรวดเร็ว  และสรางแรงจงูใจ 
      6.  ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองและมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริงเปนการ

เรียนรูดวยการกระทําของตนเอง 
      7.  ผูเรียนจะเรียนที่ไหน  เมื่อไรก็ไดตามความสนใจของผูเรียน 

             8.  สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหวางนักเรียนและครู 
สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ   ภิบาลสุข    ( 2525 : 199)   ไดกลาวถึงประโยชนของ  

ชุดการเรียนรูไวดังนี ้
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     1. ชวยเราความสนใจของผูเรียนทีม่ีตอส่ิงที่กําลงัศึกษาอยู เพราะชุดการเรียนจะเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด 

     2. ผูเรียนเปนผูกระทํากจิกรรมการเรียนดวยตนเอง และเรียนไดตามความสามารถ 
ความสนใจ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

     3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวย
ตนเองชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูในแนวเดียวกัน 

     4.   ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณครู     ชุดการเรียนสามารถทําให 
ผูเรียนเรียนไดตลอดชีวิต ไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือความคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 

     5.  ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครู  เนื่องจากชุดการเรียนรูจะชวย
ถายทอดเนื้อหาได ดังนั้นครูที่พูดไมเกงก็สามารถสอนได 

     6.   ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
    7. ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการเรียน

ผลิตไวเปนหมวดหมูสามารถนําไปใชไดทันที 
    8. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ เพราะชุดการเรียนชวยใหผูเรียนเรียนได

ดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 
    9. ชวยเสริมสรางการเรียนแบบตอเนื่องหรือการศึกษานอกระบบเพราะชุดการเรียน

สามารถนําไปสอนผูเรียนไดทุกสถานที่และทุกเวลา 
    10.  แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลเพราะชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน

เรียนตามความสามารถ ความถนัด  ความสนใจและโอกาสเอื้ออํานวยแกผูเรียนที่แตกตางกันเปน
ประโยชนสําหรับการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน  

     จากประโยชนของชุดการเรียนรูที่นักการศึกษาไดกลาวมานั้นสรุปไดวา ชุดการเรียนรู
เปนการรวมกิจกรรมตาง ที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง มุงเนนการจัดกิจกรรม
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยเสริมประสบการณซึ่งกันและกันตามลําดับข้ัน ใหผูเรียนไดรับความรู
ตามตองการ  ตามความถนัดและตามความสามารถของแตละบุคคล  ชวยพัฒนาใหผูเรียนเปนคน
ที่คิดอยางมีเหตุผลสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล สวนประโยชนที่ไดรับจากชุดการเรียนใน
คร้ังนี้ผูวิจัยมุงหวังใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม จากแหลงเรียนรูตางๆ 
ในชุมชน และรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม 
 
การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
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             เมื่อสรางชุดการเรียนรูเสร็จส้ินแลวสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในขั้นตอนตอไป คือ  
การนําชุดการเรียนรูนั้นไปทดสอบหาประสิทธิภาพ        เพื่อเปนการยืนยันวาชุดการเรียนรูนั้นมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผูสรางตองกําหนดเกณฑข้ึน 

   ชัยยงค  พรหมวงษ  และคณะ  (2540 :101 –102)     ไดกําหนดเกณฑโดยยึดหลักการ
ที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผลดังนัน้การ
กําหนดเกณฑตองคํานงึถงึกระบวนการและผลลัพธ โดยกาํหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนน
เฉล่ียมีคาเปน  E1/E2  โดยมกีารหาคาทางสถิติที่ใชสูตร ดังนี ้

 
สูตรที่1                                                   

                                  ∑ X 
E1    =                         N              x   100 

                         A  
                                                     

E1       หมายถงึ   คาประสิทธิภาพของกระบวนการเปนรอยละ 
               ∑ X     หมายถงึ   คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทาํได 
                A         หมายถงึ   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทกุแบบฝกหัดรวมกนั 
                N         หมายถงึ  จํานวนผูเรียน 
 
สูตรที่ 2 
                                                            ∑ F    
                          E2         =                      N             x     100 
                                                              B 

 E2      หมายถึง  คาประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 
    ∑ F   หมายถงึ  คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 

 B       หมายถึง  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
     N      หมายถงึ   จํานวนนกัเรียน 
     การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองนยิมตั้งไว 90/90 

สําหรับเนื้อหาที่เปนความรู ความจาํ และไมต่ํากวา 80/80 สําหรบัเนื้อหาทีเ่ปนทักษะ หรือเจต
คติ เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทนัทีที่เรียนเสร็จ 
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     90  หรือ 80 ตัวแรก  หมายถงึ  จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของขอสอบจาก      
แบบฝกหัด 

     90 หรือ 80 ตัวหลังหมายถงึ จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของขอสอบจาก          
แบบทดสอบทัง้หมด 

     การทดสอบหาประสิทธิภาพอาศัยการทดลองโดยใชสูตรดังกลาวขางตน
มาดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี ้ 
                  1. แบบหนึง่ตอหนึง่  (1 :1) นําชุดการเรียนรูดวยตนเองไปทดลองกับ
ผูเรียน 1-2 คน ซึ่งมีระดับความรูตางกนั นํามาคํานวณหาคาประสทิธิภาพ แลวปรับปรุงแกไขให
ดีข้ึน 

   2. แบบกลุม ( 1:10 )    นําชุดการเรียนรูดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับ 

ผูเรียน 6 – 10  คน ทีม่ีความรูคละกันนาํผลมาคํานวรหาคาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
                  3. แบบภาคสนาม ( 1:100 ) นําชดุการเรียนรูดวยตนเองทีป่รับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับผูเรียน 30 – 100 คน นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุง
แกไขใหดีข้ึน หากการทดลองภาคสนามใหคา E1 และ E2 ไมถึงเกณฑที่ตัง้ไว จะตองปรับปรุง
ชุดการเรียนรูดวยตนเองและทําการหาประสิทธิภาพซ้ําอีก 

ในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนทีส่รางขึ้นไมถงึเกณที่ตั้งไว เนื่องจากตวัแปรที่
ควบคุมไมได เชน สภาพหองเรียน ความพรอมของผูเรยีน บทบาท  และ   ความชาํนาญในการ
ใช 
ชุดการเรียนรูของผูสอน อาจอนุโลมใหมีระดับความผิดพลาดต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนดไวประมาณ 
2.5 – 5 เปอรเซ็นต 
                  เกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นนัน้ กําหนดไว 3 ระดับ 
คือ 

1) สูงกวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวมีคาเกิน 
2.5%   

2) เทากับเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับหรือสูงกวาเกณฑไวที่
ตั้งแตไมเกิน 2.5  % 

3) ต่ํากวาเกณฑ   เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ตัง้ไวแตไมต่ํา
กวา 2.5 % ถือวายังมีประสิทธิภาพทีย่อมรับได 
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การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูไดตามเกณฑทีก่ําหนดไดอยางถกูตองจะ
กอใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอการนาํชุดการเรียนรูที่สรางขึน้ไปใช 

    ในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที3่ คร้ังนี้ผูวิจยัใชเกณฑ 80/80 ในการหาประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนดังนี ้

    1. นําชุดการการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ  จนเหมาะสม
แลวไปทดลองใชเปนรายบุคคล (Individual testing) กบันักเรียน 3 คน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ผลการเรียนเกง  ปานกลาง และออน ตามลําดับ นาํผลที่ไดมาหาคาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ
60 / 60 เพื่อหาขอบกพรองของชุดการสอนแลวนําไปแกไขปรับปรุง 

    2. นําชุดการสอนที่ปรับปรุงแกไขจากขอ 1 ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมยอย (Small 
Group testing) จํานวน 9 คน ชัน้มัธยมศึกษาปที3่ที่มีผลการเรียนเกง  ปานกลาง และออน 
เทาๆกนั เพื่อหาคาประสทิธิภาพใหไดตามเกณฑ 70/70 นําขอบกพรองที่ไดมาปรับปรุงแกไข  แลว
จึงนาํไปทดลองภาคสนาม ( Field   Tryout ) 

3. ข้ันทดลองภาคสนาม ( Field Tryout) นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชทดลอง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวนมากกวา30 คนเพื่อหาคาประสิทธิภาพ
ใหไดตามเกณฑ 80/80 แลวปรับปรุงแกไขจนไดชุดการเรียนรูที่สมบูรณ 
 
การสอนวิชาสังคมศกึษา 

สังคมศึกษาเปนวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางออนไหว ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามปรัชญาของการสอนสังคมศึกษาที่วาตองการสรางคน ให
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม หรือเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งผูสอนจะตองมีหลักการสอน ซึ่ง
ประกอบดวยหลัก 4 ประการ (พรสมบัติ คําตรง 2543 : 30 – 33) 

1. หลักการเตรียมความพรอมพื้นฐาน 
2. หลักการวางแผนและเตรียมการสอน 
3. หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู 
4. หลักการประเมินผลและรายงาน 

 
1. หลักการเตรียมความพรอม  คุณภาพการสอนขึ้น  อยูกับหลักการเตรียมความพรอม

ของครู 3 ประการ คือ(1) ครูตองเปนบุคคลที่มีความรูดี ( 2)  ครูตองมีทักษะการสอน   และการ
ถายทอด ความรูที่ดีและ 3) ครูตองมีความสามารถในการแกปญหาในการสอน 
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2.  หลักการวางแผนและเตรียมการสอน มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ   (1)   ตองเขียน
แผนการสอนที่ครอบคลุมชื่อเร่ืองที่จะสอน หัวเรื่อง สาระสําคัญ ความคิดรวบยอด และจุดประสงค
การเรียนรู กิจกรรม การเรียน ส่ือการสอน และการประเมินผล  (2) ตองมีการรวบรวมขอมูล และ
เนื้อหาสาระที่จะสอนตามหัวเรื่องและสาระสําคัญ ความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรูที่
ไดกําหนดไวในแผนการสอน  (3) ตองมีการวางแผนการสอน  (4) ตองเตรียมแบบทดสอบสําหรับ
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ (5) ตอง “ซอม” สอนเพื่อจัดลําดับข้ันการ
สอนใหตนเองแนใจวาจะสอนนักเรียนไดดี 

3.  หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู  การสอนที่ดีครูตองรูจักนําจิตวิทยามาประยุกตใช 
ซึ่งครูตองคํานึงถึงการใชหลักจิตวิทยาการเรียนรู ดังตอไปนี้  (1) หลักความแตกตางระหวางบุคคล 
ครูควรรูจักนักเรียนทุก ๆ คนและยอมรับ นักเรียนตามธรรมชาติที่เปนจริง  (2) หลักการเราความ
สนใจ การเราความสนใจครูควรถือเปนหนาที่สําคัญที่จะตองทําทุกครั้งกอนสอน  (3) หลักการให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง  (4) หลักการใหไดรับคําตอบ หรือผลยอนกลับ  
(5) หลักการสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และสุดทาย หลักการจัดประสบการณ
สําเร็จรูป หมายถึง  การเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนใหพรอมสรรพเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดวยตนเองใหมากที่สุด   โดยเตรียมเคาโครงของสิ่งที่เรียนใหทราบลวงหนาในรูปแบบของ   
แผนการสอน มีส่ือประสมที่สัมพันธกับเร่ืองที่จะเรียน โดยจัดอยูในรูป “ชุดการสอน”  ซึ่งจะกําหนด
มโนคติจากกวางไปหาแคบ กําหนดหนวยกอนแลวจึงแบงเปนตอนและหัวเรื่องและตามดวยเนือ้หา 
ความรูใหม จะผสมผสานกลมกลืนกับความรูเกาโดยอาศัยความตอเนื่องเชื่อมโยงของการแยก  
ขอแตกตางระหวางสิ่งที่ไดเรียนรูใหมกับความรูเกา 

4.  หลักการประเมินผลและรายงานผล     เมื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนแลวก็ตอง
มีการวัดผลและประเมินผลโดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการคือ  (4.1) หลักการกําหนดจุดประสงค
การเรียนรู โดยกําหนดเงื่อนไขและเกณฑไวอยางชัดเจน    (4.2) หลักการวิเคราะหพฤติกรรม  
(4.3) หลักการสราง  และการใชเครื่องมือประเมินใหวัดพฤติกรรมไดตรงตามเงื่อนไขและเกณฑใน     
จุดประสงค และ (4.4)  หลักการตีความและการรายงานผลการประเมิน 
 
วิธสีอนวิชาสงัคมศึกษา 

ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้นครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
วิธีสอนหลาย ๆ วิธี ซึ่งแตละวิธีครูจะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ หลักสูตร
วัย ความพรอมของผูเรียนรวมทั้งอีกหลายๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 29

การสอน ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาไว ดังนี้ 

    สันต  ธรรมบาํรุง (2522 : 78-126)   กลาววาสมยักอนการสอนสังคมศึกษามุงทีจ่ะ
ถายทอดความรูหรือใหขอมลูแตปจจุบันนีจ้ะรูเฉยๆไมได ตองแสวงหาความรูใหกวางและลึกมาก
ข้ึนผูสอนตองใหผูเรียนไดรูจกัการคิดอยางมีเหตุผลและมีหลักการ ตลอดจนมีทกัษะการแสวงหา
ความรู โดยมวีิธีการสอนสังคมศึกษาดังนี ้

1. การสอนความคิดรวบยอดในวิชาสังคมศึกษา มุงใหผูเรียนสามารถสรุปความ
คิดเห็นของตนเองออกมาใหได คนหากฏเกณฑ ความจริง หรือหลักการ  ตลอดจนใหผูเรียนรูจักใช
เหตุผล และคิดเปน ความคิดรวบยอดเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาตางๆ ในแตละวิชาผูเรียนตอง
เขาใจความคิดรวบยอดมากมาย ดังเชนในวิชาสังคมศึกษาผูเรียนตองเขาใจเรื่อง ที่ราบ  โลก  เสน
รุง  เสนแวง  ประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญเปนตน  การที่ผูเรียนมีความคิดรวบยอดไดเร็วก็  สามารถ 
เขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนไดดีข้ึน 

     2. การสอนแบบบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนจะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆที่คลายคลึงกับชีวิตจริง คือประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหรู  ทํา
ใหจํา  ทําใหปฏิบัติจริงไดเกิดกระบวนการคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาได เมื่อสอนบอยๆจะทํา
ใหผูเรียนคุนเคยกับการแกปญหาเมื่อเกิดปญหาขึ้นในชีวิตจริงก็สามารถไขไดโดยไมตระหนกตกใจ 
                 3. การสอนแบบสืบสวนสอบสวนในวิชาสังคมศึกษา คือการสอนใหคิดเปนเนนการ
สอนที่เปนกระบวนการคิดเพื่อแกไขปญหา ซึ่งเกิดจากการสงสัยและอยากรู ผูเรียนตองลงมือ
ปฏิบัติดวยประมุข มีสวนรวมในการอนุรักษ และเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตนเองการสอนดวยวิธีนี้จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคใชวิจารณญานมากกวาการ
สอนแบบทองจํานอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาอีกมากมายที่เปนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ(กรมวิชาการ 2539 : 5-89) ไดนําเสนอไวดังนี้ 

1. วิธีสอนแบบใชบทบาทสมมติ    การใชบทบาทสมมติเปนกิจกรรมที่มีการกําหนด 
สถานการณสมมติและบทบาทของผูเรียนตามสถานการณนั้น แลวใหผูเรียนสวมบทบาทนั้นตาม
ความรูสึก  ประสบการณ  เจตคติของผูเรียนที่มีตอบทบาทนั้น วิธีนี้จะชวยใหไดมีโอกาสศึกษา  
วิเคราะหความรูสึกและพฤติกรรมของตนอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถชวยใหเขาใจพฤติกรรม  
ความรูสึก  อารมณ และเหตุผลของคนที่สวมบทบาทนี้ในชีวิตจริงดวย 

     2. วิธีสอนแบบใชกระบวนการเผชิญสถานการณ    เปนวิธีการสอนที่มีการเชื่อมโยง
การกระทํากับการคิดวิเคราะหเขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดเผชิญสถานการณลักษณะตางๆ ซึ่งเปน
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สวนหนึ่งของประสบการณที่จะเกิดในชีวิตจริง ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไดนําความรู  
ขอมูล  ขาวสาร มาสรุปประเด็นเพื่อประเมินคาวาสิ่งใดถูกตองดีงาม  เกิดประโยชน ส่ิงใดบกพรอง
ไมถูกไมตรงในการตัดสินใจ 

     3. วิธีสอนแบบใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนวิธีการสอนที่ผูสอนไดจัดประสบการณไวใหกับ
เรียนเพื่อนําไปสูความรู /ความสามรถโดยอาศัยหลักความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนองซึ่ง
ไดพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ 

    4. วิธีสอนแบบศูนยการเรียน เปนการจัดระบบหองเรียนเพื่อสงเสริมใหผเรียนสามารถ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู อาศัยเนื้อหาวิชาที่จัด
ออกเปนหนวยๆแตละหนวยจะมีกิจกรรม  วัสดุอุปกรณ และเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน  ผูเรียนจะ
เรียนรูโดยการประกอบกิจกรรมจากหนวยตางๆตามที่กําหนดภายใตการดูแลของผูสอน 

     5.การสอนแบบใชชุดการสอน คือกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการออกแบบและจัดระบบ  
อันประกอบดวยจุดมุงหมายเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ โดยกิจกรรมตางๆดังกลาวไดรับการรวบรวม
ไวเปนระเบียบในกลอง  เพื่อเตรียมไวใหผูเรียนไดศึกษาจากประสบการณทั้งหมด 

     6.วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม เปนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีอิสระใน
การศึกษาหาความรูตามหลักประชาธิปไตย ใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม และ
การศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ 

     7.วิธีสอนแบบใชกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาส
เขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมปรึกษาหารือ 
ซึ่งกันและกันอันจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืน ผูสอน
เปนผูจัดประสบการณเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาและคนพบคําตอบดวยตนเอง 
                  นอกจากนี้ รัชนีกรทองสุขดี ( 2524 : 29 - 32, อางถึงในวันเพ็ญ  มีคําแสน 2544 : 35) 
ไดเสนอเทคนิคในการสอนสังคมศึกษาที่เรียกวา “ หมวกคิดทั้งหกใบ ”ประกอบดวย 

1.  หมวกสีน้ําเงิน  ครูเปนผูดําเนินการโดยจะเปนผูบอกกฏเกณฑตางๆ เชน เปนผู   
จับปลาเปนผูกระตุนใหนักเรียนไดคิด  เสนอความคิดเห็นและรวมอภิปราย 

2. หมวกสีแดง เปนกลุมที่นําเสนอขอเท็จจริงที่ปรากฏเกี่ยวของกับปญหานั้นๆ 
3. หมวกสีเขียว กลุมนี้จะเก็บรวบรวมความรูสึกและอารมณทั้งของผูเขียนและผูอาน 

ที่เกี่ยวของกับปญหา 
4. หมวกสีชมพู ทุกคนในกลุมนี้ตองวิเคราะหสถานการณและผลลัพธในทางลบ ที่   

เกิดขึ้นจากปญหานั้นๆ 
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5. หมวกสีเหลือง กลุมนี้จะทําในสิ่งที่ตรงกันขามกับหมวกสีชมพูนั่นคือ วิเคราะห 
สถานการณและผลลัพธทางบวก 

6. หมวกสีสม นักเรียนกลุมนี้ตองคิดอยางสรางสรรคโดยมองปญหา  และผลที่เกิดขึ้น
จากปญหาในอนาคต 

    จากวิธีการสอนสังคมศึกษาที่นักการศึกษาและนักวิชาการไดกลาวมานั้น สรุปไดวา
การสอนสังคมศึกษาที่จะกอใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูนั้นตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล 
มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 
และสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 
การประเมินการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
     การประเมินการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแนวใหมจะมุงวัดทักษะเจตคติ   และ 
ความสามารถเชิงพฤติกรรม โดยไมวัดความรูแตเพียงอยางเดียว การประเมินผลวิชาสังคมศึกษา
นั้นทําไดหลายวิธี (กระทรวงศึกษาธิการ  2520 : 178) 

1.  การสังเกต สังเกตความประพฤติ การเลน การทํางานรวมกับผูอ่ืน           การรักษา 
สาธารณสมบัติ การไมดูดายในการงาน การแสดงความคิด ความรับผิดชอบและความสําเร็จใน
การงาน  

2.  การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติการทํา  แผนที่ แผนผัง ภาพจําลองการจัดชั้นเรียน 
การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน การรายงาน การตรวจสมุดงาน    และกิจกรรมทุกอยางในการเรียน
วิชาสังคมศึกษา 

3.  การสัมภาษณเมื่อจบเร่ืองหรือกิจกรรมหนึ่งๆ โดยซักถามเพื่อวัดความรูความเขาใจ 
ความสนใจ เจตคติ ความคิดเห็น และการประเมินตนเองในกิจกรรมนั้น  

4.  การทดสอบขอเขียน ทดสอบดวยการตั้งคําถามใหครอบคลุมส่ิงที่ไดเรียนไปแลวใน
ระยะหนึ่ง ๆ  ใหมากที่สุด เทาที่จะมากได เพื่อวัดความรู ความเขาใจและความคิดเหน็ของนกัเรียน 

จากความหมาย และความสําคัญของการสอนสังคมศึกษาเห็นไดชัดวา     วิชาสังคม
ศึกษามีความสําคัญตอผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนจากการศึกษาเลาเรียนไป   
ปรับใชไดในชีวิตประจําวัน และอนาคตจริง ทําใหผูเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกใน
ปจจุบันที่เกิดขึ้น ดังนั้น ครูสังคมศึกษาจึงมีหนาที่ในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม  ตลอดจน
วิธีการวัดผลประเมินผลแบบตาง ๆ ทันตอเหตุการณในปจจุบัน และนํามาใชประกอบกับการ     
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จัดการสอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน   เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูมีทักษะการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติ 

สรุปไดวา   การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปจจุบัน    จัดใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางที่ผูเรียนมีบทบาทมากที่สุด โดยมีครูคอยแนะนํา สงเสริม สนับสนุน นําทาง รวมกัน
ปฏิบัติ จัดกระทําและแกปญหารวมกัน ครูจึงตองพัฒนาตัวเอง แสวงหาวิธีการสอนที่หลากหลายที่
เกิดประโยชน และสอดคลองกับเนื้อหาตาง ๆ และตามจุดประสงคการเรียนรู และเลือกสรรเทคนิค
การสอนหลายแบบประกอบการใชอุปกรณการสอนประเภทตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชกับบทเรียน 
จัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนชวยสนับสนุนอยางเหมาะสมกับความตองการ และความสามารถของ
นักเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ความเขาใจ มีทักษะมีความสามารถในการ
แกปญหา มีคานิยมที่ถูกตอง เตรียมความพรอมที่จะเผชิญสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและรวดเร็วรูจักนําความรูที่ไดปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันอยางผาสุข 
 
รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม  (Group  Investigation  Model) 

การจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมเปนการสอนที่มุงใหเกิด
การแสวงหาความรูดวยตัวของผูเรียนโดยอาภรณ  ใจเที่ยง(2537:160–163)ไดอธิบายรายละเอียด
ไวดังนี้ 
ลักษณะการสอน 

รูปแบบการสอนสืบเสาะแสวงหาความรูเปนกลุมนี้ไดพัฒนามาจากแนวคิดของ จอหน  
ดิวอ้ี  ในเร่ืองของประชาธิปไตยในการสอน  กลาวคือ  การศึกษาในสังคมประชาธิปไตยควรจะ
สอนกระบวนการประชาธิปไตยใหแกผูเรียนโดยตรง  อยางนอยควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม
ปญหาสังคม  หรือซักถามคําถามตาง  ๆ  ในขณะที่เรียน 

รูปแบบนี้ออกมาเพื่อนําไปใชในวิชาตาง ๆ กับผูเรียนทุกระดับอายุ  ซึ่งมีจุดเนนที่มุงให
นักเรียนไดคิดวิเคราะหพิจารณาปญหาใหเปน  และพิจารณาใหรอบดาน  ใหรูจักวิธีการรวบรวม
ขอมูล  การตั้งสมมติฐาน  และทดสอบสมมติฐาน  โดยที่ผูสอนควรไดจัดกระบวนการกลุม  และ 
จัดระเบียบในการทํางานใหแกนักเรียน   เพื่อเอื้ออํานวยตอการรวบรวมขอมูล  และการทํากิจกรรม
ของผูเรียน จากการสํารวจการใชกระบวนการรูปแบบนี้  พบวาการนํารูปแบบนี้ไปใชอยางมี
ชีวิตชีวา  กอใหเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางดี  (Joyce  and Weil  1980  : 10)       
                  กลาวโดยสรุปลักษณะของการสอนรูปแบบนี้จะเนนใหผูเรียน    มีอิสระในการศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเองไดดวยความมั่นใจ 
จุดมุงหมาย 
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1. เพื่อฝกกระบวนการกลุมในการทํางานแบบประชาธิปไตย       ฝกการเปนผูนํากลุม   
ฝกการเปนสมาชิกของกลุม  และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
                 2. เพื่อฝกวิธีการเสาะคนควาหาความรูอยางมีกระบวนการฝกการวิเคราะหปญหา  
การขบคิดปญหาการพิจารณาปญหาหลาย  ๆ ดาน     การสํารวจและรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุน
สมมติฐานเพื่อการสรุปผลอยางมีเหตุผล 
 3 เพื่อฝกการกลาคิด  กลาแสดงออก  ฝกการตัดสินใจ  ฝกความรับผิดชอบ  และความ
มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ 

4.  เพื่อปลูกฝงนิสัยการสืบเสาะคนหาความรู   เปนผูใครรูใครเรียน  รักการคนควา   
หาขอมูลมาเปนคําตอบตอปญหา หรือคําถามที่ไดรับดวยตนเอง 
 
การวางแผนการสอน 

ผูสอนตองเตรียมการสอนในขอตอไปนี้ 
1.  เตรียมเรื่องที่จะสอน  โดยหาขอมูลที่จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดกวางขวาง  อยาก

อภิปราย  อยากแสดงความคิดเห็น  แลวแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
     2.  เตรียมอุปกรณ  เตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชในการคนควา 
     3.  เตรียมวิธีการเสาะแสวงหาความรูไวใหพรอม  เชนถาจะตองใหผูเรียนไปสัมภาษณ

บุคคลในสถานที่ตาง ๆ  ก็จําเปนที่ผูสอนจะตองไปติดตอไวลวงหนา 
     4.  เตรียมเปนที่ปรึกษาในขณะที่ผูเรียนอภิปรายแบงงานกันทํา 
     5.  เตรียมการสอนวิธีการทํางานเปนกลุมใหกับผูเรียน  เชน  เลือกหัวหนากลุม       

การวางแผน  การแบงงาน  การดําเนินงานตามแผน  การรวบรวมและการสรุปงาน เปนตน 
    

ลําดับขั้นการสอน 
                  รูปแบบการสอนการสืบเสาะแสวงหาความรูเปนกลุม  มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันที่ 1  ครูเสนอปญหา 
 ครูเสนอปญหาใหนักเรียนคิดหาคําตอบ  การเสนอปญหานี้ตองกระตุนให       

นักเรียนเกิดความรูสึกอยากรูอยากเรียน  ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะแกปญหา  โดยที่ครูอาจใช
ส่ือการสอนนําเรื่อง เชนใหดูโทรทัศน  ดูภาพ  ฟงขาว  สาธิตใหดู  เลาเรื่องใหฟง   หรอืใหเหน็ขอมลู
ที่เปนตัวเลขที่ครูเตรียมมา 

ข้ันที่ 2  กระตุนใหนักเรียนคิดแกปญหา 
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นักเรียนพิจารณาปญหาวาจากขอมูลหรือปญหาที่ไดรับ  เกิดความสงสัยใครรู
เกี่ยวกับอะไรบาง  ใครจะไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลมาตอบคําถามนั้น  นักเรียนอาจคิดได
หลายประเด็นปญหายอย ๆที่เกิดขึ้น  ครูตองใหกลุมเลือกปญหาที่อยากจะศึกษา  อาจได 2 – 3 
ปญหาก็ได  ดังนั้นในขั้นนี้จึงตองมีการจัดกลุมแบงผูเรียนเปนกลุมยอยประมาณ 5 – 6 คน  ไมควร
เกิน 8 คน  แลวรับผิดชอบประเด็นปญหาที่จะไปศึกษาขอมูล 

ข้ันที่ 3  นักเรียนวางแผนงาน 
นักเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางาน     โดยแบงงานกันไปศึกษาคนควาหาขอมูล

จากแหลงตาง ๆ เชนหองสมุด     พิพิธภัณฑ  บริษัท  หางรานที่เกี่ยวของ  โดยใชวิธีการตาง ๆ  เชน 
สอบถาม  สัมภาษณ อาน  คนควา  ฯลฯ    

ข้ันที่ 4  นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน 
    นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว  โดยแยกยายกันไปคนควาหาความรู  อาจ
เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได 

ข้ันที่5  นักเรียนรายงานผลกระบวนการทํางาน 
นักเรียนกลับมาเขากลุมรวบรวมเรียบเรียงขอมูลกันแลวเสนองานตอที่ประชุม

ใหญ  เสนอทั้งดานขอมูลที่ไดรับ  ขอสรุปของกลุม  และวิธีการสืบเสาะหาความรูของกลุม 
ข้ันที่6  นักเรียนกลับไปทํากิจกรรมตามลําดับข้ันใหม 

นักเรียนรวมกันพิจารณาวาเมื่อเร่ืองใดที่เปนปญหาเพิ่มขึ้นอีก  ถานักเรียนยัง    
ไมพอใจกับความรูนั้น  ใครจะคนควาตอก็ทําไดโดยดําเนินการตามขั้นที่ 1 ใหม 
 
ผลดีที่มีตอผูเรียน 

1. ทางตรง   
1.1 ผูเรียนรูจักวิธีการคนควาหาความรูอยางมีระบบระเบียบ 
1.2 ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3 ผูเรียนเกิดความเขาใจวา  ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สามารถคนควาได 

2. ทางออม 
2.1 ผูเรียนรูวิธีสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนกับเพื่อนและผูอ่ืน 
2.2 ผูเรียนรูจักบทบาทหนาที่ของตนในการชวยเหลือสังคม 
2.3 ผูเรียนไดฝกการทํางานแบบประชาธิปไตย  รูจักเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
2.4 ผูเรียนเรียนรูวิธีการหาความรูอยางอิสระไดดวยตนเอง 
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หลักสูตรวชิาสังคมศกึษา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
                  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ : 2544) ไดกําหนดใหกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระพื้นฐานที่ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่6 ซึ่งประกอบดวยศาสตรแขนงตางๆ หลายแขนง มีลักษณะเปนพหุวิชา มุงเนนให
ผูเรียนมีความรู มีทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
 
 
จุดประสงคของหลักสูตรวชิาสังคมศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม 
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ     
หลักธรรมของศาสนา 

2.เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของ 
กับชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง   และปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมได 

3. เพื่อใหตระหนักในคุณคาของไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรม
และคุณธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค รักและผูกพันกับทองถิ่นและประเทศชาติ มีความภูมิใจใน
ความเปนไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีไดตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
                 วิชากฎหมายนารู ส043 เปนวิชาที่อยูในหมวดวิชาบังคับเลือก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เปนวิชาที่มีความสําคัญนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขตามจุดมุงหมายของวิชาสังคมศึกษา ส043 
กฎหมายนารู 
 
คําอธิบายรายวิชา ส 043 กฎหมายนารู 
                 รายวิชา ส 043 กฎหมายนารู ใชเวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห / ภาค  1หนวยการเรียนมี
คําอธิบายรายวิชาดังนี้ คือ ศึกษากฎหมายสําคัญๆ ที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวนัทัง้ในระดับตนเอง 
ครอบครัวชุมชนและประเทศ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายในชีวติประจําวนัเหน็
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ความสาํคัญของกฎหมายในฐานะที่เปนกติกาของสงัคม และปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะ
สมาชิกที่ดีของสังคม 
 
จุดประสงคการเรียนรู ส043วิชากฎหมายนารู 

1. เห็นความจําเปนในการมีชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุลและปฏิบัติตามเกณฑการตั้งชื่อตัว 
ชื่อรอง และชื่อสกุล 

2. ตระหนักในความจําเปนที่ตองมีบัตรประจําตัวประชาชน และสามารถปฏิบัติตามได
ในการดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวถูกตอง 

3.  มีความรูความเขาใจในเรื่องความสามารถของผูเยาวและปฏิบัติไดถูกตอง 
4. มีความรู  ความเขาใจกฎหมายแพงลักษณะครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง

และครอบครัว  และสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 
5. ตระหนักในความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  และ สามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายได 
6.  เห็นความสําคัญของพระราชบัญญัติการประถมศึกษาและปฏิบัติตามไดถูกตอง 
7.  เห็นความสําคัญของกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก    และปฏิบัติตามไดอยาง

ถูกตอง 
8.  เห็นความสําคัญและความจาํเปนของการรับราชการทหาร  และสามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการได 
9.  สามารถวเิคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  และสามารถแสวงหาแนวทางปฏิบัติ

เพื่อแกปญหายาเสพติดได 
10. เห็นความจําเปนในการเสียภาษีเงนิไดใหแกประเทศและมีความรูความเขาใจเปน

หลักเกณฑในการเสียภาษีเงนิได 
11.  มีความรูความเขาใจ   และปฏิบัติตามหลกักฎหมายเกีย่วกบการสงเสริม    และ

คุมครองความประพฤติ  การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน 
12. มีความรู   ความเขาใจ ในหลกัเกณฑสําคัญทางกฎหมายรัฐธรรมนญู      มีความรู 

ความเขาใจในระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
13.  มีความรูความเขาใจในการจัดลําดับชั้นของศาลยตุิธรรมและองคคณะผูพิพากษา 
14. มีความรูความเขาใจในหลักกฎหมายอาญา   และปฏิบัติตนไดถูกตองไมกระทํา

ความผิดอันเปนการฝาฝนตอตัวบทกฏหมาย 
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15.  มีความรูความเขาใจในการซื้อขายและสามารถนาํไปเปนแนวปฏิบัติได 
16. มีความรูความเขใจในกฎหมายเรื่องการเชาทรัพย  และเชาซื้อ  และสามารถนาํไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
17. มีความรูความเขาใจหลักกฎหมายวาดวยเรื่องกูยมืเงนิและปฏิบัติตนได    อยาง

ถูกตอง 
18.  เห็นความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกบัปาสงวนแหงชาต ิ  และสามารถมีสวนชวย

สนับสนนุในการอนุรักษปาสงวนแหงชาต ิ
19. เหน็ความสําคัญของกฎหมายสงวนและคุมครองสัตวปา และมีสวนชวยในการ

อนุรักษสัตวปา 
13. เห็นความสําคัญและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  

ศิลปวัตถุ  และ พพิิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
ในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวธิีหนึ่งที่ใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองของ
กฎหมายที่เกีย่วของกับชมุชน จากการเรียนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูเปนกลุม ในการจัดกจิกรรม
การเรียน การสอนในชุดการเรียนรูนี ้   ผูวจิัยไดจัดทําโดยมุงเนนที่จะใหผูเรียนเปนผูคนพบความ รู 
เนนการลงมือปฏิบัติและการทํางานรวมกนัเปนกลุม ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดสืบ
เสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูที่อยูรอบๆตัว โดยมวีธิีการเรียนทีห่ลากหลาย เชนการสืบเสาะหา
ความรูเปนกลุม การทาํงานเปนกลุม การแกปญหา และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนรูเหลานี้
จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง มีความหมายและคงทนกวาการเรียนแบบทองจําตําราเรียน 
นอกจากนีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจยัไดคํานงึถึงความเหมาะสม และความสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูวชิากฎหมายนารู ส043 ในสวนทีว่าดวยเรื่องกฎหมายที่เกีย่วกับชุมชนขอ
ที่ 5) ตระหนกัในความสําคัญของกฎหมายเกีย่วกับทะเบียนราษฎรและสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 6) เห็นความสาํคญัของพระราชบัญญัติการประถมศึกษาและปฏิบัติไดถูกตอง 7) เห็น
ความสาํคัญของกฎหมายวาดวยเรื่องการจราจรทางบก และสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 8) 
เห็นความสาํคญั และความจําเปนของการรับราชการทหารและสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง 9) 
สามารถวิเคราะหปญหาเกีย่วกับยาเสพตดิ และสามารถแสวงหาแนวทางการปฏิบตัิเพื่อแกปญหา
ยาเสพติดได 10) เหน็ความจําเปนในการเสียภาษีเงินไดใหแกประเทศ และมีความรู ความเขาใจใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 38

หลักเกณฑการเสียภาษีเงนิได และ 11) มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตามหลักเกี่ยวกับการ    
สงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงการ จรรยามารยาทของนักเรียน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ 
 ผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนผูวิจัยไดรวบรวมและนําเสนอดังนี้ 

สุจิตรา  ปทมธนิสร (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอน
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเรื่องความรับผิดชอบและการมีวินัยวิชาจริยธรรมศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ผูวิจัยไดลําดับข้ันตอน ดังนี้ (1) สํารวจขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ศึกษา
เอกสารการสรางชุดการสอนหลักสูตร (2) สรางชุดการสอนและปรับปรุง (3) หาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน (4) ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนที่สราง และพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 

   เปลี่ยน    อมฤตเกรียงไกร  (2538 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ผูวิจัยไดลําดับข้ันตอน ดังนี้ (1) ศึกษาระเบียบ
วิธีวิจัยและพัฒนา(2) สรางชุดการสอน (3) นําชุดการสอนไปทดสอบหาประสิทธิภาพ (4) 
วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 (2) นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงนักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3)นักเรียนที่เรียน
ดวยชุดการสอนมีเจตคติตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

อังสนา  พิไสยสามนตเขต (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอน เร่ือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โดยใชเทปเปนสื่อหลัก 
จํานวน 6 ชุด 6 หนวย ไดแกหนวยที่1 เร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย หนวย
ที่2 เร่ืองการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 หนวยที่3 เร่ืองโครงสรางระบอบ
ประชาธิปไตย หนวยที่4 เร่ือง การเลือกตั้ง   หนวยที่5 เร่ือง60ปประชาธิปไตย และหนวยที่6 เร่ือง
สถาบันพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยไทยไทยของประเทศไทย โดยมีลําดับข้ันตอนการ
สรางชุดการสอนดังนี้ (1) สํารวจความตองการ (2) สรางชุดการสอน โดยยึดระบบการผลิตชุดการ
สอนแผนจุฬา(3)นําชุดการสอนไปทดลองใชและหาประสิทธิภาพ (4) ประเมินผลชุดการสอน  
ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ทั้ง 6 ชุดการสอน 
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คือ 84.00/80.00 , 83.00/80.50 , 84.10/80.00 , 84.75/82.50 , 83.10/83.50 และ82.30/81.25 
ตามลําดับ (2) คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จากการเรียนดวยชุดการสอน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทั้ง  6  ชุด    ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก 
 ปริญดา  ชัยชนะ (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอน 
เร่ือง “หลักธรรมในพระพุทธศาสนา“ รายวิชา ส 019 พระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภัทรญานวิทยา  จังหวัดนครปฐม จํานวน  5 ชุด 5หนวย คือ หนวยที่1 
เร่ืองสติสัมปชัญญะ หนวยที่2 เร่ืองบุพการี หนวยที่3 เร่ืองกตัญูกตเวที หนวยที่4 เร่ืองขันติ –
โสรัจจะ และหนวยที่ 5 เร่ืองอิทธิบาทสี่  โดยมีลําดับข้ันตอนการสรางชุดการสอน ดังนี้ (1) สํารวจ
ความตองการพื้นฐาน ศึกษาหลักสูตร คูมือการสอน(2) สรางชุดการสอนและแบบทดสอบ (3) 
ดําเนินการทดลองใชหาประสิทธิภาพ   (4) วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอน      ผลการวิจัย
พบวาชุดการสอนทั้ง 5 หนวยมีประสิทธิภาพ 88.42/83.68 , 83.21/88.16 , 87.87/83.42 , 
86.35/81.84 และ83.59/81.57 ตามลําดับแสดงวาชุดการสอนมีคุณภาพตามเกณฑประสิทธิภาพ 
80/80 และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการ
สอน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01แสดงวาเมื่อนักเรียนเรียนจาก
ชุดการสอน 
แลวมีความรูมากขึ้น 
 พรพิมล   บุญนิมิตร (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสรางชุดการสอน เร่ือง 
กฎหมายแพงสําหรับเยาวชน ในรายวิชา ส043 กฎหมายนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 6 หนวย คือหนวยที่1 เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย หนวยที่2 เร่ืองบุคคลและสภาพบุคคล หนวยที่3 เร่ืองนิติกรรมและความสามรถ
ของ  ผูเยาว หนวยที่4 เร่ืองการหมั้นและการสมรส หนวยที่5 เร่ืองบิดามารดากบับตุร และหนวยที6่ 
เร่ืองมรดกและพินัยกรรม โดยมีลําดับข้ันตอนการสรางชุดการสอน ดังนี้  (1) สํารวจปญหาของ
นักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ศึกษาหลักสูตร   คูมือครู    (2) ดําเนินการสรางชุดการ
สอน     (3) นําชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพ (4) วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว80/80 ทั้ง 6 ชุดการสอน 
คือ 98.37/93.57, 98.33/91.35, 99.05/97.29, 98.91/87.02, 99.39/89.18 และ 98.72/97.29 
ตามลําดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจากชุดการสอนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 หทัยรัตน อันดี (2544 : บทคัดยอ)  ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  โดยลําดับข้ันตอนการวิจัยดังนี้    1) ศึกษาความตองการ 
พื้นฐาน  2) สรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 3) ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) ประเมินและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
80/80 ทั้ง 5 ชุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง สามารถคนควาหาคําตอบและนํามาพัฒนาเปนผลงานได 
 ศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ว203 
เร่ืองอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 โดยมีข้ันตอนการพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 3) ทดลองใชชุดการเรียน 4) ประเมิน
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียน ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 81.41/82.68 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดการ
เรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยหลังการใชชุดการเรียน นักเรียนมี
คะแนนสูงกวากอนใช นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนอยูในระดับปานกลางและนักเรียนมี
ความสามารถในการออกแบบทดลองเพื่อทดสอบสารอาหารอยูในระดับดี 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 

งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูไดมีผูทําการวิจัยไว ดังนี้ 
 กิลส (Giles 1975) ไดทําการวิจัยเชิงคุณคาของชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนใน
ระดับประถมศึกษา  พบวาชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนชวยเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับ   
ประสบการณจากกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนตางๆที่ครูจัดไวให เปนการสนองความตองการ
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  มีความคิดสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น  สวนการสอน
ตามปกติไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดไว ครูผูสอนมีบทบาท
เปนผูบรรยาย  อธิบาย  ควบคุม  ใหเปนไปตามแผนการสอนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  นักเรียนไมมีอิสระตอการทํากิจกรรม  ทําใหนักเรียนไมมีความกระตือรือรน   และไมมี
ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เรียนในบทหนึ่งๆ 

แอนเดอรสัน  (Anderson 1982)  ไดสรางชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษา   โดยใช
ชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย    ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญ  จากกลุมที่สอนโดยใชชุดการเรียน  การวางแผนการสอนและวิธีสอน   แตไมมีความ
แตกตางกันดานทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษา  และผูเรียนโดยมากชอบชุดการเรียนดวยตนเอง 
 ชอรทเตอร (Shorter 1982) ไดสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองเเพื่อแนะนําประสบการณ
ดานวิชาชีพเกษตรกรรม เร่ือง การใชจายของนักเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชชุดการเรียนกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยชุดการเรียนรูกับการสอนตามปกติ 

 ฮุลเลย  (Hulley Joan C.1998: Abstract, อางถึงใน หทัยรัตน อันดี 2544 : 64)  
ศึกษาเรื่องการสรางชุดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร  และวิชาสังคมศึกษา 
ของนักเรียนเกรด  5 ผลการศึกษาพบวา  ชุดการเรียนรูมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร  3 เร่ือง   ไดแก    
1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) วิทยาศาสตรกายภาพ  3) ประวัติศาสตรและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ซึ่งเนื้อหาของแตละเรื่องนํามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรของหลักสูตรแมบทแหงชาติ 
ชุดการเรียนรูประกอบดวย วัตถุประสงค ส่ือการเรียนการสอนที่สรางขึ้น และการประเมินผล ครู
สามารถใชชุดการเรียนการสอนจากการศึกษาคูมือครู ผลการใชชุดการเรียนรู พบวา ชวยใหครู
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางกวางขวาง 
 
ประวัติโรงเรยีนบอสุพรรณวิทยา 
   โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา ตั้งอยูเลขที่173 หมูที่ 5 ตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยกรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหกอตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
การกอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ลงวันที่ 9 มกราคม  พ.ศ.2523 และไดเปดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนเปนปแรกในปการศึกษา 2523 โดยเปดทําการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมี
นักเรียนในคน โดยมีนายสันติ  ธนวรรณ เปนครูใหญคนแรก แตเดิมโรงเรียนบอสุพรรณวิทยาได
จัดการเรียนการสอนโดยใชศาลาวัดหัวกลับเปนการชั่วคราวจนกระทั่งถึงวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2523 จึงไดยายมาใชสถานที่ของโรงเรียนบนเนื้อที่จํานวน 36 ไรในปจจุบัน ซึ่งสถานที่ที่ใชใน
การกอสรางโรงเรียนไดมาจากการบริจาคของประชาชนโดยการนําของคณะกรรมการกอต้ัง
โรงเรียนในขณะนั้น 

ในปการศึกษา 2544 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยามีนักเรียนทั้งสิ้น 625 คน ครูจํานวน  
18 คน ครูอัตราจางจํานวน 8 คน นักการ 1 คน พนักงานขับรถ 1  คน  มีผูบริหารดังนี้  

1. นายพิษณุ  งามขํา         ผูอํานวยการโรงเรียน 
 2.  นางกิ่งดาว  นาคเอก   ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ  

3.  นายไกรวุฒิ   ประกาศวุฒิสาร  ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง 
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 

โรงเรียนบอสุพรรณวิทยาจัดเปนโรงเรียนมัธยมประจําตําบลขนาดกลาง จัดการเรียน
การสอนออกเปน 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนเปนแบบสหศึกษา คือ มีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในหองเดียวกัน  
โดยมีการจัดหองเรียนดังนี้ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับมัธยมศึกษาปที่1  จํานวน  3  หองเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาปที่2  จํานวน  3  หองเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาปที่3  จํานวน  2  หองเรียน 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ระดับมัธยมศึกษาปที่4   จาํนวน  2  หองเรียน  
  ระดับมัธยมศึกษาปที่5  จํานวน  2  หองเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาปที่6  จํานวน  2  หองเรียน 
โดยแบงแผนการเรียนตามตารางที่ 1 ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 การจัดแผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา ประจํา 
                  ปการศึกษา 2544 

แผนการเรยีน ระดับช้ัน ม.4 ระดับช้ัน ม.5 ระดับช้ัน ม.6 
วิทย - คณิต หอง 1 หอง 1 หอง 1 
ศิลปทั่วไป หอง 2 หอง 2 หอง 2 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมมีการจัดแบงเปนแผนการเรียนจากการสํารวจจํานวน

นักเรียนทัง้หมดของโรงเรียน  โดยฝายทะเบียนของโรงเรยีนบอสุพรรณวิทยา พบวาในปการศึกษา 
2544 มีจํานวนนกัเรียน ดังแสดงในตารางที ่2 
ตารางที่  2   จํานวนนักเรียนของโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา ปการศึกษา 2544 

ระดับช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ รวม 
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บทที่  3 

 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

 
การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)   โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่3ที่เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา (ส043) เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (Research) 
ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (Development) 
ข้ันตอนที่ 3  การทดลองใชเคร่ืองมือที่สรางขึ้น (Research) 
ข้ันตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู  (Development) 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค เพื่อการศึกษา ความคิดเห็นและนําเนื้อหาที่ไดจากการสํารวจ มาพัฒนา
เปนชุดการเรียนรูซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  
3  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  

2. วิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วิชาสังคม
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาในการนํามาสรางชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรู   เพื่อศึกษารูปแบบการนาํมา
พัฒนาเปนชุดการเรียนรู  เรือ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท3ี 

4. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ    โดยการสัมภาษณ 
ขอคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทาง    และรูปแบบในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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5.  ศึกษาความตองการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   3    โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา       อ.สองพี่นอง  

จ.สุพรรณบุรี   จํานวน 36 คน  
2. ผูบริหารโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา จํานวน 3 คน 
3. ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา จํานวนทั้งสิ้น  4 คน  เพื่อ

ทราบความตองการ รายละเอียด และคุณลักษณะของชุดการเรียนรู เพื่อนําไปพัฒนา และปรบัปรุง
แกไขชุดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐานความตองการในการใชชุดการเรียนรู คร้ังนี้ มีดังนี้ 

1.  แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนรูจํานวน 1ฉบับ 
    2.  แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 1 ฉบับ 
    3.  แบบสนทนากลุมผูบริหาร  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา และตัวแทนนักเรียน 

ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความตองการ 
    การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับ   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถาม  หลักการสรางชุดการเรียนรู  และเอกสารอื่น

ที่เกี่ยวของ 
 2. นําขอมูลที่ไดจากตอนที่1มาสรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอคําถามเปนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใชัชุดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบ

ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา     และผูเชี่ยวชาญดานการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity) ภาษาที่ใชและการประเมินที่ถูกตอง     
และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

ใหคะแนนเทากับ  +1 เมื่อแนใจวาชุดการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสม 
ใหคะแนนเทากับ   0   เมื่อไมแนใจวาชุดการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสมหรือไม 
ใหคะแนนเทากับ  -1  เมื่อแนใจวาชุดการเรียนรูนั้นไมมีความเหมาะสม 
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พิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.05 ข้ึนไปจึงถือวา
แบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงในเนื้อหา (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 2527:69) ซึ่งจากการให
ผูเชี่ยวชาญประเมินพบวา แบบสอบถามมีความเหมาะสม โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.0 
 

สูตร IOC      = ∑R 
                                                     N 

 IOC        แทน ดัชนีความสอดคลองของชุดการสอนที่สรางขึ้น 
  ∑R       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาทั้งหมด 
    N        แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา     และ
ผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขและตัดขอที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการสอบถามบางขอ 
  5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   3 โรงเรียน 
บอสุพรรณวิทยา อ.สองพี่นอง จ. สุพรรณบุรี 
 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู       ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับความตองการในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู   เร่ือง 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนมาวิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละ (%) วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 

1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบสัมภาษณ หลักการพัฒนาชุดการเรียนรู  และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 

2.  สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structured Interview) แบงออกเปน 3 ตอน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่1 แบบสัมภาษณและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 4 ขอ ไดแก
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการใชชุดการเรียนรู 

    ตอนที่2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดการเรียนรู   เร่ืองกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   จํานวน 6   ขอ ไดแก     1) ทานคิดวา
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องคประกอบของชุดการเรียนรูวิชากฎหมายนารู    ควรประกอบดวยอะไรบาง        2) ทานคิดวา
ชุดการเรียนรูควรมีรูปแบบเปนอยางไร    3) ทานคิดวาชุดการเรียนรูวิชากฎหมายนารู ควรเรียน
เนื้อหาอะไรบาง และลําดับความสําคัญของเนื้อหาอยางไร  4) ทานคิดวาควรมีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนใหนักเรียนในแบบใด   5) ทานคิดวาควรมีส่ืออะไรบางที่ควรมีประกอบการจัด 
กิจกรรมการเรียน    6) ดานการวัดและประเมินผลควรมีลักษณะเปนอยางไรบาง 

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ จํานวน 1 ขอ 
    1.นําแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา  

และภาษา3 คน ตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ  (IOC) 

    2.นําแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  
และผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู 

   การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  1.ประสานงาน ขอนัดหมายเวลา และสถานที่สัมภาษณ 
  2. ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง มีขั้นตอนดําเนินการสัมภาษณ ดังนี้ 

2.1 ข้ันเตรียมตัว เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นและอุปกรณการบันทึกขอมูล
การสัมภาษณ 

2.2 ข้ันดําเนินการสัมภาษณ ผูวิจัยแนะนําตนเองและจุดมุงหมายของการ
สัมภาษณแกผูเชี่ยวชาญ ( คําถามอาจมีการสลับไปมาไดตามความเหมาะสมและสถานการณ) 

2.3 ข้ันบันทึกการสัมภาษณ บันทึกทันทีตามขอเท็จจริงที่ไดรับ 
2.4 ข้ันปดการสัมภาษณ เมื่อดําเนินการสัมภาษณเสร็จส้ิน  ผูวิจัยกลาวขอบคุณ

ผูใหสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
 
ขั้นตอนการสนทนากลุม ( Focus Group) 

   ผูวิจัยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคามตองการพืน้ฐานในการพฒันาชุดการเรยีนรูเร่ือง     
กฏหมายที่เกีย่วของกับชุมชน    สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3    ดวยการจัดกลุมสนทนา 
(Focus Group)โดยมผูีรวมสนทนาดังนี ้ผูบริหารโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา อําเภอสองพีน่อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 3คน  ไดแก  นายพษิณุ  งามขาํ  ผูอํานวยการโรงเรียนบอสุพรรณ
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วิทยา นางกิง่ดาว นาคเอก  ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ และบริการ และนายไกรวฒุิ   
ประกาศวุฒิสาร  ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองและวชิาการ  ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา  4  คน   
และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที3่  จํานวน 1 คน รวม   8 คน   ซึ่งในการสนทนากลุมนั้นไดนาํ
ประเด็นเกี่ยวกับความตองการและ  ขอบขายเนื้อหาสาระเกีย่วกบัการพัฒนาชดุการเรียนรูเร่ือง
กฏหมายที่เกีย่วของกับชุมชน  โดยนาํประเด็นที่เกี่ยวของกับการสอบถาม  การศึกษาคนควา
เอกสารที่เกี่ยวของ  และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวชิากฏหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชนมาวิเคราะหรวมกัน  โดยกําหนดระยะเวลาใชในการสนทนากลุมประมาณ 2 
ชั่วโมง  และกาํหนดประเด็นในการสนทนากลุมเปน 3 ตอนดังนี้คือ 

   ตอนที ่1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม 
ตอนที ่2  สภาพความตองการและรูปแบบการพัฒนาชดุการเรียนรู 

     ตอนที ่3  ประเด็นที่ใชสนทนากลุมเกี่ยวกบัขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนในการสรางประเด็นการสนทนากลุม 
1.นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา  วิเคราะหหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนตน  พ.ศ. 2521     (ฉบับปรับปรุง   2533)     
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวชิากฏหมายสาํหรับชุมชน  และจากการ
สอบถามมาวิเคราะห  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นการสนทนากลุม 

    2. กําหนดวตัถุประสงคของการสนทนากลุม  โดยนาํมากําหนดประเด็นคําถามใน
การสนทนากลุม    ซึ่งกําหนดประเดน็คําถามในลกัษณะกวางๆ    เพื่อเปดโอกาสใหผูรวม
อภิปรายไดแสดงความคิดเหน็ 
                 3.  นําประเด็นกลุมสนทนาที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษา   และ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content    
Validity)     แลวนํามาปรับปรุงแกไข    นําเครือ่งมือที่ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกบัภาษาที่ใชไม
สอดคลองกับขอคําถาม ภาษาที่วกวนเขาใจยาก ประเด็นที่ใชในการสนทนาบางหวัขอที่ไม
สอดคลองกับวัตถปุระสงคในการสนทนากลุม เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาความสอดคลอง +1 

     4.  นําประเด็นสนทนากลุมที่สมบูรณแลวไปดําเนนิการสนทนากลุมกับ
กลุมเปาหมายที่กาํหนดไว  
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การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม  (Focus  Group) 
เมื่อจัดการสนทนากลุมแลวผูวิจัยสรุปความคิดเห็นจากการสนทนา   โดยการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ  
 จากขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐานสามารถนํามาสรุปเปนขั้นตอนไดดังตารางที่  3 
 
ตารางที่ 3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นสํารวจขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1.เ พ่ือศึกษาเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 

1.ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 

 

1.แผนพัฒนาการศึกษา 
แหงชาติ พุทธศักราช2540 
2.หลั กสู ต รมั ธ ยมศึ กษา
พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2521(ฉ บั บ
ปรับปรุงพ.ศ. 2533) 
3.พระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 
4. การสรางชุดการเรียนรู 

เอกสาร ตําราเกี่ยวกับนโยบายทาง
การศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 
แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

2.เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห
หลักสูตรมัธยมศึกษา
ต อ น ต น
พ .ศ .2521(ฉ บั บ
ปรับปรุงพ.ศ.2533) 

1.ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร
หลักสูตร 
2.ศึกษาเนื้อหา 

1.หลั กสู ต รมั ธ ยมศึ กษา
ตอนต น  พ .ศ .2522(ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2533 ) 
2. หนังสือแบบเรียน
กฎหมายนารู   ส043     ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  (Content 
Analysis ) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

3. เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับ
ชุดการเรียนรู 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย
เกี่ยวกับการสรางชุดการ
เรียนรู 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  (Content 
Analysis)    แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 
 

4.เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ข อ มู ล
เกี่ยวกับการพัฒนาชุด
ก า ร เ รี ย น รู จ า ก
ผูเชี่ยวชาญ 

การสัมภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญด านชุ ดการ
เรียนรู 1 คน 

แบบสัมภาษณการวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ 

5. เพื่อศึกษาความ
ต อ ง ก า ร พื้ น ฐ า น
เกี่ยวกับการใชชุดการ
เรียนรู 

จัดกลุมสนทนา  
( Focus  Group  ) 

1. ผูบริหารโรงเรียน 
2. ครูผูสอน 
3.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปที่ 3   รวม 8 คน 

แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม  
วิเคราะหขอมูลโดยการวิ เคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอแบบพรรณความ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ 
วัตถุประสงค   

เพื่อพัฒนาและหาประสทิธภิาพของชุดการเรียนรูเร่ืองกฏหมายที่เกีย่วของกับชุมชน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3   
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.วิเคราะหผลจากการสํารวจความตองการ   และขอมูลพื้นฐานการจัดกิจกรรม
กาเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรูฉบับราง  

2. ดําเนินการสรางแบบชุดการเรียนรูโดยกําหนดโครงสรางฉบับรางคือ  1) คํานํา   2)  
วัตถุประสงค  3)  คูมือครู ประกอบดวย  3.1)  แผนการเรียนรู  3.2)  ใบความรูสําหรับครู  3.3)  
แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกลุม  4)  คูมือนักเรียน  ประกอบดวย 4.1) ใบงาน   4.2)  
แบบประเมินตนเอง  และ  5)  ส่ือประกอบการใชชุดการเรียนรู  เชนหนังสืออานเพิ่มเติม 

3. เมื่อไดองคประกอบของงชุดการเรียนรูฉบับรางจึงดําเนินการสรางชุดการเรียนรูเร่ือง 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 7 เร่ืองดังนี้ 

เร่ืองที่ 1  กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
เร่ืองที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
เร่ืองที่ 3  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
เร่ืองที่ 4  กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
เร่ืองที่ 5  กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
เร่ืองที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
เร่ืองที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมคุมครองความประพฤติ  การแตงกาย  และ

จรรยามารยาทของนักเรียน 
     4. นําชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อขอคําแนะนํา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      และปรับปรุงแกไข   เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   5. นําชุดการเรียนรูที่แกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3 ทานเพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองเชิงเนื้อหา  และประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษาที่สราง
ข้ึน  เพื่อหาความสอดคลองของเครื่องมือ  โดยพิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปจึงจะถือวาชุดการเรียนรูนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ  2527 : 69 ) 

6. ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
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และผูเชี่ยวชาญ  กอนนําไปหาคาประสิทธิภาพ 
     7. นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่

ปรึกษา  ไปหาประสิทธิภาพ  E1/E2   โดยโดยผูวิจัยกําหนดเกณฑ 80 / 80 ซึ่งทําการทดสอบ
หาประสิทธิภาพจากกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา  มีลําดับข้ันตอน
การดําเนินงานดังนี้ 

1. แบบรายบคุคล (  Individual Try Out) จาํนวน 3 คน  เลือกแบบ
เจาะจง โดยเลือกจากนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 3     โรงเรียนบอสุพรรณวทิยาที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง    เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  โดยเลือกนกัเรยีน เกง 1 คน  
ปานกลาง 1 คนและ ออน 1 คน รวม 3 คน  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเนื้อหาความยาก
งายของภาษาและปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 60/60 

  2. แบบกลุมยอย (Small Group Try Out) โดยใชชุดการเรียนรูที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที3่ โรงเรียนบอสุพรรณวทิยาโดยเลือก
นักเรียนเกง 3 คน  ปานกลาง  3 คน  และออน 3 คน    รวม 9 คน และนําผลที่คํานวณไดไป
หาประสทิธิภาพตามเกณฑ 70/70 แลวนาํไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชกบักลุม 

สถิติการวิเคราะหขอมูล  (ชัยยงค  พรหมวงษ  และคณะ 2540 101 –102 
) 

สูตรที่1 
                                                           ∑ X  
                  E1           =                          N                         x     100 
                                                             A 
  E1         หมายถงึ คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนที่นกัเรียนทุกคนทําแบบฝก
ปฏิบัติใน กลุมกิจกรรมการสอนไดถูกตองรอยละ 80 ของคําตอบทัง้หมด 

     ∑ X      หมายถงึ คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทาํได 
   A         หมายถงึ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทกุแบบฝกหัดรวมกนั 

       N        หมายถงึ จํานวนนักเรียน 
 
สูตรที่ 2 
                                                            ∑ F    
                  E2        =                              N                         x     100 
                                                              B 
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       E2        หมายถงึ       คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนที่นกัเรียนทุกคนทาํ

แบบทดสอบ 
                                        หลงัเรียน  ไดถูกตองรอยละ 80 ของคําตอบ

ทั้งหมด 
       ∑ F     หมายถงึ    คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียน 

   B          หมายถงึ  คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
       N         หมายถงึ   จํานวนนกัเรียน 

                
การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูโดยใชสูตรดังกลาวไดจากการนาํคะแนน

แบบฝกหัดในขณะที่ประกอบกิจกรรมในแตละศูนยการเรียน  และคะแนนสอบหลังเรยีน  คํานวณ
ดวยการหาคา E1 / E2 เพือ่เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวดังตอไปนี ้

สูงกวาเกณฑ  เมื่อประสทิธิภาพของชดุการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวมีคาเกิน 2.5 
%   

เทากับเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของชดุการเรียนรูเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งแตไม
ต่ํากวาเณฑ 2.5  %  ถือวามีประสิทธภิาพรับได 

นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และถกูตอง  ใหสมบูรณกอนนาํไปทดลองใชจริง 

จากขั้นตอนการพัฒนาชุดการการเรียนรูและหาประสทิธิภาพของเครือ่งมือที่ผูวิจัยได
จัดทําขึ้น สามารถสรุปและลําดับข้ันตอนได ดังตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 สรุปวิธกีารดําเนินการขั้นพฒันาชุดการเรียนรูและวธิกีารหาประสทิธิภาพของ 
              เครื่องมือ 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
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1.เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ืองกฏหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 

พัฒนาชุดการเรียนรูที่
ประกอบดวย  
1. คํานํา 
2. วัตถุประสงค 
3. คูมือครู 
3.1 แผนการเรียนรู 
3.2 ใบความรู 
4. คูมือนักเรียน    
4.1 ใบงาน 
4.2 แบบประเมิน

ตนเอง 
5.สื่อประกอบการสอน 

 
 
 
 
 
 

ชุดการเรียนรู เร่ืองกฏหมายที่เกี่ยวของ
กับชุมชนสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 

ตารางที่ 4 ( ตอ ) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 

2.เพื่อหาคุณภาพของชุด
การเรียนรู 

ประเมินชุดการสอนโดย
ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
คน 

ประเมินชุดการเรียนรูวิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis)และหา
คาดัชนีความสอดคลองของชุดการ
สอน (IOC) 

3.   เพื่อแกไขและปรับปรุง
ชุดการ เ รี ยน รู ก อนนํ า ไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
จริง 

แกไข และปรับปรุงชุดการ
เรียนรู  

ชุดการเรียนรู ชุดการเรียนรูฉบับรางวิเคราะหเนื้อหา 
( Content Analysis ) 
แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดการเรียนรู 

วัตถุประสงค เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรูและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเร่ือง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 

ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   3/1   และ 3/2       โรงเรยีน
บอสุพรรณวิทยา  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 83  คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3 /1  จํานวน  40 คนที่กําลังศึกษาวิชากฎหมายนารู  ( ส043 )  ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2544  โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สาเหตุที่เลือก
นักเรียนกลุมนี้เนื่องจากมีระดับผลการเรียนของนักเรียนในปที่ผานมามีทั้งเกง  ปานกลาง และออน
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน   
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แบบแผนการวิจัย  ประเภท Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest – 
Posttest Design (Tuckman 1999:160) ดังแสดงในตารางที่6 

 
ตารางที่ 5 แสดงแผนการวิจัย 
 
 การทดสอบกอนทดลอง           การจัดกระทํา การทดสอบหลังการทดลอง 
                 T1                    X                     T2 

 
T1   แทน การทดสอบกอนการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
X     แทน การเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
T2   แทน การทดสอบหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 

ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใชกับนักเรียน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 40 คน โดยมีวิธีดําเนินดังนี้ 

1. ชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย 7 เร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1  กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
เร่ืองที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
เร่ืองที่ 3  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
เร่ืองที่ 4  กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
เร่ืองที่ 5  กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
เร่ืองที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 

          เร่ืองที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมคุมครองความประพฤติ  การแตงกาย  และ
จรรยามารยาทของนักเรียนนักศึกษา 

2.แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูเปนกลุม 

 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
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1.  ในการทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน   ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนทําการทดลอง ผูวิจัยไดชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชนของการวิจัย
ใหกับ นักเรียนที่เปนกลุมทดลอง พรอมทั้งทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับแผนการจัด
ประสบการณ วิธีการเรียนการสอน เพื่อใหผลการเรียนรูจากชุดการเรียนรู เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 40 ขอ เวลา 50นาที 
เพื่อทดสอบกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู (Pre - test)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 
40 คน 

3. ดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่3/1 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรีที่เปนกลุม
ทดลอง ในขณะทําการทดลองสอนผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา ชี้แจงและชวยเหลือกับนักเรียนโดยใช
เวลาในการสอบ 2 คาบ/สัปดาห  คาบละ  50นาที เปนเวลา  4 สัปดาห โดยที่ไมนับวันที่ทําการ
ทดสอบ  ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดลองใชชุดการเรียนรูดวยตัวเองดังขั้นตอนตอไปนี้ 

3.1  ข้ันนําเขาสูบทเรียนผูวิจัย ไดอธิบายถึงจุดประสงคของการเรียนดวยชุดการ
เรียนรู   การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน       การปะเมินความรูจากการเรียนและประโยชนที่ไดรับ
จากการเรียนดวยชุดการเรียนรู  

        3.2  ข้ันสอน  ผูวิจัยแนะนาํวธิีใชชุดการเรียนรูอยางใกลชิดเมื่อนกัเรียนเกิดความ
สงสัยและแบงนักเรียนออกเปน 7กลุม   กลุมละ 6 –7 คน กิจกรรมในชั้นเรยีน  นกัเรียนจะปฎิบัติ
กิจกรรมกลุม  โดยมนีักเรียนทัง้หมด  7   กลุม  โดยเริม่กิจกรรมที่ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทน
เพื่อจับฉลากเพื่อรับเนื้อหาทีก่ลุมของตนเองจะตองวางแผนการศึกษาคนควา  นาํเสนองาน  และ
รวมกิจกรรมในครั้งตอไป     โดยกิจกรรมขั้นนําเสนองานของนกัเรยีนเริ่มจากหนวยความรูที ่ 1 
ขณะเดียวกนันักเรียนทกุกลุมจะรวมทํากิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไวใหครบทั้ง 7 หนวยพรอมๆกนั  
โดยทุกกลุมจะเรียนครั้งละ 1 หนวยความรู  โดยทกุกลุมจะเริ่มเรียนจากหนวยความรูที่ 1 ไปจนถึง
หนวยที ่ 7 พรอมๆกันจนครบทุกแผนการเรียน  เปนการผสมผสานระหวางการแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  และประกอบกิจกรรมที่ครูจดัไวใหศึกษาในรูปของใบงาน 
การอภิปรายซกัถาม  และสรุปผลจากการศึกษาความรูดวยตนเองจากการรับฟงความรูของเพื่อน
กลุมอ่ืนขณะนาํเสนอ  พรอมทั้งกจิกรรมที่ครูจัดเตรียมไวให โดยกิจกรรมการแสวงหาความรูจะเปน
การออกไปศึกษานอกหองเรยีนจากแหลงเรียนรูในชุมชน   ในวันหยุด  แลวนาํเสนอผลการศึกษา
ในคาบเรียนในสัปดาหตอไป  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55

3.3  ข้ันสรุป นักเรียนนําสิ่งที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงานมาอภิปรายสรุปรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียนหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จส้ินในแตละชุดการเรียนรู 
นักเรียนจะทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใชชุดการเรียนรู หลังจากนั้นเปน
การวางแผนในการศึกษาชุดการเรียนรูในเรื่องตอไปจนครบทุกชุดการเรียนรู  

4. หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จส้ินครบทุกแผนการเรียนรูแลว   ผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบหลังการเรียน  (Post - test) กับกลุมทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 40 ขอ  
เวลา 50นาที 

5. ลําดับสุดทาย ผูวิจัยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นแบบเขียนพรรณนาความรูสึก  
ที่มีตอการเรียนโดยการใชชุดการเรียนรู  

6.  หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบภาคสนาม   (Field Tryout) 
ข้ันตอนการทดลองใชชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และนําไปใชกับกลุมตัวอยางที่เลือก

ไว  สามารถสรุปเปนลําดับข้ันตอนดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6    สรุปวิธีดําเนินขั้นตอนการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 
1.  เพื่อทดลองใชชุดการ
เ รี ย น รู  เ ร่ื อ ง ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวของกับชุมชนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่3 

1.ทดสอบความรูความเขาใจ
กอนเรียน 
2. ทดลองใชชุดการเรียนรู 
2.1 ขั้นนํา 
2.2 . ขั้นสอน 
2.3 ขั้นสรุป 
3.ทดสอบหลังเรียน 
4.หาประสิทธิภาพของชุดการ
เ รี ย น รู แ บ บ ภ า ค ส น า ม ( 
Field  Try Out ) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 
โ ร ง เ รี ย นบ อ สุ พ ร รณวิ ท ย า 
จํานวน 40 คน ซ่ึงเปนกลุม
ตัวอยาง  

ชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล โ ด ย ก า ร
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) ของ
คา E1/E2  และวิเคราะหเนื้อหา  
( Content  Analysis )  และ
นําเสนอแบบพรรณนาความ 
 

 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินชุดการเรียนรู  มีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

วัตถุประสงค  
เพื่อประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  และปรับปรุงแกไข 
วิธีดําเนินการ 
1. การดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

ในการประเมินชุดการเรียนรูผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา (ส043) เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 ขอ เปน
ขอสอบแบบปรนัยประกอบดวยขอคําถาม 4 ตัวเลือก นักเรียนจะตองเลือก คําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน   และถาตอบผิด 
หรือไมตอบ   ใหขอละ 0 คะแนน  

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือดังนี้ 
1.  ศึกษาหลักสูตร คูมือครู เนื้อหาที่จะออกแบบสอบถาม คูมือการวัดผลประเมินผล

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ศึกษาจุดประสงค ขอบเขตของเนื้อหา    เพื่อใหครอบคลุม
เนื้อหาที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยยึดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก 

   2.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยซึ่งใชในการสอบกอนและ
หลังการใชชุดการเรียนรู เปนขอสอบชุดเดียวกัน แตเปนขอสอบคูขนาน คือวัดในจุดประสงคและ
เนื้อหาเดิม แตเปล่ียนแปลงโดยการสลับขอและสลับตัวเลือก  
  3.   นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สรางขึน้ใหผูเชีย่วชาญจํานวน   3  คน  
ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   (Content  Validity)     โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของ 
แบบทดสอบกบัจุดประสงคเชิงพฤติกรรม     แลวนาํความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดมาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยใหไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) เทากบั 0.82 

4. นําแบบทดสอบที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญมา  
ปรับปรุงแกไขความบกพรองเพื่อใหได 2 ชุดแบบคูขนาน จํานวนชุดละ 40 ขอแลวนาํไปทดลอง
ใชกับนักเรียน  (Try  Out)  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  ที่ไมใชกลุมตัวอยางและนาํคะแนนที่
นักเรียนแตละคนสอบไดมาวิเคราะห  เพือ่หาคาอาํนาจจําแนก ( r ) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 
และคาความยากงายของขอสอบ ( P ) ซึ่งไดคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง 0.32 – 0.64   
และคาความยากงาย     (  P ) ระหวาง 0.36 – 0.64 

   5.  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่  3 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 40  คน หาคาสัมประสทิธิ์สัมพันธของเพยีรสัน ไดคาความเชื่อมัน่ 0.83 
   6.   นําขอสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลว  นําไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กอนและหลังใชชุดการสอนกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3/1  จํานวน 40 คน 
 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย ( X) และ
นํามาเปรียบเทียบความแตกตาง    ระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนกอน   และหลังการใชชุดการ
สอนโดยการหาคาท ี แบบไมอิสระ (t – test Dependent)   โดยใชสถิติขอมูลดังตอไปนี ้
               X      =            ∑ X 
                                                                             N 
เมื่อ                X        แทนดวย   คะแนนเเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 
                   ∑ X      แทนดวย  ผลรวมของคะแนนขอมูลทั้งหมด 
                     N        แทนดวย  จํานวนผูเรียนทัง้หมด 
 คาความยากงาย  ( P )  พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 129  ) 

 
คาความยากงาย ( P)     =       r 

                                                                      N 
  P    แทน    คาความยากงายของแบบทดสอบแตละขอ 
  r    แทน    ผูตอบถูกในแตละขอ 
  N    แทน      จํานวนนักเรียนที่ตอบทั้งหมด 
คาอํานาจจาํแนก ( r )  (  พวงรัตน  ทวรัีตน  2540 : 130  )  

 คาอํานาจจาํแนก  ( r )  =     Ru   -   Re 
                                                         2 / n 

r       แทน   คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ 
Ru    แทน  จํานวนนกัเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
Re    แทน  จํานวนนกัเรียนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 

                  N     แทน  จํานวนนักเรยีนที่ตอบถูกในกลุมสูง  และ กลุมตํ่า 
วิเคราะหความเชื่อมั่น  (Reliability)   
วิเคราะหความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพนัธของเพียรสัน    โดยมีสูตร

ดังนี ้ (  พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 122  ) 
     

      r tt =  N  ∑ XY - ∑X ∑Y 
                   √N [ ∑X2-(  ∑X  )2 ] [ N∑Y2-( ∑Y )2 

 
            r tt                แทน     คาความเชื่อมัน่ 
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              X และ Y       แทน     คะแนนสองชดุ 
          N                 แทน      จํานวนนกัเรียน 
 

 คาท ี แบบไมอิสระ  (  t – test  Dependent  ) 
t – test   Dependent  (  พวงรัตน  ทวีรัตน   2540  :  166  ) 

 t     =                             ∑ D 
                                       √  n   ∑D2  -  (∑D )2 
                                                   n – 1 

t            แทน   การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนและ
หลังเรียน 

∑   D     แทน   ผลรวมของคะแนน 
      ∑ D2   แทน    ผลตางของคะแนนยกกาํลังสอง 
   n          แทน   จาํนวนนักเรยีนทั้งหมด 
 

2. การสรางแบบเขียนพรรณนาตามความคิดเห็น 
หลังจากดําเนินการใชชุดการเรียนรูเสร็จส้ินแลวผูวิจันไดทําการสอบถามความคิดเห็น

จากนักเรียนจํานวน  40 คนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู 
เครื่องมือที่ใช ไดแกแบบสอบถามความคดิเห็น 
ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรียน      

การสอนโดยใชชุดการเรียนรู 
1.  ศึกษาการสรางแบบเขียนพรรณนาความคิดเห็นสอบถามความคดิเห็นจากเอกสาร

และงานวิจยัตาง ๆ  
2. สรางขอความใหครอบคลุมลักษณะทีสํ่าคัญ ๆ ของสิ่งที่จะศึกษาใหครบถวน   ทุก

แงมุม และมีขอความที่เปนทางบวกและทางลบพอ ๆ กัน 
   3. นําขอความที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยพิจารณาในเรื่องของลักษณะ
ส่ิงที่จะศึกษา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช เพื่อหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 

4.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงมาปรับปรุงแกไข ในดานการ 
ใชภาษาที่ยากเกินไป          
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5. นําไปทดลองใชกับนักเรยีนโรงเรียนบอสุพรรณวิทยาที่ไมใชกลุมตัวอยาง   จํานวน   
40 คน  

6.  ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพือ่ความสมบูรณ      แลวนําไปใชสอบถามกับ
นักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยางจริง 
 

3. ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาความรูเปนกลุมในระหวางการดําเนินการใช 
ชุดการเรียนรู 

เครื่องมือที่ใช  ไดแก   แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูเปนกลุม  
ข้ันตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 
1. ศึกษารูปแบบการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั 
2. สังเคราะหและสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู 
3.   นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ      เพื่อหาคาดัชนี

ความสอดคลอง   (Index  of Item Objective Congruence : IOC)  ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง 
เทากับ  +1 

4. นําแบบสงัเกตพฤติกรรมไปใชสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูของ  นกัเรยีน
ระหวางการเรยีนดวยชุดการเรียนรู 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู 
นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูมาวิเคราะหขอมูล โดยการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis ) แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ 
 ในขั้นประเมินชุดการเรียนรู ประเมินความคิดเห็นและพฤติกรรมการแสวงหาความรู
ผูวิจัยไดสรุปทําตารางลําดับข้ันตอนการดําเนินการ ดังตารางที่  7 
 
ตารางที่ 7  สรุปวิธีดําเนินการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู ประเมินความคิดเห็น  
               และพฤติกรรมการแสวงหาความรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู
เร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน

1.  ทดสอบ 
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/1  จํานวน 40 คน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  วิเคราะหขอมูล
โดยหาคารอยละ  ( % )  
คาเฉลี่ย  และ  t – test  
Dependent   
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สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

 2.  สอบถาม
ความคิดเห็น 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/1 จํานวน 40 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
  ( % )  และคาเฉลี่ย ( X ) 
และวิเคราะหเนื้อหา(Content  
analysis)  แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

 3.สังเกต
พฤติกรรม การ
แสวงหาความรู
ดวยตนเองเปน
กลุม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จํานวน 40 คน 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยการ 
หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)แลว
นําเสนอแบบพรรณนาความ  
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บทที่  4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฏหมายที่เกีย่วของกับชุมชนสําหรับนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอยีดตามขั้นตอนการ
ดําเนนิการวิจยัตามลําดับดังตอไปนี ้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
2. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู 
3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
4. ผลการประเมนิและปรับปรุงชุดการเรียนรู 

 
ขั้นตอนที1่ ผลการศกึษาขอมูลพื้นฐาน 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จําแนกเปน 1) ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแผน 
นโยบายทางการศึกษา 2) ผลการวิเคราะหหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2533)   3 ) ผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  4) ผลการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับชุดการเรียนรูจากผูเชีย่วชาญ            5) ผลการศึกษาความตองการในการพฒันา
ชุดการเรียนรูของนักเรียนและผูที่เกีย่วของ      ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผล
ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจยัเกี่ยวกับแผน นโยบายทางการศึกษา  
จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะที่  8  (พ.ศ.2540 - 2544)  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533)          พบวาในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) 
ไดกลาวถงึแนวทางการจัดการศึกษาที่มุงเนนการพฒันาคนเปนสาํคัญอยางเตม็ศักยภาพ    ทัง้
ดานปญญา  รางกายและจติใจเพื่อเปนพืน้ฐานในการสรางพลงัครอบครัว  ชุมชนและสังคม  สวน
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดระบุถึงความสาํคัญเกี่ยวกบัความมุง
หมายในการจดัการเรียนการสอนในมาตราที7่ระบุวาในกระบวนการเรยีนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานกึ 
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ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมขุ  
รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที ่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง และในมาตราที2่4 
การจัดกระบวนการเรียยนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานดังนี้ (1) จัดเนื้อหา
และกิจกรรมทีส่อดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถงึความแตกตาง
ระหวางผูเรียน (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยกุต
ความรูมาใชเพื่อปองกนัและแกปญหา   (3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกปฏิบัติใหทาํได คิดเปน  ทําเปน  (4) จัดกิจกรรมการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ  (5) 
สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการสอเรียน และอํานวย
ความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู (6) จัดการเรียนรูใหเกิดทุกที ่ทกุเวลา และ
จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูสวนใหญ   พบวา 
ชุดการเรียนรูมีสวนในการชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวาการเรียนดวยวิธีการ
ปกติ เนื่องจากชุดการเรียนรูไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพของตน  และเปนการเรียนรู
ที่เปนกระบวนการ มีลําดับข้ันตอน   ไดปฏิบัติและคนหาความรูดวยตนเอง      ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช2542    ที่มุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเอง โดยยดึผูเรียนเปนสาํคัญ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการเรียนดวยชุดการเรียนรูทาํใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี ผูวจิัยจงึไดนาํหลักการของชุดการเรียนรูมาเปนแนวทางในการพัฒนา
ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  

2. ผลการวิเคราะหหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533)  

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพทุธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 )ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสามารถเลอืกแนวทางทีจ่ะทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทหนาที่ของตน 
ในฐานะพลเมอืงดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรู 
และทักษะเพยีงพอที่จะเลือกและตัดสินใจประกอบสัมมาชีพทาํงานรวมกับผูอ่ืน ได และครองชีวิต
โดยคํานงึถงึประโยชนตอสังคม  

ผลการวิเคราะหหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพทุธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) วิชากฎหมายนารู ส043 พบวามีเนื้อหาสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ตามหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  คือการเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกบักฎหมายทีน่ักเรียนสามารถนําไปใช
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ในการดํารงชวีิตในฐานะเปนพลเมืองที่ดี และกิจกรรมการเรียนที่ใหนกัเรียนไดการแสวงหาความรู
ดวยตนเองเปนกลุมเพื่อฝกใหนกัเรียนสามารถการทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

3. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและขอมูลเกี่ยวกับชุดการเรียนรู จากเอกสาร 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการเรียนรู     พบวาชุดการเรียนรูเปนหนวย 

การเรียนสาํเรจ็รูปที่ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง   โดยศึกษาคําชี้แจงและทาํกิจกรรมตาม
ข้ันตอนทีก่ําหนดไวทาํใหผูเรียนมีความรู   และบรรลุจดุประสงคของชุดการเรียนรูนั้นไดดวยตนเอง
จากชุดการเรียนรูมีมากมายหลายประเภทตามวัตถุประสงคของการนําไปใช     กบัการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน แตองคประกอบพื้นฐานของชุดการเรียนรูจะมีลักษณะคลายคลึงกนัคือ
ประกอบดวยคูมือครู  คูมือนักเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เปนไปอยางหลากหลาย 

การสรางชุดการเรียนรู มีลําดับข้ันตอนทีสํ่าคัญคือ 1) สํารวจความตองการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพฒันาชุดการเรยีนรู  2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช
ชุดการเรียนรู และ4) ประเมนิและปรับปรุงแกไขการใชชุดการเรียนรู นอกจากนี้พบวาชุดการเรียนรู
เปนชุดทีช่วยเพิ่มพนูความรูใหกับผูเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองเปน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ใหผูเรียนไดรับความรูตามความถนัด 
ความสามารถของแตละบุคคล ชวยพฒันาใหผูเรียนเปนคนที่คิดอยางมีเหตุผล สนองตอบตอ
ความตองการของแตละบุคคล 

4. ผลการศึกษาขอมูลเกีย่วกับชุดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ 
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชุดการเรียนรูจากผูเชีย่วชาญ             โดยการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 1 คน โดยวิเคราะหจาก    1) สถานภาพและขอมลูทั่วไป     2 ) ความคิดเหน็
เกี่ยวกับการพฒันาชุดการเรยีนรู  3) ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. ผูใหสัมภาษณเปนเพศชายอายุ 38 ป จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีประสบการณ 
ในการวิจัยเพือ่พัฒนาชุดการเรียนรู      และเปนผูเชีย่วชาญการตรวจเครื่องมืองานวิจัยเกี่ยวกับ 
ชุดการเรียนรู 

2.ความคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู จากการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหโดยมีรายละเอียดดังนี ้

ดานองคประกอบของชุดการเรียนรู การวิเคราะหองคประกอบของชุดการเรียนรู ควรมี
องคประกอบดังนี ้

(1) คูมือครู 
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(2) คูมือนักเรียน 
(3) แผนการเรียนรู 
(4) ใบงาน 
(5) ใบความรู 
(6) ส่ือประกอบการเรียน 
(7) แบบทดสอบระหวางเรียน 
(8) แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน 

ดานรูปแบบ การวิเคราะหรูปแบบของชุดการเรียนรูควรมลัีกษณะดังนี ้
(1) เปนการเรียนแบบกลุม 
(2) นักเรียนควรเปนผูคนหาความรูดวยตนเอง 
(3) ครูเปนผูแนะนาํและใหความชวยเหลือ 
(4) ผูเรียนมีการทาํกจิกรรมรวมกันอยางมีข้ันตอน 

ดานเนื้อหา ในการวิเคราะหดานเนื้อหาวชิา กฎหมายนารู ทีเ่กี่ยวของกับชุมชนควรมี
เนื้อหาทีเ่ปนเรือ่งใกลตัวผูเรียน สามารถนาํไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนัได มีการจัดเนื้อหาดงันี ้

(1) กฎหมายเกีย่วกับทะเบยีนราษฎร 
(2) กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา 
(3) กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก 
(4) กฎหมายเกีย่วกับการรับราชการทหาร 
(5) กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติดใหโทษ 
(6) กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร 
(7) กฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกายและ 

จรรยามารยาทของนกัเรียน 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(1) นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
(2) นักเรียนศึกษาคนควาโดยการทํากิจกรรมกลุม 
(3) ครูเปนผูใหความชวยเหลือแนะนาํ 

ดานสื่อการเรียน 
(1) หนงัสืออานประกอบ 
(2) ใบงาน 
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(3)  รูปภาพ 
(4)  วีดิทัศน 

ดานการวัดผลและประเมินผลชุดการเรียนรู 
(1) ควรมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 
(2) ควรประเมินดานความคิดเหน็ 
(3) ควรประเมินเกีย่วกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกิจกรรมใบงาน 

5.  ผลการสํารวจความตองการของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  3     ผูบริหาร    และ
ครูผูสอนวิชาสงัคมศึกษา 

จากการศึกษาความตองการของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูบริหารและครูผูสอน
วิชาสงัคมศึกษาเกีย่วกบัการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล       โดยวิธกีาร 1) การสอบถาม  และ 2) 
การสนทนากลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.  ผลการสอบถาม  ผูวจิัยไดทําการสอบถามความตองการเกี่ยวกับความตองการใน
การจัดการเรียนการสอนโดยการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3  จํานวน  36 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 
1) ขอมูลทั่วไป  2) ความตองการในการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน 3) 
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิม่เติม เพื่อนาํขอมูลทีไ่ดมาสังเคราะหและพัฒนาชดุการเรียนรูทีส่อดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ผูบริหารและครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา 
 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1  ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกเพศ อายุและประสบการณเกี่ยวกับการเรียนเรือ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 

วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอยละ(%)และวิเคราะหเนื้อหา     (Content  Analysis)    แลว
นําเสนอแบบพรรณนาความ   ตามรายละเอียดตาม    ตารางที่ 8 
ตารางที ่8  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามความตองการ 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
12 
24 

 
33.33 
66.67 

รวม 36 100.00 
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ตารางที ่ 8 ( ตอ ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
2. อายุ 

15 ป 
16 ป 
19 ป 

 
30 
5 
1 

 
83.33 
13.89 
2.78 

รวม 36 100.00 
3. ประสบการณในการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู 
            เคย 
            ไมเคย 

 
- 

36 

 
- 

100.00 
รวม 36 100.00 

 
จากตารางที ่8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจาํนวน 24 คน คิดเปนรอยละ  

66.67 และเพศชายจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ดานอายุสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม
อาย ุ15 ป จํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาอาย ุ16 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
13.89 และอายุ 19 ป   จํานวน 1 คน   คิดเปนรอยละ 2.78     ดานประสบการณการเรียนโดยใช
ชุดการเรียนรูพบวา นักเรยีนจํานวนทั้งสิน้ 36 คน ไมเคยเรียนรูโดยการใชชุดการเรียนรู  คิดเปน
รอยละ 100 

ตอนที่ 2 ความตองการในการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน วิเคราะหขอมูล
โดยการวเิคราะหเนื้อหา รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

1.  นักเรียนตองการเรียนเรือ่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัชุมชน เนื่องมาจาก  
1.1  ทําใหมีความรูเร่ืองกฎหมายมากขึ้น 
1.2 สามารถนําความรูไปใชในชวีิตประจําวนัได 
1.3 ทําใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมาย 
1.4 ทําใหนาํความรูที่ไดไปถายทอดใหผูอ่ืนไดรับรูตอไป 

2.  นักเรียนตองการเรียนเรือ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนโดยวิธีการสอนตอไปนี้ 
2.1 เรียนดวยชุดการเรียนรูโดยการสืบเสาะความรูเปนกลุม 
2.2 เชิญวิทยากร 
2.3 ครูบรรยาย 

3.  เนื้อหาที่นกัเรยีนสนใจและตองการจะเรียนรู 
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3.1 กฎหมายเกีย่วกับทะเบยีนราษฎร 
3.2 กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก 
3.3 กฎหมายเกีย่วกับส่ิงเสพติดใหโทษและสารละเหย 
3.4 กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา 
3.5 กฎหมายเกีย่วกับการรับราชการทหาร 
3.6 กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร 
3.7 กฎหมายวาดวยการสงเสรมิความประพฤติ การแตงกาย และจรรยา 

มารยาทของนกัเรียนนักศึกษา 
ตอนที่ 3     ขอเสนอแนะอืน่   ๆ  เพิ่มเตมิวิเคราะหขอมูล      โดยการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content   Analysis)   ผูวจิัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
นักเรียนสวนใหญไดเสนอแนะเกีย่วกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่นกัเรียนตองการ

เรียนเรื่องกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนโดยการทาํกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ    และไมเครงเครียดหรือ
ตองทองจํา โดยครูเปนผูบรรยาย แตตองการไปเรียนรูจากแหลงเรียนรู ผูที่เกีย่วของ หรือมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมายแตละเรื่องโดยทาํกิจกรรมเปนกลุม 

ผลการสนทนากลุม ผูวิจัยไดทาํการสนทนากลุมเกี่ยวกบัสภาพความตองการและ
ขอบขายการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยมีผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 8 คน คือ  1) นายพิษณุ     งามขํา  อดตีผูอํานวยการ 
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา     2)นายไกรวฒุิ ประกาศวฒุิสาร   ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ     3) 
นางกิง่ดาว  นาคเอก ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ 4) นางสาววราพร  เมฆสทุัศน ครูผูสอนวชิา
สังคมศึกษา  5) นางสาวนฤพร  พรมทอง ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา 6) นางสาววิราวรรณ ปนหุน 
ครูผูสอนวิชาสงัคมศึกษา   7)นางสาวพีรยา  ใจงาม  ครูผูสอนวิชาสังคม และ 8) เด็กหญิงจีรวรรณ 
เจาเลา นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที3่ โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพ   และขอมูลทั่วไปของ
ผูรวมสนทนากลุม  2) สภาพความตองการและขอบชายเนื้อหาในการพัฒนาชดุการเรียนรูเร่ือง
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และ 3) ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 
เพิ่มเติมโดยมรีายละเอียดดงัตอไปนี ้
 
การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม ซึ่งจาํแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%) ดังตารางที่ 9 
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ตารางที ่ 9  จํานวนและรอยละของผูเขารวมสนทนากลุม 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1.เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
2 
6 

 
25.00 
75.00 

รวม 8 100.00 
2. อายุ 
          ต่ํากวา  25 

25 -  35 
36 -  40 
41 -  45 
45 ปขึ้นไป 

 
1 
4 
1 
1 
1 

 
12.50 
50.00 
12.50 
12.50 
12.50 

รวม 8 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 
            มัธยมศึกษา 
            ปริญญาตรี 
            ปริญญาโท 

 
1 
6 
1 

 
12.50 
75.00 
12.50 

รวม 8 100.00 
 

จากตารางที ่ 9  ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 6 คน  คิดเปน  
รอยละ 75.00 และเพศชายจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ดานอายุของผูเขารวมสนทนากลุม
สวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 35 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาอายุต่ํากวา 25 ป 
1 คน อายุระหวาง 36 – 40 ป 1 คน อายุระหวาง 41 – 45 ป 1 คน และอายุ 45 ป 1 คน คิดเปน
รอยละ 12.50 เทากัน และระดับการศึกษาสูงสุดของผูเขารวมสนทนากลุม  สวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75.00 วฒุิปริญญาโท 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
และระดับมัธยมศึกษา 1 คนคิดเปนรอยละ 12.50  

ตอนที่ 2 สภาพความตองการและขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ือง
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ 

ผูวิจัยไดดําเนนิการสนทนากลุมเมื่อวนัที่  29   ตุลาคม 2544 เวลา   09.00  -11.00น.      
ณ.หองนิเทศภายในโรงเรียนบอสุพรรณวทิยา ผูวิจยัไดเร่ิมดําเนนิการสนทนาประเด็นแรก เกีย่วกบั
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ความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผูเขารวมสัมมนากลุมทุกคนมคีวามเห็นสอดคลองกันวามคีวามตองการ
ใหพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสาํหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 
เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนการจัดผูเรียนเปน
สําคัญดังที ่นายไกรวุฒ ิประกาศวฒิุสาร กลาววา “ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนควรเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และสอดคลองกับความตองการ ความสนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีความสขุ“ 

สวนประเดน็ทีส่องเกี่ยวกับขอบขายของเนือ้หาสาระของกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน
ที่จะนํามาพฒันาเปนชุดการเรียนรูนัน้ ผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนมคีวามเห็นที่สอดคลองกันวา
ควรเปนเนื้อหาของกฎหมายที่เกีย่วของกบัการใชในชวีติประจําวนัดังที่นางสาววราภรณ เมฆ
สุทัศน ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา กลาววา “กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชนควรมีเนื้อหาที่นาํไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร” สวนผูเขารวมสนทนาทานอืน่ไดมีแนวคิดเกี่ยวกบั
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน ควรดูที่ความพรอมของวทิยากรในทองถิ่น ที่อยูรอบ ๆ โรงเรียนเพือ่
ความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมดวย โดยเนนสิ่งสาํคัญที่สุดคือ เนื้อหาสาระ
ตองกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุดในการดําเนินชวีติประจําวนั  

จากประเดน็เกี่ยวกบัเนื้อหาที่นาํมาพัฒนาเปนชุดการเรยีนรูนัน้ จากการสนทนาสรุปได
วา ควรใหนกัเรียนเรียนเกี่ยวกับกฎหมายทีน่ําไปใชในชวีติประจําวนัไดจริง เนนใหนกัเรียนไดลงมอื
ปฏิบัติในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาครูเปนผูถายทอดหรอืบรรยายอยางเดียว 

สวนประเดน็ตอมาเกีย่วกับแหลงการเรียนรูนั้นตําบลบอสุพรรณมีแหลงเรียนรู  และผูรู
ที่สามารถเปนแหลงใหนักเรยีนไดคนควาเสาะแสวงหาความรูไดเปนอยางดี      ดงัที่ นางกิง่ดาว 
นาคเอก กลาววา “จากเนื้อหาที่กลาวมาบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีแหลงและบุคลากรที่พรอมจะให
ความรวมมือเชน สถานีตํารวจ, อ.บ.ต., บริษัท , โรงเรียนประถมศึกษา ในการใหความรูเพราะ
โรงเรียนมีความสัมพนัธอันดีกับชุมชนอยูแลว”  ซึ่งสอดคลองกับความตองการของนักเรียนที่
ตองการออกไปเรียนรูในชมุชน ดังที่เด็กหญิงจีรวรรณ  เจาเลา กลาววา “อยากลองไปเรียนนอก
สถานทีห่รือไดทํางานกลุมและแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาฟงครูพูดอยางเดียวเพราะรูสึก
งวงและเปนการเปลี่ยนบรรยากาศแบบเดิม ๆ ที่เรียนในหองเรียน”  นอกจากนัน้ไดมีผูรวมสนทนา
ทานหนึ่งกลาวถึงวิธีการเรียนรูเร่ืองกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชนวา “เราจะมวีิธกีารใหนักเรียนได
แสวงหาความรูอยางไร จะใหออกไปพบกับผูรูหรือจะเชิญใหผูรูเขามาใหความรูในโรงเรียนจึงจะ
สะดวกกวากนั “สวนครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 กลาวเพิม่เติมวา “การพา
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นักเรียนออกไปเรียนนอกสถานที่ในคาบเรียนจะมีปญหาเรื่องการเดินทางและความปลอดภัย” โดย
ที่ประชุมสรุปวาการออกไปศึกษานอกสถานที่ควรมีครูเปนผูพาไป เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ดูแลเร่ืองความปลอดภัย 

จากที่กลาวมาสรุปประเด็นเกี่ยวกบัแหลงการเรียนรู และวิธีการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที ่
เกี่ยวของกับชุมชนไดวา ใหนกัเรียนไดเรียนรูโดยเรียนจากผูรูในชมุชน โดยนักเรยีนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเอง โดยมีครูประจําวิชา กฎหมายนารู ส043 เปนผูดูแล 
 

ตอนที่ 3  ประเด็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิม่เติม วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความซึง่มผูีใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่เปนประโยชนสําหรับนําไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู เร่ือง
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนวา “ครูควรใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
และสามารถนาํไปใชในชีวิตประจําวนัได เนนใหนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

จากผูที่เขารวมสนทนากลุมไดใหขอเสนอแนะจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนโดยใหนกัเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเองเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและเปนเรื่องที่สามารถนําไปใชในชวีติประจําวนัได จะทาํให
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมายในการดํารงชีวิตในชีวิตประจาํวนั 

จากผลการสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานที่ไดในทกุขั้นตอนผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอมูลและนําแนวทางมาสงัเคราะห พฒันาเปนชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3    ข้ึนใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 
ขั้นตอนที ่2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธภิาพชุดการเรยีนรู 

จากการสํารวจในขั้นตอนทีห่นึง่        ผูวิจัยไดนาํขอมูลมาเปนแนวทางในการพฒันา
ชุดการเรียนรูโดยมีข้ันตอน 7 ข้ันตอนดังนี ้ 1) การสรางชุดการเรียนรูฉบับราง   2) การประเมิน  
และตรวจสอบชุดการเรียนรูโดยอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ    3) การปรับปรุง
แกไข  4) การหาประสทิธิภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout)  5) การปรับปรุงแกไข   6) การหา
ประสิทธิภาพแบบกลุมยอย    (Small Group Tryout)   7) การปรับปรุงแกไข    โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
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1.  ผลการพฒันาชุดการเรียนรูฉบับราง 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนการสํารวจความตองการ        และขอมูลพื้นฐาน 

นั้นพบวานโยบายทางการศกึษาที่เกีย่วของไดกลาวถึงความสาํคัญและความจาํเปนในการเรียนรู
ตองปลูกฝงจติสํานึกในการเคารพกฎหมาย รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ และหนาที่ และสามารถ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่ง    และผลจากการสํารวจความตองการจากผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนบอสุพรรณวทิยา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุ     มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน  คอืตองการใหมกีารพัฒนาชุดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดเรียนรู และเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  จากผูรูในชมุชน
นอกเหนือจากการเรียนรู โดยครูบรรยายเพียงอยางเดยีวในหองเรียน รวมทั้งผลการศึกษาจาก
เอกสาร ตาํราและงานวิจยัตาง ๆ พบวาการจัดการเรยีนการสอนที่ทาํใหผูเรียนไดเกดิกระบวนการ
เรียนรู มีโอกาสในการรับประสบการณหลาย ๆ ดาน กอใหเกิดประสทิธิภาพและมคีวามเหมาะสม
ที่สุด ผูวิจยัจึงนาํแนวคิด ทฤษฎีและหลักการสรางชุดการเรียนรู มาผสมผสานกับเนื้อหาเรื่อง
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน จากการสํารวจความตองการและการศึกษาขอมูลพื้นฐานจึงนํามา
จัดทําเปนชุดการเรียนรู ดังนัน้ผูวิจยัจึงไดดําเนินการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธทัง้ 3 
ทาน เพื่อขอคําแนะนํา และขอเสนอแนะในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยชุดการเรียนรูทีพ่ัฒนาขึ้นใหมมีองคประกอบ 
ดังนี้คือ 1) คํานาํ  2)วัตถปุระสงค  3) คูมือครูประกอบดวยแผนการเรียนรู ใบความรูสําหรับครู 
และแบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง     4) คูมือนักเรียน ประกอบดวยใบงาน
สําหรับ นักเรยีน และแบบประเมินตนเองกอน-หลัง    5) หนังสืออานเพิม่เติม    รายละเอียดของ
แตละ  องคประกอบมีดังนี้ คอื 

1. คํานําชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 นี้ผูวิจยัพัฒนาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีมุ่งเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และใหนกัเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนทั้ง
ภายในโรงเรียน    และจากผูรูในชุมชนโดยรอบโรงเรียน     ซึง่การเรียนรูที่เกิดจากการเสาะแสวงหา
ความรู 
ที่เกิดจากการคนพบความรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนจดจําความรูไดฝงใจ คงทน และจําไดนาน
ดวยเหตุผลดังกลาวจงึไดพฒันาชุดการเรยีนรู เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน ซึง่ชดุการเรียนรูนีม้ี
จํานวน 7 เร่ือง ดังนี ้
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เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 

 เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม     และคุมครองความประพฤติ การแตงกายและ

จรรยามารยาทของนกัเรียน 
ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

นี้ไดนําเสนอเฉพาะเรื่องราวที่สําคัญและนาสนใจโดยมุงเนนที่กระบวนการแสวงหาความรูดวย
ตนเองของนักเรียน ซึ่งเหมาะสมสาํหรบัใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน 
2.  เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาหาความรูโดยวธิีการสืบเสาะหาความรู 

เปนกลุม จากผูรูและแหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน 
 3.  คูมือสําหรบัครู  

ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
ชุดนี้มีเนื้อหาสําหรับใหนักเรียนทัง้หมด 7 เร่ืองในแตละเรื่องจะมีคูมือสําหรับครู  เพื่อใหครูทราบ
บทบาทหนาทีข่องตนในการใชชุดการเรียนรู   ซึง่จะไดแนะนาํการเรียนการสอนใหกับนักเรียนได
ถูกตอง เมื่อครูไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของคูมือสําหรับครู อยางละเอียดจะสงผลใหการเรียน
การสอนนั้นเกดิประสิทธิภาพสูงสุด คูมือสําหรับครูประกอบดวย 

3.1 สวนประกอบของชุดการเรียนรูประกอบดวย แผนการเรียนรูทั้ง 7 แผน คือ 1) 
แผนการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกบัทะเบียนราษฎร     2) แผนการเรียนรูเร่ืองกฎหมาย
เกี่ยวกับการประถมศึกษา  3) แผนการเรยีนรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  4) แผนการ
เรียนรูเร่ืองกฎหมายเกีย่วกับการรับราชการทหาร     5) แผนการเรยีนรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดใหโทษ  6) แผนการเรียนรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากร และ 7) แผนการเรียนรูเร่ือง
กฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ   การแตงกายและจรรยามารยาทของ
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นักเรียนนกัศึกษาในความรูสําหรับครู ในแตละเรื่องจะกลาวถึงเนื้อหาที่ครูควรรูเพิ่มเติมสําหรบั
แนะนาํนกัเรียน 

3.2   คําชี้แจงการใชชุดการเรียนรู  ไดแก 
(1) ศึกษาคูมอื  และอานคําชี้แจงเกีย่วกับรายละเอยีดของชุดการเรียนรูใน

แตละเรื่องใหเขาใจ 
(2) กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละเรื่อง  ควรศึกษา

แผนการเรียนรูนั้น ๆ กอน เพื่อเตรียมความพรอมดานสือ่การเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 
(3) ใหนักเรยีนทาํแบบทดสอบกอนศึกษาชุดการเรียนรู เร่ืองแรกและทดสอบ 

หลังศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองสุดทาย 
(4)  ดําเนนิกิจกรรมตามชุดการเรียนรูแตละเร่ืองตามลําดบัข้ันตอนทีก่ําหนด 

4.  คูมือสําหรบันักเรียน 
คูมือสําหรับนกัเรียนเปนสวนที่ใหนกัเรียน ไดรูวัตถุประสงคของการเรยีนรูในแตละเรื่อง

การปฏิบัติตนและขอตกลงในการเรียนที่นกัเรียนตองปฏิบัติอยางเครงคัดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการเรียนในแตละเรื่อง โดยมีสวนประกอบดังตอไปนี ้

วัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว  เพื่อใหนักเรียนทราบวาเมื่อเรียน
จบแลวนักเรียนจะไดส่ิงใดจากการเรียนรู 

คําชี้แจง  กลาวถงึรายละเอยีดของใบงาน และการปฏบิัติตนตามทีก่จิกรรมในใบงาน
ระบุไว เพื่อใหนักเรียนสามารถทํากจิกรรมไดถูกตอง และบรรลุวัตถปุระสงคตามที่ตัง้ไว 

4.1  ใบงานสาํหรับนักเรียน เปนสวนที่จัดทํากจิกรรม  ใหนกัเรียนไดศกึษาคนควา 
เสาะหาความรูดวยตนเอง ซึง่มีทัง้ใบงานที่ทาํเปนกลุมและเปนรายบุคคลซึ่งกิจกรรมในใบงานนัน้
แตกตางกนัไปตามวัตถุประสงคและเนื้อหาของแตละเรื่องดังตอไปนี ้

(1) ใบงานสาํหรับนักเรียน เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร    โดยที่
วัตถุประสงคของใบงานนี้ตองการใหนกัเรียนศึกษาคนควาเรื่องเกีย่วกบั การแจงเกิด การแจงตาย 
การยายเขาบาน การยายออกจากบาน และการแกไขทะเบียนราษฎร 

(2)  ใบงานสําหรับนักเรียน    เร่ือง กฎหมายเกีย่วกบัการประถมศึกษา โดย
ที่วัตถุประสงคของใบงานนี้ตองการใหนักเรียนไดศึกษา  หลักเกณฑ   ขอยกเวน  ประโยชน  และ
โทษของการฝาฝนกฎหมายการประถมศึกษา 
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(3)  ใบงานสําหรับนักเรียน  เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก     โดย
วัตถุประสงคของใบงานนี้ตองการใหนกัเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร 
การปฏิบัติตามกฎจราจรและประโยชนของการปฏิบัติตามกฎจราจร 

(4)  ใบงานสําหรับนักเรียน    เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับรับราชการทหาร    ซึ่ง 
วัตถุประสงคของใบงานนี้ตองการใหนกัเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับหลกัเกณฑการลงบัญชทีหาร      
กองเกนิ การขึน้ทะเบียนทหารกองประจาํการ ความสาํคัญและประโยชนของการรบัราชการทหาร 

(5) ใบงานสาํหรับนักเรียน เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  โดยที่
วัตถุประสงคของใบงานนี้ตองการใหนกัเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดใหโทษ 

(6) ใบงานสาํหรับนักเรียนเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับภาษอีากร วัตถุประสงค
ของใบงานนี้ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูเกีย่วกับประเภทของภาษีอากร การคิดคํานวณการเสีย
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และประโยชนของการเสยีภาษีอากร 

(7) ใบงานสําหรับนักเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครอง
ความประพฤติการแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียนนกัศึกษา      มีวัตถุประสงคของใบงาน
นี้ตองการให นักเรียนไดศึกษาลักษณะการแตงกาย    ความประพฤติจรรยามารยาทของนักเรียน
นักศึกษาตลอดจนบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน 

4.2 แบบประเมินตนเอง เปนแบบประเมนิวัดความรู ความเขาใจ ของนักเรียน 
หลังจากเรียนชุดการเรียนรูเสร็จส้ินในแตละเร่ือง โดยเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

5.หนงัสืออานประกอบ       
ผูวิจัยไดจัดหาหนงัสืออานเพิม่เติมใหนักเรยีนใชประกอบการศึกษาคนควาไดแก 

หนงัสือแบบเรียนวชิากฎหมายนารู ส043 คูมือประชาชนและกฎหมายที่ประชาชนควรรูใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
 
2.  ผลการประเมินและตรวจสอบชุดการเรยีนรูฉบับราง 

ผูวิจัยไดพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกบัชุมชน        สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ฉบับรางเพื่อนาํไปใหอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลการตรวจสอบทีไ่ดมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํ แลวจงึ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบและประเมินความถูกตองและเหมาะสมของชุดการเรียนรู 
แลว 
นําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC) 
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2.1  ผลการประเมินชุดการเรียนรูของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
ผูวิจัยไดนาํชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน   สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3    
ใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 3 ทาน คือ อาจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ  รศ.กาญจนา คนุารกัษ 
และ รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ ไดตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ชุดการเรียนรูใหถูกตองและสมบูรณ ผลการตรวจสอบมดีังนี้การใสรายละเอียดในเรือ่งสื่อการสอน 
ไมชัดเจน 

2.1.1 ควรระมัดระวังเรื่องการพิมพ มีคาํผิดมากและควรเวนวรรคประโยค
ใหถูกตอง 

2.1.2 การใชคําในภาษาไทยแตละประโยคไมเหมือนกัน เชนครู อาจารย 
นักเรียน    ผูเรียน ควรใชคําเดียวตลอด 

2.1.3 ควรใชรูปภาพที่สอดคลองกับเนื้อเร่ือง 
 

2.2  ผลการประเมินและตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 
จากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธทัง้ 3  ทาน ผูวจิัยไดนํามาแกไข 

ปรับปรุง เร่ืองการใสส่ือการสอนที่มีรายละเอียดชัดเจนจัดตรวจแกคําผิด ปรับเวนวรรค ใชภาษา
และรูปภาพใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญอกี 3 ทาน คือ
อาจารยกิตติยา มหาชนะวงษ ศึกษานิเทศก 7 สํานกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เขต
การศึกษา 1  นางนุชนาถ ธาตุทอง นกัวิชาการศึกษา7 สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เขตการศึกษา1 นายวรากร  หงษโต อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนบางลีว่ิทยา สังกัดกรมสามญั
ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ไดตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและสอดคลองกับชุดการเรียนรู 
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 โดยมีขอเสนอแนะ และ
ปรับปรุงดังนี ้

2.2.1 ควรตรวจการพิมพผิด มีมาก 
2.2.2 ควรใชคําในภาษาไทยในแตละประโยคใหสอดคลองกัน 
2.2.3 ภาพประกอบควรสอดคลองกับเรื่อง 
2.2.4 ควรระบุส่ือการสอน รายชื่อหนงัสือประกอบใหชัดเจน 

จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธและ
ผลการตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสม  และสอดคลองของผูเชี่ยวชาญผูวิจยัไดนําผลการ
ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของชุดการเรียนรูจากผูเชีย่วชาญมาวิเคราะหเพื่อคาดัชนี
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ความสอดคลอง    (Index of Item Objective Congruence: IOC)    โดยไดคาดัชนีความ
สอดคลอง +1.00  
 
3.  ผลการปรับปรุงแกไข 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา    และผลการ 
ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้คือ 

1. ปรับปรุงการพมิพคําผิด 
2. ระบุส่ือการสอนและหนังสือประกอบไวชัดเจน 
3. ปรับปรุงการใชคําในภาษาไทยในแตละประโยคใหสอดคลองกัน 
4. เปล่ียนภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง 

 
4.  ผลการหาประสทิธิภาพ E1 / E2  แบบเด่ียว (Individual Tryout) 

ผูวิจัยไดนาํชุดการเรียนรู ฉบับรางที่ผานการปรับปรุง แกไขแลวไปหาคาประสิทธภิาพ 
E1 / E2 แบบเดี่ยว (Individual Tryout) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความยากงายของภาษาและกิจกรรมนาํมาหาคาประสทิธิภาพ E1 / E2  แบบเดี่ยว 
(Individual Tryout) โดยไดคาประสิทธิภาพ 61.90/68.33   ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 60/60   
ที่ตั้งไว  

จากการทดสอบหาคาประสทิธิภาพแบบเดี่ยวนัน้ พบวานักเรียนไมสามารถปฏิบัตติาม
กิจกรรมไดครบ เนื่องจากเวลาที่จาํกัดและกิจกรรมในแตละเรื่องมีมากเกินไป และนักเรียนบางคน
ไมเขาใจคําสั่งที่ระบุไวในใบงาน จึงไมสามารถทํากิจกรรมในใบงานไดไมสมบูรณ ตรงตาม
วัตถุประสงค สําหรับการไดไปทํากิจกรรมนอกหองเรียน นกัเรียนชืน่ชอบและตองปฏิบัติมากกวา
การอานจากหนังสือเพียงอยางเดียว 
 
5.  ผลการปรับปรุงแกไข 

จากผลการทดสอบหาประสทิธิภาพ E1 / E2  แบบเดี่ยว (Individual Tryout) แลวผูวจิัย
ไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงแกไขเพื่อให
ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงกจิกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและปรับภาษาใน
การเขียนคาํสัง่ในใบงานใหเปนภาษาที่เขาใจงายขึน้ เพือ่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมไดครบถวนและ
ถูกตอง 
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6.  ผลการหาประสทิธิภาพแบบกลุม E1 / E2 แบบกลุม (Small Group Tryout) 
ผูวิจัยไดนาํชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ แบบ

กลุม E1 / E2 แบบกลุม (Small Group Tryout) กับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที4่ โรงเรียนบอสุพรรณ
วิทยา อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน รวม
จํานวน 9 คน โดยไดคาประสิทธิภาพ 66.50/70.28 ซึ่งสงูกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 70/70 

จากการสังเกตในการทดลองใชชุดการเรียนรูในขั้นตอนนี้พบวานักเรียนทกุคนสามารถ
ทํากจิกรรมในใบงานไดถูกตองตามวัตถปุระสงคเขาใจในวัตถุประสงคของกิจกรรมในใบงานแตละ
เร่ืองวาตองการอะไรไดเปนอยางดีเกือบทกุคน    มนีักเรียนบางคนทีท่ํากิจกรรมไดไมครบถวน 
เนื่องจากนักเรยีนมีความถนดั  และสนใจแตกตางกนั 
 
7. ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรยีนรูฉบับราง 

ผูวิจัยไดนาํผลจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ ผูเชีย่วชาญและ
จากการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ทั้ง 2 ข้ันตอน มาปรับปรุงแกไขอีกครั้งเพื่อใหไดชดุการเรียนรู เร่ือง
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชนสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสมบูรณและเหมาะสม
กอนนาํไปทดลองใชจริง รายละเอียดของสวนที่ปรับปรุงแกไขทั้งหมดมีดังตอไปนี ้

1. ปรับปรุงการใชคําในแตละประโยคใหสอดคลองกัน 
2.  ปรับปรุงการใชภาษาในคําสั่งในแตละกิจกรรมใหงายตอการเขาใจ และปฏิบัติ 
3. ปรับปรุงเรื่องการพิมพไมใหมีคําผิดใชภาษาที่สละสลวย    และความถูกตองของ

แบบฟอรมการพิมพ 
4. ปรับปรุงภาพประกอบชุดการเรียนรูในแตละเรื่องใหสอดคลองระหวางภาพกับเร่ือง 

 
ขั้นตอนที3่ ผลการทดลองใชชุดการเรยีนรู 
 ผูวิจัยนําชุดการเรียน เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3/1 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา สังกดั
กรมสามญัศึกษา จังหวัดสพุรรณบุรี จํานวน 40 คน โดยผูวิจัยไดทดลองใชในภาคเรียนที2่ ป
การศึกษา 2544 โดยเริ่มทดลองใช ตัง้แตวันที่ 19 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2544 รวมเวลาใน
การทดลองใชชุดการเรียนรูทั้งหมด 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ รวม 8 คาบ (คาบละ 50 นาท)ี ใน
การทดลองใชนั้น ผูวิจยัเปนผูดําเนนิกิจกรรมการเรียนการสอน และในระหวางดําเนินการผูวิจยัได
ประเมินผลระหวางการเรียนการสอนโดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรม     โดยมีข้ันตอนในการ
ดําเนนิการใช ชุดการเรียนรูดังรายละเอยีดดังนี ้
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1. การทดสอบกอนการเรียนรู       โดยครูผูสอนเปนผูดําเนนิการทดสอบจากขอสอบ
วัดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชน จํานวน 40 ขอ 

2.  ดําเนินการใชชุดการเรยีนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วกับทะเบียนราษฎร มีสาระสําคญั
คือ ใหนักเรียนศึกษา คนควาเกีย่วกับประโยชนของกฎหมายทะเบียนราษฎร การแจงเกิด  การแจง
ตาย    การยายเขา การยายออก  และการแกไขทะเบยีนราษฎร   โดยใหนกัเรียนทํางานรวมกัน
เปนกลุม จากการทีน่ักเรียนไดไปศึกษานอกหองเรียน โดยเก็บขอมลูจากผูใหญบาน กํานนั และ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในทองถิ่นของตน 

3.  ดําเนนิการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายเกีย่วกบัการประถมศึกษา สาระสําคัญคือ 
ใหน ักเรียนศึกษา คนควาเกีย่วกับประโยชน กฎหมายการประถมศึกษา หลักเกณฑการเขาเรียน
ระดับประถมศึกษาและโทษที่จะไดรับจากการฝาฝน     โดยใหนักเรียนทาํงานรวมกนัเปนกลุม 
จากการออกไปศึกษาจากครูประถมศึกษา หรือผูรูในทองถิ่นของตนเอง 

4.  ดําเนินใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกบัการจราจรทางบก สาระสําคัญคือให
นักเรียนศึกษา คนควาและหาความรูเกีย่วกับ สัญญาจราจรทางบก เครื่องหมายจราจรทางบก 
โทษของการฝาฝน    และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามกฎหมาย    ซึ่งเปนการศึกษาจาก
เจาหนาที่ตํารวจในชมุชนทีน่ักเรียนอยู 

5. ดําเนนิการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการรับราชการทหาร สาระสาํคัญ
ของเรื่องนี้คือ ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ ประโยชนของการเปนทหาร  การลงบัญชีทหาร
กองเกนิ ทหารกองประจําการ และการผอนผัน และ ยกเวนการเปนทหาร โดยศึกษาบุคคลที่ผาน
การเปนทหารมาแลว หรือจากผูทีม่ีความรูในเรื่องนี ้

6. ดําเนนิการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติดใหโทษ สาระสาํคัญของ
เร่ืองนี้คือ ตองการใหนักเรียนไดศึกษาอนัตรายของยาเสพติด การจาํแนกประเภทและลักษณะของ
ยาเสพ    โทษในฐานความผิดตางๆที่เกิดจากการกระทําผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด โดยใหนกัเรียน
แสวงหาความรูเปนกลุมจากแหลงเรียนรู หรือผูรูในทองถิน่  

7. ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายเกีย่วกบัภาษีอากร      สาระสําคัญคือให
นักเรียนไดศึกษา ประโยชนของการเสียภาษี การคํานวณการเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และ
โทษของการไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากร โดยใหนกัเรียนศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรู
โดยรอบ เชน องคการบริหารสวนตําบล  โรงงาน  และบริษัททีม่ีพนักงานบัญช ีเปนตน 

8.    ดําเนนิการใชชุดการเรยีนรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม   และคุมครองความ 
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ประพฤติ การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน โดยใหนกัเรียนศึกษาคนควาเปนกลุม จาก
แหลงเรียนรู ผูรู ในและนอกโรงเรียน 

9.  การประเมนิผลหลงัการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกบัชุมชน   สําหรับ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ประกอบดวยการทดสอบความรูความเขาใจหลังการใชชุดการเรียนรู  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการใชชุดการเรยีนรู เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 หลังการทดลองใชชุดการเรียนรูครบทั้ง 7 เร่ือง เปนการ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบดานความรู ความเขาใจแบบปรนัย ชนิด 4 ตังเลือก จาํนวน 40 ขอ 
จากนั้นนําคะแนนที่นกัเรียนไดปฏิบัติทั้ง 7 กิจกรรม มาหาคาประสทิธิภาพแบบสนาม (Field  
tryout) กับนักเรียนทัง้  36  คน ไดคาประสิทธิภาพ 81.86/80.13 ซึ่งสงูกวาเกณฑทีต่ั้งไว 80/80 
 
ขั้นตอนที4่ ผลการประเมนิผลชุดการเรียนรู 
  ในการประเมนิชดุการเรียนรู ผูวิจัยไดทาํการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  1) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน    2) การประเมินความคิดเห็นที่มีตอชุดการเรียนรู  3) พฤติกรรมการแสวงหาความรู
เปนกลุม       
  1.  ผลการประเมินผลชุดการเรยีนรู  ดังนี้ 
       ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการใชชุดการเรียนรู   เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา อําเภอสองพีน่อง  จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 36 คน พบวาชุดการเรียนรู ที่สรางขึ้น มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 คือมี
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.86/80.13  ซึ่งผลการวิจยัเปนไปตามสมมติฐานการวจิัยที่กาํหนดไว 
สําหรับรายละเอียดของชุดการเรียนรู แตละชุดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที ่10  แสดงผลการใชชุดการเรยีนรู เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับ 
    นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที ่ เรื่อง รอยละ 
1 กฎหมายเกีย่วกับทะเบยีนราษฎร 76.75 
2 กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา 78.75 
3 กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก 85.50 
4 กฎหมายเกีย่วกับการรับราชการทหาร 81.75 
5 กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติดใหโทษ 83.75 
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6 กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร 84.75 
7 กฎหมายเกีย่วกับการคุมครองความประพฤติ 

จรรยา มารยาทของนกัเรียน 
82.75 

  จากตารางที1่0 พบวาผลการใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน 
หนวยที่นกัเรียนมีผลสัมฤทธิสู์งที่สุดคือ กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก รองลงมาคือ กฎหมาย
เกี่ยวกับภาษอีากร กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
กฎหมายเกีย่วกับการคุมครองความประพฤติ จรรยามารยาท ของนักเรียน  กฎหมายเกีย่วกบัการ
ประถมศึกษา และกฎหมายเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 
 
  2.  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลงัเรยีนดวยชุดการ
เรียนรู 
  ผลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกอนเรียนดวยชุดการ
เรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที3่ โรงเรียนบอสุพรรณ
วิทยา จํานวน 40 คน พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู มีคาเฉลีย่ ( X) เทากับ 22.57 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) มีคา
เทากบั 3.82 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนและเมื่อนาํแบบทดสอบฉบับเดิมซึ่งเปนขอสอบแบบ
คูขนาน มาทดสอบหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู พบวาคาเฉลีย่ของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการ
ทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 32.9
 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) มีคาเทากบั2.68 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนและเมื่อนํา
คะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและหลังรียนดวยชดุการเรียนรูมา
เปรียบเทียบกนัโดยใชคา( t-test Dependent ) ผลการวเิคราะห ดังตารางที1่1 
 
ตารางที ่11  วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลีย่คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                ของนักเรยีนกอนและหลงัเรียนดวยชดุการเรยีนรู 
 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม x S.D. t 
กอนเรียน 40 40 22.57 3.82 19.38** 
หลังเรียน 40 40 32.9 2.68  

 
** p <0.01 
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     จากตารางที ่ 11  พบวาผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ 
นักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู โดยใช t – test แบบ Dependent คะแนนเฉลีย่ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนกัเรยีนกอนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชดุการเรียนรู มี
คาคะแนนเฉลีย่ ( X = 32.9 , S.D= 2.68 )  มีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยชุดการเรียนรู มีคาคะแนนเฉลีย่   (X = 22.57 ,  S.D=3.82) ซึ่งผลการวิจยัเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว  
  ผลจากการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 7 หนวย สามารถแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน เปนรายหนวยไดดังตารางที่ 12 
 
ตารางที ่12 วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลีย่คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                ของนักเรยีนกอนและหลงัเรียนดวยชดุการเรยีนรู 
 

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ชุดการเรียนรู 

X S.D. X S.D. 
1.กฎหมายเกีย่วกับทะเบยีนราษฎร 3.15 0.89 4.15 0.58 
2.กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา 2.83 0.64 4.63 0.63 
3.กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก 3.43 0.75 5.08 0.69 
4.กฎหมายเกีย่วกับการรับราชการ
ทหาร 

3.53 0.91 4.70 0.56 

5.กฎหมายเกีย่วกับยาเสพตดิใหโทษ 3.58 0.90 4.78 0.42 
6.กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร 3.05 0.75 4.80 0.48 
7.กฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมและ 
คุมครองความประพฤติ การแตงกาย 
และจรรยามารยาทของนักเรียน 

3.03 0.73 4.75 0.49 

รวม 22.58 3.82 32.93 2.70 
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 จากตารางที ่ 12 พบวากอนเรยีนดวยชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกบัชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที3่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดไดแก เร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ     (X = 3.58  S.D. = 0.90 )  รองลงมาไดแก กฎหมายเกีย่วกบัการ    
รับราชการทหาร ( X = 3.53  S.D. = 0.91)   กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  ( X = 3.43  
S.D. = 0.75) กฎหมายเกีย่วกับทะเบียนราษฎร  (X = 3.15  S.D. = 0.89)      กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากร    ( X = 3.05  S.D. = 0.75 ) กฎหมายเกี่ยวกบัการสงเสริม และคุมครองความประพฤติ 
และจรรยามารยาทของนักเรียน( X = 3.03 S.D. = 0.73 )  และกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
( X = 3.43 S.D. = 0.75 )  โดยหลงัการเรียนดวยชดุการเรียนรู พบวานกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนสงูสดุไดแก เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกบัการจราจรทางบก ( X = 5.08  S.D. = 0.69 ) รองลงมา 
ไดแกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ( X  = 4.80  S.D. = 0.48 ) กฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมและ
คุมครอง ความประพฤต ิการแตงกายและจรรยามารยาทของนกัเรียน (  X = 4.48  S.D. = 0.42 ) 
กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา ( X = 4.75  S.D. = 0.49 ) กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการ
ทหาร (  X = 4.70  S.D. = 0.56 ) กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติดใหโทษ (  X  = 4.63  S.D. = 0.63 ) 
และ กฎหมายเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร (  X  = 4.15 S.D. = 0.58 ) 
 

2. ผลการสอบประเมินความคิดเห็นเกีย่วกับการใชชุดการเรียนรู 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ   

การเรียนดวยชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 
จํานวน 40 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูลทัว่ไปของนักเรียน 2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ       
การเรียนดวยชุดการเรียนรู    3)  ความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม          ดังรายละเอยีดตาม
ตารางที่ 13    
 
ตารางที ่13   แสดงจาํนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
     สถานภาพและขอมูลทั่วไป                จํานวน             รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 

      หญิง 

 
17 
23 

 
42.50 
57.50 

                     รวม 40 100 
   2. อาย ุ   
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14 ป 
15 ป 

         มากกวา 15 ป 

3 
37 
- 

5 
95 
- 

                    รวม 40 100 
 
 
 
ตารางที ่ 13  ( ตอ ) 
 
     สถานภาพและขอมูลทั่วไป                จํานวน             รอยละ 
3 . นักเรียนเคยเรียนดวยชุดการเรียนรูหรือไม 
        เคย 
        ไมเคย 

 
- 

40 

 
- 

100 
           รวม 40 100 
 

จากตารางที ่ 13  นักเรยีนสวนใหญเปนผูหญงิคิดเปนรอยละ 57.50 และเพศชาย   
คิดเปนรอยละ 42.50  พบวาอายุของนักเรยีนสวนใหญ 15 ป คิดเปนรอยละ 95  รองลงมาคือ อายุ 
14 ป คิดเปนรอยละ 5 และนักเรียนทกุคนไมเคยเรียนดวยชุดการเรียนรูมากอน 

ตอนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับ
ชุมชน สําหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนือ้หา (Content 
Analysis) นําเสนอแบบพรรณนาความดังนี ้
 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู   เร่ืองกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชนสําหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 โดยภาพรวมพบวาเปนชดุการเรียนรูทีน่าสนใจ  เรือ่งที่ศึกษาเปน
เร่ืองที่ใกลตัวเกี่ยวของกับชีวติประจําวนัเปนเรื่องที่ทกุคนควรรู    รวมทัง้วธิีการทีใ่หนักเรียนได 
เสาะแสวงหาความรูจากผูรู และแหลงเรียนรูอ่ืนนอกหองเรียนนอกเหนือจากการบรรยายของครู 
ทําใหนกัเรียนไดรับประสบการณในการพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่น รูสึกตื่นเตน และสนุกสนานกบั
การพูดคุย ซักถาม และโตตอบคําถามเมื่อถูกถามกลับ ตลอดจนการที่มีการทาํงานเปนกลุมทาํให
นักเรียนไดมีการฝกการทํางานเปนกลุมและการรับผิดชอบตอหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย 
 ดานประโยชนจากการเรียน ไดความรูเกีย่วกับกฎหมายที่เกีย่วของกบัชุมชน และได
ทํากจิกรรมที่จากการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดออกไปทํากจิกรรมนอกสถาน ทาํงานเปนกลุมที่
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ทุกคนไดมีสวนรวมในการวางแผน    รวมมือกนัทํางาน    และรวมกับปรับปรุงงานตามที่ไดรับ 
มอบหมายไดอยางดี เปนประสบการณทีด่ีและสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนตอตนเองและ
สามารถเผยแพรตอไปยังผูอ่ืนได 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชดุการเรียนรู เร่ือง
กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที3่ วิเคราะหขอมูล โดยการ
วิเคราะหเนื้อหานําเสนอแบบพรรณนาความ 
 ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอน         โดยภาพรวมพบวานักเรียนสวนใหญ 
ตองการใหลดเนื้อหาเกีย่วกบัเร่ืองภาษีอากร และเพิ่มเวลาในการศึกษานอกสถานที ่    ควรมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยชุดการเรียนรูในรายวชิาสังคมศึกษา ในเนื้อหาอืน่ ๆ ที่นักเรียน
ยังไมเคยเรียนดวยชุดการเรยีนรู 
 

3. ผลการประเมินพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนกลุม 
ระหวางดําเนนิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู ผูวิจยัไดสังเกต

พฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนกลุมโดยสงัเกตจากการทํากจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวย  1.  สมุดภาพขาว  2. ปายนิเทศ   3.  สมุดเลมเล็ก  บนัทกึเรื่องกฎหมายที่เกีย่วของ
กับชุมชน  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

1.  สมุดภาพขาว เร่ืองเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรทางบก    กฎหมายที่เกีย่วกับการ
รับราชการทหาร  และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  โดยนกัเรียนแตละกลุมไดรวบรวมขาว
จากหนงัสือพมิพ  และนําเสนอดวยรูปแบบที่นาสนใจในการนําไปเผยแพร  ตางตกแตงสมุดภาพ
ขาวอยางสวยงามและมีการวิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อไมปฏิบัติตามกฎจราจรโทษ
จากการหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร       และการเกิดอันตรายจากการใชสารเสพติดใหโทษ  
นอกจากนีบ้างกลุมยงัตกแตงสมุดไดสวยงาม  ศึกษาและทําความเขาใจงาย  มีบางกลุมทีท่ํางาน
ไมคอยเรียบรอย  เพราะลายมือไมสวยและเขียนหนงัสอืผิด 
  2. ปายนิเทศ  นักเรียนทกุกลุมสามารถนํางานที่ไดรับมอบหมายมาชวยกนัเรียบเรยีง
เนื้อหาจัดทาํเปนปายนิเทศ  ครบทั้ง  7  เร่ือง  และครบทัง้  7  กลุมมีการตัดตกแตงปายนเิทศอยาง
สวยงาม      โดยเฉพาะบางกลุมปายนิเทศจะนาสนใจมาก     เนื่องจากมทีักษะความชาํนาญเรือ่ง 
การตัดกระดาษเปนรูปดอกไมตางๆ  ประดับตกแตงบอรด 

3. สมุดเลมเล็กรวบรวมสาระ ความรูที่ไดจากการแสวงหาความรู จากใบงานทั้ง 7 เร่ือง 
ซึ่งมีรายละเอยีดในตารางที ่14 
ตารางที ่14  แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนกลุม 
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พฤติกรรมการแสวงหาความรู X S.D ระดับการปฏบิัติ 
กิจกรรมจัดปายนิเทศ 

1. การวางแผนการทํางาน 
2. ความรวมมือกันทํางาน 
3. ความสมบูรณของงาน 
4. การปรับปรุงผลงาน 

 
2.51 
2.71 
2.68 
2.49 

 
0.51 
0.46 
0.47 
0.51 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 2.59 0.48 ดีมาก 
 
ตารางที ่14  ( ตอ )  
 

พฤติกรรมการแสวงหาความรู X S.D ระดับการปฏบิัติ 
กิจกรรมการทําสมุดภาพขาว 

1. การวางแผนการทํางาน 
2. ความรวมมือในการทํางาน 
3. ความสมบูรณของงาน 
4. การปรับปรุงผลงาน 

 
2.39 
2.66 
2.33 
2.67 

 
0.49 
0.48 
0.52 
0.52 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
รวม 2.51 0.50 ดีมาก 

กิจกรรมการทําสมุดเลมเล็ก 
1. การวางแผนการทํางาน 
2. ความรวมมือในการทํางาน 
3. ความสมบูรณของงาน 
4. การปรับปรุงงาน 

 
2.49 
2.66 
2.67 
2.17 

 

 
0.55 
0.48 
0.52 
0.75 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 2.49 0.57 ดีมาก 
 
 จากตารางที ่  14  แสดงผลการประเมนิพฤตกิรรมการแสวงหาความรูโดยพจิารณาจาก
ผลงาน พบวานักเรียนมพีฤติกรรมการแสวงหาความรูอยูในระดับดีมากทุกกจิกรรมโดยกิจกรรม 
การจัดปายนิเทศอยูในระดบัมากที่สุด  (X =2.51 , S.D= 0.48) รองลงมาไดแกกจิกรรมการจัดทํา
สมุดภาพขาว (X = 2.51, S.D=0.50) และกิจกรรมการทาํสมุดเลมเล็ก (X= 2.49, S.D=0.57)  เมื่อ
พิจารณาพฤตกิรรมรายดานพบวา ในกิจกรรมการจัดทาํปายนิเทศนกัเรียนมพีฤตกิรรมการรวมมือ
ในการทํางานมากที่สุด  (X =2.71 ,S.D=0.46) รองลงมาไดแกความสมบูรณของงาน (X = 2.68, 
S.D.=0.47) การวางแผนทาํงาน (X = 2.51, S.D=0.5) และ การปรับปรุงผลงาน (X= 2.49 , 
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บทที่  5 

 
สรุปผลการวิจัย  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรื่อง  การพฒันาชดุการเรียนรู     เร่ืองกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชนสําหรับ 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่  3  เปนการวิจยัและพัฒนา   (Research  and  Development)   ซึ่ง
ประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คอื  1)  การวิจยั  (Research)   เปนการศึกษาความตองการและขอมูล
พื้นฐาน  2)  การพัฒนา  (Development)   เปนการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุกการเรียนรู   
3)  การวิจยั   (Research)   เปนการทดลองใชชุดการเรยีนรู  4) การพัฒนา (Development) เปน
การประเมนิและปรับปรุงชุดการเรียนรู การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อสํารวจความ
ตองการและขอมูลพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนาและหาประสทิธิภาพชุดการเรียน 3) เพื่อทดลองใชชุดการ
เรียนรู 4) เพือ่ประเมิน และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู การวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดสรางชุดการเรียนรู
ข้ึนโดยสํารวจความตองการ  และขอมูลพื้นฐานตาง ๆ    แลวนํามาสังเคราะหเปนชุดการเรียนรู 
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่  3    โดยนํามาทดลองใชกบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3/1  โรงเรียนบอสุพรรณวทิยา  สังกัดกรมสามัญศึกษา   สํานักงาน
สามัญศึกษาจงัหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  40  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  ประกอบดวย  (1)  
เครื่องมือที่ใชสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐาน  ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม  และ
แบบสนทนากลุม  (2)  แบบประเมินชุดการเรยีนรูจากผูเชี่ยวชาญ  (3)  ชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  (4)   เครื่องมือที่ใชในการประเมินและ
ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู    ไดแก    เกบ็รวบรวมขอมลู   วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอย
ละ  (%)      คาเฉลี่ย  (X)    คา t- test  แบบ  Dependent    และการวิเคราะหเนือ้หา  (Content  
Analysis)  แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ 
 

สรุปผลการวจิัย 
จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนาํเสนอ ปรากฏผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1.  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 
1.1  การศึกษานโยบายทางการศึกษา          จากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา 
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 แหงชาติระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
พบวานโยบายทางการศึกษา มุงเนนการพัฒนาคนเปนสําคัญใหมีศักยภาพทั้งดานปญญารางกาย 
และจิตใจ โดยสงเสริมใหมีการจัดการเรียนที่ใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรู
อยางตอเนื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการจัดเนื้อหาและ
กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด          
การเผชิญสถานการณ  และจัดการเรียนรูใหเกิดทุกที่ทุกเวลา ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเพื่อให
เกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

1.2  การวิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533 ) ซึ่งมีจุดเนนที่มุงใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต    ใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียง
พอที่จะเลือกและตัดสินใจประกอบสัมมาชีพ        ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ตามบทบาทหนาที่ของ
ตน ในฐานะพลเมืองดี  และในจุดมุงหมายของการเรียนรูวิชากฎหมายนารู ส043  เปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ซึ่งมีเนื้อหาสาระ       
ที่สอดคลองกันคือการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองกฎหมายสําคัญๆที่เกี่ยวของกับชีวติประจาํวนั 
ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัวชุมชน และประเทศเห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะสมาชิกที่ดี
ของสังคม ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 1.3  การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรู    พบวาชุดการเรียนรูเปน
หนวยการเรียนสําเร็จรูป ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ชุดการเรียนรูมีมากมายหลาย
ประเภทตามวัตถุประสงคของการนําไปใช      กับกิจกรรมการเรียนการสอน และมีองคประกอบ
พื้นฐานที่คลายคลึงกันคือ   ประกอบดวย  คูมือครู   คูมือนักเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

1.4 การสํารวจความตองการจากบุคคลที่เกี่ยวของโดยใชวิธีการสัมภาษณ การ
สอบถาม และการสนทนากลุม พบวาบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน โดยใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในชุมชน เนนการปฏิบัติจริงและ
เนื้อหาเปนเรื่องใกลตัว กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

2.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู    เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
ชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่พัฒนาขึ้นพบวา 
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2.1 ชุดการเรียนรูประกอบดวย  คํานํา  จุดประสงค     คูมือครู (ประกอบดวย 
แผนการเรียนรู ใบความรู แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู )  คูมือนักเรียน (ประกอบดวย 
ใบงาน แบบประเมินตนเองกอนหลัง แบบทดสอบ)   โดยชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย
เนื้อหา 7 เร่ืองไดแก (1) กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  (2)  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศกึษา 
(3) กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก (4) กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร (5) กฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ (6) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ (7) กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม
และคุมครองความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการการเรียนใหผูเรียนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู ในชุมชน  ซึ่งชุดการเรียนรูมีคาประสิทธิภาพเทากับ 
81.86/80.13  แสดงวาชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

3. การทดลองใชชุดการเรียนรู   เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  พบวานักเรียนมีความสนใจกระตือรือรน  และสนุกกับการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู และผูรูในชุมชน สามารถทํากิจกรรมที่มอบหมายไดตามที่กําหนด 
สวนครูมีหนาที่ใหคําแนะนํา        และชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก     สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมจากชุดการเรียนรูไดดีมาก  มีความสนใจกระตือรือรน  ตั้งใจทํางาน  แสวงหาความรู  
ซักถามผูรู   และสนุกกับการไดออกไปเรียนรูนอกหองเรียน   สําหรับพฤติกรรมการแสวงหาความรู
นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการแสวงหาความรูเปนกลุม ในการวางแผนการทํางาน การรวมมือ
กันทํางาน การตรวจสอบความสมบูรณของงาน และการปรับปรุงผลงานอยูในระดับดีมาก 

4. การประเมินและปรับปรุงการใชชุดการเรียนรู       พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์เร่ือง
กฎหมายการจราจรทางบกสูงสุด และกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรต่ําสุด 

นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรูมีประโยชนและมีความเหมาะสมกับการเรียนรู
ในปจจุบัน  และรูสึกวาสนุกและมีความสุขกับการทํากิจกรรมนอกหองเรียน  และไดคนควาหา
ความรูดวยตนเองจากบุคคลอื่นที่ไมใชครูเพียงคนเดียว สวนการปรับปรุง ชุดการเรียนรู มีการ
ปรับปรุงการใชภาษาในคําสั่งใหงายตอความเขาใจ ปรับการใชภาพประกอบใหสอดคลองระหวาง
ภาพกับเร่ือง และใชภาพประกอบที่นาสนใจมากขึ้น 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจยัมปีระเด็นที่จะนาํมาอภิปรายตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ  

ชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการวิจัยที่ พบวามีครูสวนนอยที่จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาวิธีการสอนของครูที่ผานมายังไมจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ       พระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ในมาตราที่  24  ที่ระบุวา  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ตอง
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ    ความถนัด   โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  เกิดการใฝรูอยาง  
ตอเนื่อง มีการผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  อยางสมดุลกับผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอมส่ือการสอน การสอนโดยใช ชุดการเรียนรู อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอน  และแหลงการเรียนรู
ที่หลายหลายโดยไดรับความรวมมือจากบิดา  มารดา  ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรู  
และพัฒนาผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ,2542 : 10-1)     ซึ่งสอดคลองกับ   หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระที่2 
สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดํารงชีวิต ระบุวา ในการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน 
และมีคุณลักษณะของการเปนสมาชิกที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก จากการศึกษา 
เอกสารดังกลาวพบวา สอดคลองกับ เนื้อหาสาระของวิชากฎหมายนารู ส043 ในสวนของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ทั้งนี้เพราะเปนการเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายที่นักเรียนสามารถ
นําไปใชในการดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดี   สามารถนําความรูถายทอดใหกับผูอ่ืนได       
นอกจากนี้การเรียนรูตองไมติดอยูแตเพียงในหองเรียนโดยผูเรียนสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู
อ่ืนที่อยูในทองถิ่น   หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองการเรียนรูทําใหนักเรียนมีความสนใจ  
และตองการเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของหทัยรัตน  อันดี  (2544 : 92)   ศึกษาชุดการ
เรียนรูเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  กลาววาในยุคการปฏิรูปการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนใหคนพบและแสวงหาความรูดวยตนเอง    โดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชนและทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด    และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ที่
สามารถพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองนั้น การใชชุดการเรียนรูมีความเหมาะสม       
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และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน      และเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา
ตาม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  

และจากการสํารวจความตองการพัฒนาชุดการเรียนรู   เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน จากบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา ผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนบอสุพรรณวิทยา พบวา มีความตองการ
พัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน ทั้งนี้เพราะกฎหมายเปนเรื่องที่ใกลตัวที่  
นักเรียนจําเปนที่จะตองรู ที่สําคัญเนื้อหาที่จัดทําขึ้นเนนที่ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู 
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเปนผูที่แสวงหาความรูดวยตนเองจากบุคคลในชุมชน ที่แตกตางจาก
เดิมที่เรียนในหองเรียนเพียงอยางเดียว เพื่อเปนการพัฒนาใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง
อันจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้โรงเรียนมีความพรอมหลายดาน ทั้งผูบริหารที่ใหการ
สนับสนุน  มีแหลงเรียนรูในชุมชนและ   ผูรูที่มีสามารถถายทอดความรู    เปนแหลงในการแสวงหา
ความรู   และพรอมที่จะใหความรูแก นักเรียน    เนื่องจากโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดี 
ตอกันเสมอมา ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543ข : 
22-25) ที่กลาววา ควรสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยเนนความเขมแข็งของ
ชุมชนและครอบครัวรวมกันจัดการศึกษา   โดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ หทัยรัตน อันดี (2544 : 92) ศึกษาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา กลาววาในยุคการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      มุงเนน
ใหคนพบและแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและทองถิ่นใหเกิดประโยชน
สูงสุด    และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ที่สามารถพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองนั้น  การใชชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 

2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู     เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
ชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 81.86 / 80.13 
นั้นทั้งนี้เพราะวาในการสรางชุดการเรียนรู ไดจัดทําอยางมีระบบ   ข้ันตอน อิงทฤษฎีของการสราง   
ชุดการเรียนรู และไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการสรางชุดการเรียนรู จากการสัมภาษณ   
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุดการเรียนรูและจากการสนทนากับผูบริหาร ครูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตัวแทนนักเรียน   และการตอบแบบสอบถามของนักเรียน      
พบวาชุดการเรียนรูที่ตองการควรประกอบดวย    คํานํา    วัตถุประสงค คูมือครู ประกอบดวย   
แผนการเรียนรู ใบความรูสําหรับครู และแบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง คูมือ
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นักเรียน ประกอบดวยใบงาน แบบทดสอบ และสื่อประกอบการเรียนรู   เชน หนังสืออานเพิ่มเติม  
วิดิทัศน   หนังสือพิมพ ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับ  
นักเรียน ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ  กิดานันท มลิทอง  (2531 :181) กลาววา   ชุดการเรียนรู
ควรประกอบดวย คูมือสําหรับผูสอน    คูมือสําหรับผูเรียน    คําสั่ง      เนื้อหาสาระของบทเรียน 
กิจกรรมการเรียน   และการประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน อันดี 
(2544:11) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรุ เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา     ผลการพัฒนาพบวา  ชุดการเรียนรูประกอบดวย   คํานํา    วัตถุประสงค   คูมือครู    
คูมือนักเรียน   แบบทดสอบ   และส่ือประกอบการเรียนรู  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรู
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 พบวา ประสิทธิภาพ
แบบเดี่ยว  (Individual  Tryout) มปีระสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 60 / 60โดยมีประสิทธิภาพ
61.90 / 68.33 เนื่องจากเปนขั้นการนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนเปนครั้งแรก รูปแบบ
การนําเสนอเกี่ยวกับภาพประกอบยังไมสอดคลองกับเนื้อหา และเราความสนใจนักเรียนเทาที่ควร 
และเนื้อหาในบางเรื่องยาก และลึกเกินไปสําหรับนักเรียนจึงไดมีการปรับเนื้อหา และภาพประกอบ 
ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนในขั้นตอไป  ดังคํากลาวของ ฮุสตัน และ โฮวแซม (Houstan 
and Howsam 1972:72 , อางถึงใน   อาศิส  เชยกลิ่น 2538 : 92) ที่วา “ไมมีบทเรียนรูใดเหมาะสม
ในตนเอง” ควรมีการประเมินผลการใช และปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสมบูรณตลอดเวลา สวน
การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group Tryout) กับนักเรียน 9 คน พบวามีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70   คือ  60.51 / 70.28     เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจ และได
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ผานการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ
แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางมีข้ันตอนจึงทําใหไดชุดการเรียนรูที่นาสนใจและ
กระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรูดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา เกียรติประวัติ  (2542 : 118) 
สันทัด   ภิบาลสุข และพิมพใจ  ภิบาลสุข (2525 : 199) และวีระ ไทยพานิช (2529 : 37) ที่กลาวถึง
ขอดีของชุดการเรียนรูวา ชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจะชวยเราความสนใจของผูเรียน เนื่องจาก
ชุดการเรียนรูนั้นมีกิจกรรมที่ เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  ได เ รียนตาม
ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน และสอดคลองกับหลักทฤษฎีของ เพียเจต (Piaget) ที่
กลาววา “ใหเด็กเปนผูแสวงหาความรู คนควาดวยตนเอง  เปดโอกาสใหเด็กเปนผูกระทํามากที่สุด” 
(ภัลลภ อินทรมาตร 2543 : 91)  
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3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา  นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ของชุดการเรียนรูในแตละเรื่อง  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถศึกษาคนควาหาความรูเร่ืองของ
กฎหมายที่ เกี่ยวของกับชุมชนดวยความสนใจ  และสนุกสนานที่ไดศึกษาหาความรูนอก
สถานศึกษาหลังจากการทดลองใช  ชุดการเรียนรูเสร็จส้ิน  ผูวิจัยไดประเมินผลหลังการใชชุดการ
เรียนรู   พบวานักเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสามารถนํา
ความรู   และนําขอมูลที่ไดรับมาเรียบเรียง  และทํากิจกรรมไดตามใบงานไดรับอยางครบถวนและ
สมบูรณตรงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นี้ทําใหนักเรียนไดศึกษา หาความรู และแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูในชุมชนของนักเรียนเอง ทําใหนักเรียนสนใจ และกระตือรือรนที่จะใฝหาความรูที่เปน
ประโยชนสําหรับตนเอง สามารถนําเสนอขอมูลใหกับผูอ่ืนฟงได รวมทั้งการใหความรูในชุมชนยัง
สนุกสนานและมีความเปนกันเองกับนักเรียนเพราะบางทานเปนผูที่นักเรียนมีความคุนเคยเปน
อยางดี ของสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย จิรจีรังชัย (2545:ง)  ผลการทดลองใชชุดการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร ว203 เร่ืองอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาผูเรียนสวนใหญมี
ความสนใจ   และกระตือรือรนตอการปฏิบัติกิจกรรมกลุม ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม กลาซักถาม     
กลาแสดงออก รวมกันแกปญหา และรวมมือกันในการทํากิจกรรมกลุมเปนอยางดี การประเมิน
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 2542 ก : ไมปรากฏเลขหนา )  ที่กลาววา การจัดการเรียน  การสอนในยุค
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  วิธีการในการ
จัดการเรียนรู     ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ       เรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย  
สนุกสนาน ทาทาย และมีความมั่นใจ ซึ่งเปนการเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเปน
ผูสอน ให      ผูเรียนทองจําและเรียนอยางเฉื่อยชา ไมสามารถทําใหผูเรียนมีลักษณะที่เหมาะสมที่
จะอยูในสังคมได จําตองปรับแนวคิดวิธีการในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข    
จากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
สรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนา และคงสันติสุขได  

4. การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู พบวานักเรียนมีความรูเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน   กอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยหลังการใชชุดการเรียนนักเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใช ชุดการเรียนรู เนื่องจากชุดการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของนักเรียน     และความรูที่ไดนั้นมาจาก
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การแสวงหาจากผูรูและแหลงเรียนรูในชุมชนดวยตนเอง ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณโดยตรง     
สามารถจดจําความรูไดดีกวาการทองจํา  ซึ่งสอดคลองกับ โกวิทย ประวาลพฤกษ (2535, อางถึง
ใน หทัยรัตน  อันดี 2542 :143)  ที่กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนควรเปดโอกาสให นักเรียน
เปนผูจัดการใหเด็กคิด เด็กทํา ใหเรียนรูโดยการทําจริง ปฏิบัติจริง นําสิ่งที่ไดมาวิเคราะหวิจารณ 
และหาขอสรุปไดดวยตนเอง จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    จากการทดสอบ พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดการเรียนรู สูงกวากอนการใชชุดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทําใหนักเรียนเรียนรูได
อยางเขาใจ  และจดจําไดดีกวาการเรียนแบบทองจํา    สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย จิรจีรังชัย 
(2545:111) พบวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย   
ชุดการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ      
ผลการศึกษาของเปลี่ยน  อมฤตเกรียงไกร (2538:บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนเรื่องสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนมี      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของปริญดา ชัยชนะ (2538:บทคัดยอ) การสรางชุดการสอนเรื่อง 
“หลักธรรมในพระพุทธศาสนา” รายวิชา   พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
โรงเรียนภัทรญานวิทยา จังหวัดนครปฐม  และเกณฑที่ตั้งไว 80 / 80    ผลการวิจัยของพรพิมล 
บุญนิมิตร    (2541 : บทคัดยอ)    ศึกษาการสรางชุดการสอน เรื่องกฎหมายแพงสําหรับเยาวชน 
ในรายวิชา ส043 กฎหมายนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
กรุงเทพมหานคร  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว    และผลการวิจัยของหทัยรัตน 
อันดี (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ทั้ง 5 ชุด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สําหรับผลการใชชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรสูงสุด 
เนื่องจากเปนเรื่องที่นักเรียนตองปฏิบัติเปนประจําในชีวิตประจําวัน และผลสัมฤทธิ์ในเร่ือง
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรต่ําที่สุดนั้นเปนเพราะเปนเรื่องที่สวนใหญผูปกครองเปนผูปฏิบัติ
มากกวา นักเรียนความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน  นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรูมีประโยชน ชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากชุดการเรียนรูเ ร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่  3  ให    นักเรียนไดทํากิจกรรมที่มุงแสวงหาความรูดวยตนเอง   ไดลงมือปฏิบัติได
สัมผัสกับผูรู    และ แหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน  เปนการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดสรางความ
สามัคคีโดยการทํางานรวมกันเปนกลุม    สามารถนําสิ่งที่ไดคนพบ ไปใชในชีวิตประจําวันได 
เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวและเกี่ยวของกับผูเรียนและบุคคลรอบตัว ทําใหนักเรียนมีความรูในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนมากขึ้น     สอดคลองกับกรมวิชาการ   (2544,อางถึงใน โสภณ  โสม
ดี  2545:14-15)  ที่วาการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหความสําคัญ    หรือประโยชนสูงสุดแกผูเรียน      
ผูบริหารสถานศึกษา ครู  ผูปกครอง พอแม  และผูมีสวนเกี่ยวของ ตองชวยกันคิดสรางสรรค    จัด
สภาพแวดลอมใหอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนไดรูจักตนเอง คนพบความรูดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียน
ไดใชสติปญญาดานการคิด วิเคราะห สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา  และสังเคราะหเปนสาระ
ความรูที่มีความหมายตอตนเอง รวมทั้งเกิดทักษะในการเรียนรู ที่หลากหลายวิธี เชน การคนควา 
อภิปรายถกเถียง  ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งคนเดียว และเปนกลุม ซึ่งจะกอใหเกิดการเรียนรูที่จะรวมมือ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนดานการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ดวยแบบประเมินพฤติกรรม และประเมินจากงานที่มอบหมาย พบวานักเรียน มีความสุข
สนุกกับการเรียน สังเกตไดจากระหวางการสนทนากับผูรูนักเรียนจะซักถามดวยความสนุกสนาน 
เปนกันเอง            ผลการประเมินตามสภาพจริงจาก  1.ใบงาน     2. สมุดภาพขาว  3. ปายนิเทศ 
4. สมุดเลมเล็ก พบวา    นักเรียนมีการวางแผนในการทํางานรวมกัน มีการรวมมือกันทํางาน 
กระตือรือรน   ในการคนควา  ตั้งคําถาม  ตอบคําถามการสัมภาษณ  การเก็บรวบรวมขอมูล  
สามารถนําขอมูลมาพัฒนาเปนผลงาน และสามารถปรับปรุงผลงานเพื่อใหไดตามใบงานตาม
วัตถุประสงค ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่กิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรูสวนใหญเนน
การใหนักเรียนไดฝกการแสวงหาความรูดวยตนเองในทุกกิจกรรมจนนักเรียนเกิดความชํานาญ         
สอดคลองกับ   วารี   ถิระจิตร  ( 2534 : 100)  ที่กลาววา การแสวงหาความรูเปนทักษะ ที่ตอง
อาศัยการเรียนรู และวิธีการฝกฝนจนสามารถเกิดเปนความชํานาญได  ผลการปรับปรุง ปรับปรุง
การใชภาษาในคําสั่งใหงายตอความเขาใจ ปรับการใชภาพประกอบใหสอดคลองระหวางภาพกับ
เร่ือง และใหใชภาพประกอบที่นาสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือทํา
ใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนรูดวย  ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน
มากที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 
จากการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะในรูปของขอเสนอแนะเพื่อการ
นําไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพื่อนําชุดการเรียนรูไปใช 

เพื่อใหสามารถนําชุดการเรยีนรู เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน ไปใชไดอยางมี  
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการดังนี ้

1. เนื่องจากการเรียนการสอนมีกิจกรรมที่ตองออกไปศึกษาจากแหลงเรียนรูในชมุชน 
ครูควรเตรียมความพรอมเกีย่วกับใบงาน  และ วัสดุในการจัดปายนิเทศสํารองไวเนื่องจากนักเรยีน
บางคนลืมใบงาน ทําใหเสยีเวลา และนักเรียนไมเกิดความรู 

2.  ระหวางการนําเสนอผลงานของนกัเรยีนหนาชั้นเรียน อาจมีนกัเรียนบางคนซักถาม
ผูนําเสนองาน บางครั้งนกัเรียนตอบคําถามไดไมกระจาง ครูควรสังเกตและชวยเหลือเพื่อให       
นักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ และบางคนไมกลาออกไปแสดงผลงาน ดังนัน้ครูควรจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนทุกคนไดกลาแสดงออก 

3.  จากผลการวิจัยพบวา นกัเรียนจะสนใจภาพและสีสันของชุดการเรียน เพราะทาํให
ไมเบื่อหนาย ดังนัน้ครูควรมีรูปภาพทีห่ลากหลายในใบความรูและใบงาน 

4.  เนื่องจากการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ตองออกไปศึกษานอก
สถานที ่ ครูควรชวยเหลือนักเรียนในการเปนผูประสานงานระหวางนักเรียนกับบุคคลหรือสถานที ่ 
ที่จะไปทาํกิจกรรมการเรียนลวงหนา และควรดูแลเร่ืองความปลอดภัยในการเดนิทาง 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  จากผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน    สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  นักเรียนรูจักการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง มีความสามารถในการทํางานรวมกันเปนกลุม และกระตือรือรนที่จะ
แสวงหาความรู สนุกกับการเรียน ดังนั้นผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาชุดการเรียนรู โดย
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  เพื่อประโยชนตอการจัด    
การเรียนการสอน  

2. เนื่องจากชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการแสวงหา
ความรูจากผูรู และแหลงเรียนรูในชุมชนทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ทําให
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
เรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัวในรายวิชาอื่น ๆ  
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการวจิัยและพัฒนาชุดการเรียนรู วิชากฎหมายนารู ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกบั 
เด็กและเยาวชน  กฎหมายอาญานารูในชวีติประจําวนั  ที่เนนการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ในชุมชน 

2.   ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหารายวชิาสงัคมศึกษา        ใน
ระดับช้ันตางๆ ใหมากข้ึน 

3.  ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการสอนดวยชุดการเรียนรู    เร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน กับการสอนดวยวิธีการสอนอื่นๆ 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือ 
 

1. นางกฤติยา  มหาชนะวงษ ตําแหนง ศึกษานิเทศ 7  
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เขตการศึกษา1 อ.เมือง จ.นครปฐม 

2. นางนุชนารถ  ธาตุทอง ตําแหนง นักวชิาการศึกษา 7 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 อ.เมือง จ.นครปฐม 

3. นายวรากร  หงษโต ตําแหนง อาจารย2 ระดับ7  
 โรงเรียนบางลีว่ิทยา อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก   ข 
- แบบสอบถามความตองการ 
-  แบบสนทนากลุม 
- แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
- แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
- แบบทดสอบกอนและหลังเรียนวิชา  ส 043  
      กฎหมายนารู  เร่ืองกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชน 
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แบบสอบถามความตองการ 

 
(สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3) 

เร่ือง  ความตองการในการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาชุดการ
เรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้นผูวิจัยจึงขอให
นักเรียนตอบตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 3  ขอ 
 ตอนที่ 2  ความตองการในการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 3 ขอ 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 
 
 

 
นางสาวกุหลาบ  หงษทอง 

นักศกึษาปรญิญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  จงเติมขอความลงในชองวาง 
1. เพศ……………………..                                  
2. อายุ……………………..ป 
3. นักเรียนเคยเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนมากอนหรือไม………………………………… 
ถาเคยในรายวิชาใด…………………………………………………………………………………. 
และเรียนอยางไร…………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 2  ความตองการในการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลงใน (  ) ตามความเปนจริง 
 

1.นักเรียนตองการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนหรือไม 
(   )  ตองการ  เพราะ………………………………………………………………………………… 
(   )  ไมตองการ  เพราะ……………………………………………………………………………… 
2.นักเรียนตองการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนดวยวิธีใด 
(   )   ครูบรรยาย  เพราะ…………………………………………………………………………….. 
(   )  เชิญวิทยากร  เพราะ…………………………………………………………………………… 
(   )  เรียนดวยชุดการเรียนรู โดยการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม 
         เพราะ………………………………………………………………………………………….. 
(      )  อ่ืน  ๆ โปรดระบุ…………………………………………………….………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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3. นักเรียนคิดวาในกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน มีเร่ืองอะไรบางที่นักเรียนสนใจ     และตองการเรียน  
( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
(   )  1.กฎหมายทะเบียนราษฎร 
(   )  2.กฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
(   )  3.กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
(   )  4.กฎหมายวาดวยเรื่องสิ่งเสพติดใหโทษและสารระเหย 
(   )  5.กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
(   )  6.กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการ 
(   )  7.กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
(   )  8.กฎหมายวาดวยการสงเสริม ความประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาท 
          ของนักเรียนนักศึกษา 
(   )  9.กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(   ) 10.อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………..       
………………………………………………………………………………………………………..                    
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ประเด็นสนทนากลุม 
(สําหรับผูบริหาร ครูผูสอนวชิาสังคมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 

 
เรื่อง    ความตองการของฝายเนื้อหาการพัฒนาชุดการเรียนรู  
            เร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
คําชี้แจง 

1. ประเด็นสนทนากลุมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความตองการและขอบขาย 
เนื้อหาสาระในการการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบงเปน 3 ตอน จํานวน     40    ขอ 

2. ประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุม แบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุมจํานวน 3   ขอ  
ผูเขารวมสนทนาจะเปนผูกรอกขอมูล 
ตอนที่ 2   ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการขอบขาย        

และเนื้อหาในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 
จํานวน  3   ขอ 

ตอนที่ 3  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม จํานวน  
               1  ขอ       

              
 ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาสาระเพื่อ
นํามาพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เพื่อใชในการสนทนากลุมและแสดงความคิดเห็นรวมกัน ณ หองนิเทศภายในฝายปกครอง อันจะ
ทําใหการสนทนากลุมคร้ังนี้เปนประโยชนตอการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอไป จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ใหความ
อนุเคราะหดวยดีมา  ณ โอกาสนี้                                     

 
นางสาวกุหลาบ   หงษทอง 

นักศกึษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา 
คําชี้แจง  กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
1. เพศ 
2. อายุ  ป 
3. การศึกษาสูงสุด 
ตอนที่ 2  สภาพความตองการและขอบขายเนื้อหาในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกําหนดประเด็นคําถามตอไปนี้ 

1. ทานคิดวาเนื้อหาสาระเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน เร่ืองใดบาง 
นาสนใจและตองการที่จะนํามาพัฒนาเปนชุดการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ใหนักเรียนโรงเรียนบอสุพรรณวิทยาไดเรียนรู 
 
 
 
 
 

2.  ทานคิดวาเนื้อหาสาระใดบางที่กลาวมาแลวในวิชาที่เหมาะสมในการนํามาจัดทําเปน
ชุดการเรียนรู ใหนักเรียนไดเรียน (เรียงลําดับความสําคัญและเกี่ยวของกับนักเรียนจํานวน 7 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทานคิดวามีแหลงการเรียนรูที่ไหนบางในอําเภอสองพี่นอง(โดยรอบโรงเรียน)  
ที่เหมาะสมสําหรับใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองและมีใครบางที่มีความรูในการ 
ถายทอดสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนใหนักเรียนไดรู 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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แบบประเมิน 
ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 
(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 

 
คําชี้แจง 
 ใหทานพิจารณาวาชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ชุดนี้วามคีวามเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ ตามที่กาํหนดไวหรือไม 
แลวเขียนผลการพิจารณาของทานโดยเขียนเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอง “คะแนนการพิจารณา” 
ความคิดเหน็ของทาน 
 + 1 = แนใจวาชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
    0 = ไมแนใจวาชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
 - 1 = แนใจวาชุดการเรียนรูไมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
 

คะแนนพิจารณา 
รายงานการประเมิน 

+ 1 0 - 1 
หมายเหต ุ

1.ความเหมาะสมและสอดคลอง   ของคาํนาํ     
2.ความเหมาะสมและสอดคลอง ของวัตถุประสงค     
3.ความเหมาะสมของคูมือครู 
   3.1.ความเหมาะสมและสอดคลอง ของแผนการ
เรียนรู 
   3.2.ความเหมาะสมและสอดคลอง   ของใบ
ความรูสําหรับครู 

    

4.ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
คูมือนักเรียน 
  4.1.ความเหมาะสมและสอดคลองของใบงาน
สําหรับนักเรียน 
  4.2.ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบ
ประเมินตนเอง 
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คะแนนพิจารณา 

รายงานการประเมิน 
+ 1 0 - 1 

หมายเหต ุ

5.ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อประกอบ
และหนงัสืออานเพิ่มเติม 
  5.1.ความเหมาะสมและสอดคลองดานเนื้อหา
ของหนงัสือ 
  5.2.ความเหมาะสมและสอดคลองของ
ภาพประกอบ 

    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
(สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3) 

 
เรื่อง        ความคิดเหน็เกีย่วกับการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน จากชุดการเรียนรู 
                 เร่ือง กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชนสาํหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบบันี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบพรรณนาความ 
                 ผูวิจัยขอความกรุณานักเรียนชวยตอบตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบงเปน 

 3  ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน  3  ขอ 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนเรือ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสาํหรับ 
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบพรรณนาความจาํนวน 2 ขอ 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติมจาํนวน 1 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวกุหลาบ  หงษทอง 

นักศกึษาปรญิญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเติมขอมูลลงในชองวางใหสมบูรณ 
 
1. เพศ  
2. อายุ                       ป 
3. ประสบการณในการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน 
เคยหรือไมเคย            ถาเคยเรียนดวยวิธีใด. 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชนสาํหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
1. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรบางเกี่ยวกับการเรียนรูจากชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของ
กับชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนคิดวาไดประโยชนอะไรบางจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกบั
ชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.ขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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         แบบทดสอบกอนเรียน วิชา ส043 กฎหมายนารู 
 

         เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แบบทดสอบกอนเรียนวิชากฎหมายนารู 
เรื่อง กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 
***************************************************************************************************** 
คําชี้แจง จงเลอืกคําตอบที่ถกูตองที่สุดแลวกาเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
ขอสอบชุดนี้มจีํานวน 40 ขอ  ขอละ  4  ตัวเลือก ใหใชเวลาในการทาํขอสอบ  50  นาท ี
 
จุดประสงคที1่ บอกความหมาย ประโยชนของกฎหมายทะเบียนราษฎรและหลักเกณฑ 
การแจงเกิด แจงตาย และยายที่อยูได 
1. ทะเบียนบานเปนทะเบียนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองใด 

ก. สถานที่ตั้งของบาน 
ข. รายการของคนที่อยูในบาน 
ค. สถานภาพของบุคคลในครอบครัว 
ง. หลักฐานการเกิด ตาย ยายเขาหรือยายออก 
 

2. กรณีคนเกิดนอกบาน ใครตองเปนผูแจงเกิดในเวลาอยางชาอยางไร 
ก. ผูพบเห็น – แจงทันทีโดยไมชักชา 
ข. มารดา – ไมเกิน 7 วันนับแตแจงได 
ค. มารดา – ไมเกิน 15 วันนับแตแจงได 
ง. บิดาหรือมารดา – ภายใน 60 วันนับแตเกิด 
 

3. หากพบคนตายนอกบาน ตองแจงตอใครในเงื่อนไขเวลาอยางไร 
ก. นายทะเบียนทองที่ภายในเวลา 3 วัน 
ข. นายทะเบียนทองที่ภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
ค. นายทะเบียนทองที่หรือตํารวจ – ทันทีที่พบศพ 
ง. นายทะเบียนทองที่หรือตํารวจ –ภายใน 24 ชั่วโมง 

 

4. การแจงยายออกในทะเบียนบานตองแจงภายในเวลาเทาไร นับแตยายออก 
ก. 7 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 30 วัน 
ง. 45 วัน 
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5. ขอใดถูกตองที่สุด 
ก. การยายเขาตองแจงภายในระยะเวลา 30 วัน 
ข. ถาเจาของบานไมแจงยายเขาตามกําหนดจะตองถูกปรับ 300 วัน 
ค. ถาหากมีการยายออกตองไปแจงตอนายทะเบียนภายใน 30 วัน 
ง. การยายเขาและยายออกตองแจงภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันยาย 
 

6. ในกรณีที่เจาบานมอบใหผูอ่ืนแจงการยายเขาบานแทนเจาของบานผูที่ไดรับ 
มอบหมายจะตองเตรียมเอกสารใดเปนสําคัญเพื่อแสดงตอเจาหนาที่ 

ก. บัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือมอบอํานาจ 
ข. สําเนาทะเบียนบาน และหนังสือมอบอํานาจ 
ค. หนังสือมอบอํานาจ และแบบคําขอยายเขา 
ง. สําเนาทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชน 
 
จุดประสงคที่ 2 สรุปประโยชน หลักเกณฑ ขอยกเวน และโทษของกฎหมาย 
การประถมศึกษาได 
 

7. การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายไทยเยาวชนทุกคนตองจบการศึกษาในระดับใด 
ก. ชั้น ป.6 
ข. ชั้น ป.9 
ค. ชั้น ม.3 
ง. ชั้น ม.6 

 
8. เด็กชายสุพจน เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2532 เขาจะตองเขาเรียนตามเกณฑ 
การศึกษาภาคบังคับในป พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2535 
ข. พ.ศ. 2537 
ค. พ.ศ. 2539 
ง. พ.ศ. 2540 
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9. ทําไมกฎหมายจึงถือเปนหนาที่ของบุคคลที่จะตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
ก. เพื่อพัฒนาประชาชน 
ข. เพื่อบริการประชาชน 
ค. เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
ง. เพื่อสงเสริมการรูหนังสือภาษาไทย 
 

10. หากผูปกครองของเด็กไมสงเด็กเขาเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  
พ.ศ. 2523 จะมีความผิดตามขอใด 

ก. ตองไปรายงานตัวตอคณะกรรมการการศึกษา 
ข. ตองไปรายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น 
ค. ตองระวางโทษทั้งจําคุกและปรับตามกฎหมาย 
ง. ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

11. ขอใด ไมใช ขอยกเวนองเด็กในการไมตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
ก. มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ 
ข. เปนโรคติดตอที่กระทรวงใดกําหนดไว 
ค. ผูปกครองตกจนตองยายที่อยูบอย ๆ  
ง. ตองหาเลี้ยงผูปกครองซึ่งทุพพลภาพ 

 
 
จุดประสงคที3่ อธิบาย ความหมาย ลักษณะ และผลของการไมปฏิบัติตาม 
เครื่องหมายจราจรได 

 
12. การใชรถใชถนนจะตองปฏิบัติตามกฎจราจร และพระราชบัญญัติจราจร 
ทางบกในขอใด 

ก. พ.ศ. 2519 
ข. พ.ศ. 2520 
ค. พ.ศ. 2521 
ช. พ.ศ. 2522 
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13. สัญญาณจราจรเปนสัญญาณทุกชนิดที่ใชแกผูใด 
ก. ผูเดินเทาในถนน 
ข. ผูไลตอนสัตวในถนน 
ค. ผูที่โดยสารรถในถนน 
ง. ผูที่เดินเทา บังคับรถหรือสัตวในถนน 
 

14. ในขณะที่ขามถนน ถาไดยินเสียงนกหวีดสั้น ๆ ตอเนื่องกันเปนสัญญาณให 
ปฏิบัติอยางไร 

ก. ใหเตรียมหยุด 
ข. ใหยืนอยูนิ่ง ๆ 
ค. ใหรีบขามไปโดยเร็ว 
ง. ใหระมัดระวังรถที่กําลังสวนมา 
 

15. ในการขับรถถาพบสัญญาณไฟกระพริบสีแดง เปนสัญญาณวาตองปฏิบัติ 
อยางไร 

ก. รีบขับรถผานไปโดยเร็ว 
ข. หยุดรอสัญญาณใหม 
ค. หยุดรอจนไฟกระพริบดับ 
ง. หยุดรอจนกวาจะปลอดภัยแลวขับรถไป 
 

16. ถาขับรถยนตพบสัญญาณไฟแดง ใหหยุดรถแลวผูขับรถยนตหยุดเลยเสนให 
หยุดถือวาผูขับมีความผิดหรือไม 

ก. ผิด – ไมอยูในหลังเสนหยุด 
ข. ผิด – ลํ้าเขาไปในทางขาม  
ค. ผิด – ขับรถเร็วเกินไปจนหยุดไมทัน  
ง. ไมผิด – เพราะไมไดคอมลํ้าเสนทางเดินเทา  
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17. หากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรเปนอยางดีแลว จะกอใหเกิดผลในขอใด 
เปนสําคัญ 

ก. เปนการปองกันอุบัติเหตุไดเปนอยางดี 
ข. เปนการประหยัดเวลาและทรัพยสิน 
ค. เปนการสูญเสียดานเศรษฐกิจนอยลง 
ง. เปนการสรางความมีวินัยของบุคคล 

 
จุดประสงคที ่4 อธิบายความหมาย ชนดิ โทษ และความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิได 

 
 

18. ขอใด ไมใช เหตุผลสําคัญในการประกาศใช พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ.2522 

ก. เพื่อปองกันไมใหเยาวชนของชาติติดยาเสพติด 
ข. เพื่อการปราบปรามยาเสพติดใหโทษมีประสิทธิภาพ 
ค. เพื่อควบคุมเกี่ยวกับเร่ืองยาเสพติดใหโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ง. เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 

19. ผูที่ติดยาเสพติดมักจะเสียอนาคตเพราะสาเหตุใด 
ก. ส้ินเปลืองเงินทอง 
ข. เสื่อมเสียถึงวงศตระกูล 
ค. กอใหเกิดปญหาดานอาชญากรรม 
ง. สุขภาพกาย สุขภาพจิตและประสาทเสื่อมโทรม 
 
 

20. การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่มีโทษถึงประหาร 
ชีวิต ไดแกความผิดฐานใด 

ก. เสพเฮโรอีน 
ข. ชักชวนหรือบังคับใหเสพเฮโรอีน 
ค. นําเขามาภายในประเทศ ซึ่งสารผลิตเฮโรอีน 
ง. มีเฮโรอีนไวครอบครองเพื่อจําหนายเกิน 100 กรัม 
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21. การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรัฐไดระบุโทษรุนแรงมากนอยขึ้นอยู 
กับสิ่งใด 

ก. ประเภทของยาเสพติด 
ข. ปริมาณของยาเสพติด 
ค. ฐานความผิดและประเภทของยาเสพติด 
ง. ครอบครองยาเสพติดไวเพื่อกระทําการใด 
 

22. ในปจจุบันวิธีการใดที่จะแกไขปญหาการเสพยาเสพติด ที่มีจํานวนผูติดยา 
เสพติดที่เพิ่มขึ้น 

ก. เผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 
ข. ผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
ค. กําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดและรุนแรง 
ง. สรางโรงพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดมากขึ้น 
 

23.  ประเทศใด ชาติใด ที่มีประชาชนติดยาเสพติดมักกอใหเกิดปญหาดานใด 
มากที่สุด 

ก. ปญหาสังคม 
ข. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
ค. ปญหาอาชญากรรม 
ง. ปญหาดานการจัดสรรงบประมาณกวาดลาง 

 
จุดประสงคที่ 5  สรุปหลักการและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายการรับราชการทหารได 
 
 

24. ผูมีหนาที่รับราชการทหาร ตองมีคุณสมบัติอยางไร 
ก. ประชาชนที่เปนชาย 
ข. ชาย ผูที่มีสัญชาติไทย 
ค. ชายไทยที่มีเชื้อชาติไทย 
ง. ชายไทยที่ไมไดศึกษาวิชาทหารมากอน 
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25. หลักฐานสําคัญที่ตองนําไปแสดงในการเขารับการคัดเลือกเปนทหาร 
กองประจําการ คือ 

ก. ส.ด.9 – บัตรประชาชน 
ข. ส.ด.9 – สําเนาทะเบียนบาน 
ค. ส.ด.9 – สูติบัตร – สําเนาทะเบียนบาน 
ง. ส.ด.9 – ใบสุทธิ – บัตรประชาชน  
 

26. บุคคลตามขอใดที่ไดรับการยกเวน ไมตองแสดงตัวลงบัญชีทหารกองเกิน 
ก. สามเณร 
ข. นักพรต นักบวช 
ค. สามเณรเปรียญ 
ง. นักศึกษาวิชาทหาร 
 

27. การที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยง ขัดขืนไมไปลงบัญชีทหารกองเกินจะมีโทษ 
อยางไร 

ก. โทษจําคุก 
ข. โทษปรับ หรือจําคุก 
ค. ทั้งโทษปรับและโทษจําคุก 
ง. โทษปรับ หรือจําคุก หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
 

28. ขอใดคือโทษที่จะไดรับถาบุคคลขัดขืน หลีกเลี่ยงการตรวจเลือกเขารับ 
ราชการทหาร 

ก. จําคุกไมเกิน 3 เดือน 
ข. จําคุกไมเกิน 3 ป 
ค. ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 3 ป 
ง. ปรับไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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29. เพราะเหตุใดชายไทยทุกคนมีหนาที่ตองรับราชการทหาร 
ก. กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
ข. กําหนดไวในการเรียกพลของกระทรวงกลาโหม 
ค. เปนนโยบายทั้งรัฐบาลไดกําหนดไว 
ง. เปนบทเฉพาะกาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

จุดประสงคที่ 6 อธิบายความหมาย  ประเภทของภาษี และสามารถคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาไดถูกตอง  
 
30. ภาษีเงินได เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผูใด 

ก. บุคคลที่มีรายไดทุกคน 
ข. องคกรหรือหนวยงานใดที่มีเงินได 
ค. บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกชนิด 
ง. บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ตองเสียภาษีตามกฎหมาย 
 

31. เงินไดพึงประเมินเปนเงินไดที่มีลักษณะอยางไร 
ก. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับ 
ข. เงินเก็บที่เหลืออยูในรอบป 
ค. เงินหรือทรัพยสินที่หักคาใชจายแลว 
ง. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับในรอบป 

 
32. ผูมีเงินไดมีสิทธิในการหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละเทาไร ของเงินได 
พึงประเมิน 

ก. 20  แตไมเกิน  40,000 บาท 
ข. 30  แตไมเกิน  50,000 บาท 
ค. 40  แตไมเกิน  60,000 บาท 
ง. 50  แตไมเกิน  70,000 บาท 
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33. นางสมศรี มีเงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท โดยที่สามีของนางสมศรีไมมีรายได 
และมีบุตรที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษา นางสมศรีตองมีหนาที่เสียภาษีเปนเงินเทาไร 

ก. 1,300 บาท 
ข. 1,500 บาท 
ค. 1,600 บาท 
ง. 1,700 บาท 
 

34. ผูมีเงินได ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามขอใด 
ก. ภายในหกเดือนแรกของป 
ข. ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกป 
ค. ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป 
ง. ภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกป 
 

35. ผูมีเงินไดนําเงินภาษีมาชําระ เลยเวลาที่กําหนด โดยไมทันไดรับคําเตือน  
ตองไดรับโทษตามขอใด 

ก. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5   ของภาษีที่จะตองเสีย 
ข. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีที่จะตองเสีย 
ค. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 15 ของภาษีที่จะตองเสีย 
ง. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 20 ของภาษีที่จะตองเสีย 

 
จุดประสงคที่ 7 บอกการสงเสริม และคุมครองความประพฤติการแตงกาย  
และจรรยามารยาทของนักเรียนได 
 
 

36. ขอใด ไมใช ความหมายของ “นักเรียน” 
ก. บุคคลที่กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ข. บุคคลที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ค. บุคคลที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ง. บุคคลที่กําลังศึกษาอยูนอกโรงเรียน 
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37. ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเมื่อนักเรียนแตงกายประพฤติตนฝาฝน ครั้งที่ 1 คือ 
บุคคลใด 

ก. อาจารยใหญ 
ข. ครูประจําชั้น  
ค. ผูอํานวยการโรงเรียน 
ง. ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ 

 
38. หากนักเรียนกระทําความผิดและผูปกครองไมยินยอมใหทําทัณฑบนมี 
ความผิดตองระวางโทษปรับเทาใด 

ก. ไมเกิน 500 บาท 
ข. ไมเกิน 1,000 บาท 
ค. ไมเกิน 1,500 บาท 
ง. ไมเกิน 2,000 บาท 

 
39. ความผิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 4  
ตองถูกลงโทษอยางไร 

ก. กักขัง 
ข. จําคุก 
ค. ตักเตือน 
ง. สงไปสถานแรกรับเด็ก 

 
40. บุคคลใดไดชื่อวาเปนนักเรียน ที่ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ก. สมชัย เลนทอยเสนเดิมพันในโรงเรียน 
ข. สมพร มีแฟนขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ค. สมบูรณ ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน 
ง. สมสุข นัดเพื่อน ๆ ไปฉลองวันเกิดที่รานขาวตม 

 
 
                               ππππππππππππππππππππππππ 
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เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน 

 
1. ก 

 
2.ค 3.ง 4.ข 5.ง 6.ข 7.ก 8.ค 

9. ก 10.ง 11.ค 12.ง 13.ง 14.ข 15.ง 16.ข 
 

17.ก 
 

18.ข 19.ง 20.ง 21.ง 22.ข 23.ก 24.ง 

25.ง 
 

26.ค 27.ค 28.ก 29.ก 30.ก 31.ง 32.ค 

  33.ข 
 

34.ค 35.ก 36.ค 37.ง 38.ข 39.ง 40.ค 
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แบบทดสอบหลังเรียน วิชา ส043 กฎหมายนารู 
 
       เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แบบทดสอบหลังเรยีนวชิากฎหมายนารู 
เรื่อง กฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 
***************************************************************************************************** 
คําชี้แจง จงเลอืกคําตอบที่ถกูตองที่สุดแลวกาเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
ขอสอบชุดนี้มจีํานวน 40 ขอ  ขอละ  4  ตัวเลือก ใหใชเวลาในการทาํขอสอบ  50  นาท ี
 
จุดประสงคที1่ บอกความหมาย ประโยชนของกฎหมายทะเบยีนราษฎรและหลักเกณฑ  
 การแจงเกิด แจงตาย และยายที่อยูได 
 
1. กฎหมายทะเบียนราษฎร เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งใด 

ก. ทะเบียนบาน 
ข. ทะเบียนประชากร 
ค. ทะเบียนคนเกิด คนตาย 
ง. ทะเบียนคนเกิด คนตาย และทะเบียนบาน 
 

2. เมื่อมีคนเกิดในบานเปนหนาที่ของใครที่ตองไปแจง 
ก. เจาบาน – ไมเกิน  7 วันนับแตเกิด 
ข. เจาบาน – ไมเกิน  15 วันนับแตเกิด 
ค. มารดาเด็ก – ไมเกิน  15 วันนับแตเกิด 
ง. ผูบรรลุนิติภาวะ – ไมเกิน 60 วันนับแตเกิด 

 
3. การแจงตายของบุคคล ตองแจงภายในระยะเวลาเทาไร นับแตพบศพ 

ก. ภายใน  24 ชั่วโมง 
ข. ภายใน  48 ชั่วโมง 
ค. ภายในเวลา 3 วัน 
ง. ภายในเวลา 7 วัน 
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4. การแจงยายเขาหรือออกจากบานใดตองแจงภายในเวลาเทาไร 

ก. 7 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 24 วัน 
ง. 30 วัน 
 

5. การแจงยายเขาในทะเบียนบานตองแจงภายในเวลาเทาไร นับแตยายออก 
และถาไมแจงตามกําหนดเวลาจะมีโทษอยางไร 

ก. 15 วัน – ปรับ 200 บาท 
ข. 30 วัน – ปรับ 500 บาท 
ค. 45 วัน – ปรับ 1,000 บาท 
ง. 60 วัน – ปรับ 1,500 บาท 
 

6. ขอใด ไมใช เอกสารของทางราชการที่ตองนําไปแสดงเมื่อมีการขอ 
แกทะเบียนราษฎร 

ก. ใบสุทธิ 
ข. ใบรับรอง 
ค. ใบสําคัญทางราชการ 
ง. หนังสือเดินทางในประเทศ 
 

จุดประสงคที2่ สรุปประโยชน หลักเกณฑ ขอยกเวน และโทษของกฎหมาย 
การประถมศกึษาได 

 
7. ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ผูที่จะออกจากโรงเรียนประถมไดในกรณีใด 

ก. อายุครบ 14 ป 
ข. อายุครบ 15 ป 
ค. อายุครบ 14 ป หรือจบชั้น ป.6 
ง. อายุครบ 15 ป หรือจบชั้น ป.6 
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8. กฎหมายกําหนดใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนเมื่ออายุเทาใด 

ก. 7  ป   ข.  8 ป 
ค. 9  ป   ง. 10 ป 
    

9. การศึกษาภาคบังคับเปนหนาที่ของบุคคลที่จะตองปฏิบัติเพราะเหตุใด 
ก. พัฒนาประชาชน   ข. เปนฐานการศึกษาตอ 
ค. พัฒนาอาชีพของประชาชน             ง. พัฒนาการอานออกเขียนได 
 

10. ถาผูปกครองไมสงเด็กรับการศึกษาภาคบังคับมีโทษปรับไมเกินเทาใด 
ก. 1,000 บาท   ข. 2,000 บาท 
ค. 3,000 บาท   ง. 4,000 บาท 
 

11. กรณีที่เด็กอาจไดรับการยกเวน ไมตองเขาโรงเรียนประถมศึกษาในกรณีใด 
ก. ชวยบิดามารดาทําอาชีพ 
ข. ไมมีใบเกิดและหลักฐานการเกิด 
ค. ไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่อาศัยอยู 
ง. เลี้ยงดูผูปกครอง ที่ทุพพลภาพ ไมมีผูเลี้ยงดู 
  

จุดประสงคที3่ อธิบาย ความหมาย ลักษณะ และผลของการไมปฏิบัติตาม 
เครื่องหมายจราจรได 

 
12. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีจุดมุงหมายในเรื่องใด 

ก. ปองกันคนเดินเทา 
ข. ปองกันอุบัติเหตุจากพาหนะทางบก 
ค. ควบคุมการใชรถใชถนนใหเปนระเบียบ 
ง. ผูขับข่ีตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจร 
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13. สัญญาณจราจรเปนสัญญาณที่ใชแกผูใด 

ก. ผูขับข่ีรถ 
ข. ผูเดินเทาในถนน 
ค. ผูไลตอนสัตวในถนน 
ง. ผูที่เดินเทา ผูบังคับรถหรือสัตวในถนน 

 
14. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกัน  
สิ่งที่ผูขับขี่ตองปฏิบัติคือขอใด 

ก. ใหผูขับข่ีลดความเร็ว 
ข. ใหผูขับข่ีขับรถผานไปได 
ค. ใหผูขับข่ีหยุดรถทันที 
ง. ใหผูขับข่ีหยุดรถหลังเสนหยุดรถ 
 

15. การขามทางที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุม ตองขามอยางไร 
ก. ขามเมื่อรถหยุด 
ข. รอสัญญาณไฟเขียวกระพริบจึงขามได 
ค. ขาม เมื่อมีสัญญาณไฟใหขามในทางขาม 
ง. ขามตามสัญญาณไฟหางทางขามไมเกิน 100 เมตร 
 

16. ในการขับรถไปตามถนนถาพบไฟสีแดงกระพริบ ตองปฏิบัติอยางไร 
ก. เรงรถใหผานไปโดยรวดเร็ว 
ข. หยุดรถทันทีแลวรอสัญญาณอื่น 
ค. หยุดรถหลังเสนหยุดจนกวาไฟจะไมกระพริบ 
ง. หยุดรถหลังเสนหยุดจนกวาจะปลอดภัยจึงไปได 
 

17. หากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด จะกอใหเกิดประโยชน 
ในดานใด 

ก. การเกิดอันตรายะลดลง 
ข. การรองเรียนของผูขับข่ีลดนอยลง 
ค. การจราจรบนทองถนนไมติดขัด 
ง. การแกไขปญหาจราจรไดผลดี 
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จุดประสงคที่ 4 สรุปหลักการและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายการรับราชการทหารได   
 

 
18. บุคคลที่รับราชการทหารตองมีคุณสมบัติอยางไร 

ก. ชายฉกรรจทุกคน 
ข. ชายผูมีสัญชาติไทย 
ค. ประชาชนที่เปนชาย 
ง. ชายไทยที่มีเชื้อชาติไทย 
 

19. หลักฐานสําคัญที่ตองนําไปดวยในการเขารับการคัดเลือกถาเปน 
ทหารกองประจําการคือขอใด 

ก. สูติบัตร – ส.ด.9 
ข. ส.ด.9 – ทะเบียนบาน 
ค. ส.ด.9 – บัตรประชาชน 
ง. ส.ด.9 – ใบสุทธิ – บัตรประชาชน  
 

20. ผูที่ไดรับการยกเวน ไม ตองแสดงตัวลงบัญชีทหารกองเกิน คือขอใด 
ก. ภิกษุ 
ข. สามเณร 
ค. สามเณรเปรียญ 
ง. นักศึกษาวิชาทหาร 
 

21. การหลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมลงบัญชีทหารกองเกินมีโทษอยางไร 
ก. โทษปรับ 
ข. โทษปรับหรือจําคุก 
ค. โทษปรับและจําคุก 
ง. โทษปรับ หรือจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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22. โทษของการขัดขืน หลีกเลี่ยง การตรวจเลือกเขารับราชการทหารมีโทษ 
อยางไร 

ก. จําคุกไมเกิน 3 ป 
ข. จําคุกไมเกิน 3 เดือน 
ค. ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 3 ป 
ง. ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
23. การใหชายไทยมีหนาที่รับราชการทหาร ถูกกําหนดอยูในขอใด 

ก. รัฐธรรมนูญ 
ข. กระทรวงกลาโหม 
ค. นโยบายของรัฐบาล 
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
 

จุดประสงคที่ 5  สรุปหลักการและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายการรับราชการทหารได 
 

 
24. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษมีเปาหมายที่สําคัญที่สุดในเรื่องใด 

ก. การปราบปรามการเสพ 
ข. การปราบปรามการผลิต 
ค. การปราบปรามการจําหนาย 
ง. การปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งปวง 
 

25. ผูที่ติดยาเสพติดจะเสียอนาคต เพราะสาเหตุใดมากที่สุด 
ก. ขาดผูไวเนื้อเชื่อใจ 
ข. เสียชื่อเสียงตนเองและตระกูล 
ค. เปนเหตุใหกออาชญากรรมตาง ๆ 
ง. เสื่อมโทรมทั้งสุขภาพกาย ประสาท จิตใจ 
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26. ผูผลิต นําเขาสงออก ซ่ึงยาเสพติดประเภทเฮโรอีน เพื่อจําหนายกฎหมายได 
กําหนดโทษไวในลักษณะใด 

ก. จําคุก 
ข. ปรับ 
ค. กักขัง 
ง. ประหารชีวิต 

 
27. ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นั้นจะไดรับโทษมากหรือนอยขึ้นอยูกับ 
สิ่งใด 

ก. ประเภทของยาเสพติด 
ข. ปริมาณของยาเสพติด 
ค. ฐานความผิดและประเภทของยาเสพติด 
ง. ข้ึนอยูกับวาครอบครองยาเสพติดนั้นไวเพื่อส่ิงใด 

28. ปจจุบันนี้มีผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมากขึ้น มีวิธีการแกไขไดอยางไร 
ก. ผลิตแพทยและพยาบาลที่มีความสามารถรักษา 
ข. สรางโรงพยาบาลสําหรับรักษาผูติดยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
ค. ลงโทษผูติดยาเสพติดใหหนักกวาโทษอื่น ๆ 
ง. เผยแพรความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีการปองกันไมใหติดยาเสพติด 

 
29. ประเทศใดที่มีประชากรติดยาเสพติดเปนจํานวนมากจะกอใหเกิดปญหาใน 
ดานใดมากที่สุด 

ก. ปญหาสังคม    
ข.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
ค. ปญหาขาดแคลนแรงงาน  
ง.  ปญหาดานงบประมาณดานการรักษา 
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จุดประสงคที่ 6 อธิบายความหมาย ประเภทของภาษี และสามารถ 
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
 
30. ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคล โดยคํานวณอัตราจากรายไดของบุคคลนั้นเปน 
ภาษีอากรประเภทใด 

ก. ภาษีประจําป 
ข. ภาษีการคา 
ค. ภาษีเงินได 
ง. ภาษีบํารุงทองที่ 

 
31. เงินไดพึงประเมินของการคํานวณภาษีบุคคลธรรมดาคิดจากรายไดในชวงใด 

ก. 1 มกราคม จนถึงวันที่ยื่นเสียภาษี 
ข. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปถัดไป 
ค. 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคมของปถัดไป 
ง. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปเดียวกัน 
 

32. บุคคลผูมีเงินไดมีสิทธิหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละเทาไรของเงินได 
พึงประเมิน 

ก. 30 แตไมเกิน  50,000 บาท 
ข. 40 แตไมเกิน  60,000 บาท 
ค. 50 แตไมเกิน  100,000 บาท 
ง. 60 แตไมเกิน  100,000 บา 

33. นายสมชาย มีเงินเดือน ๆ ละ 15,000 โดยที่นายสมชายมีภรรยาซ่ึงไมมีราย 
ได และมีบุตร 2 คน กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษา นายสมชายตองเสียภาษีเปนเงิน 
เทาไรตอป 

ก. 1,200 บาท 
ข. 1,300 บาท 
ค. 1,500 บาท 
ง. 1,800 บาท 
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34. ตามปกติโดยทั่วไปบุคคลธรรมดาตองเสียภาษีในเดือนอะไร 

ก. มกราคม  
ข. มีนาคม 
ค. สิงหาคม 
ง. ตุลาคม 
 

35. ผูมีเงินไดที่ตองเสียภาษีพนกําหนดเวลา แตไมทันไดรับคําเตือน 
หรือคําเรียกตรวจสอบเปนหนังสือจะตองไดรับโทษตามขอใด 

ก. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของภาษีที่จะตองเสีย 
ข. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีที่จะตองเสีย 
ค. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 15 ของภาษีที่จะตองเสีย 
ง. ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 20 ของภาษีที่จะตองเสีย 
 
 

  จุดประสงคที่ 7 บอกการสงเสริม และคุมครองความประพฤติ การแตงกาย  
  และจรรยามารยาทของนักเรียนได 
 
36. บุคคลซึ่งกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาทั้งสายอาชีพ  
และสามัญอยูในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน หมายถึงใคร 

ก. นักเรียน 
ข. นักศึกษา 
ค. นักเรียนสาธิต 
ง. นักเรียนศึกษาผูใหญ 
 

37. ถานักเรียนแตงกายประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 1 ผูมีหนาที่รับผิดชอบคือใคร 
ก. ครูใหญ 
ข. อาจารยใหญ  
ค. ผูอํานวยการ 
ง. ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานศึกษา 
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38. ถานักเรียนอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ แตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 4  
มีการลงโทษอยางไร 

ก. กักขัง 
ข. จําคุก 
ค. ตักเตือน 
ง. สงไปสถานแรกรับเด็ก 
 

39. ขอใด ไมจัด  วาเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสม กับสภาพนักเรียน 
ก. เขาโรงรับจํานํา 
ข. เที่ยวกับเพื่อน ๆ เปนกลุม 
ค. พกอาวุธไวปองกันตัว 
ง. ดูเขาเลนการพนันโดยไมไดเลนดวย 

 
40. หากนักเรียนกระทําความผิดครั้งที่ 3 ผูปกครองไมยอมทําทัณฑบน ตองมีความผิด 
ระวางโทษปรับเทาใด 

ก. ไมเกิน  500 บาท 
ข. ไมเกิน 1,000 บาท 
ค. ไมเกิน 1,500 บาท 
ง. ไมเกิน 2,000 บาท 

 
 
 

                                  ππππππππππππππππππππππππ 
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน 
 
  

1.ง 2.ข 3.ก 4.ข 5.ก 6.ง 7.ง 8.ก 
 

9.ง 
 

10.ก 11.ง 12.ค 13.ง 14.ข 15.ง 16.ข 

17.ก 18.ข 19.ง 20.ค 21.ง 22.ก 23.ก 24.ง 
 

25.ง 26.ค 27.ค 28.ง 29.ข 30.ค 31.ง 32.ข 
 

33.ค 34.ข 35.ก 36.ก 37.ง 38.ง 39.ข 40.ข 
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ภาคผนวก   ค 
การวิเคราะหขอมลู 

-  ตารางแสดงผลการวิเคราะหหาคาคามยากงาย   ( P )  
   และคาอํานาจจาํแนก  ( r )  ของแบบทดสอบ 
-  ตารางแสดงผลการหาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบกอน 
   และ       หลังเรยีน 
-  ตารางแสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
-  ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบกอนและหลงัเรียนดวย   
    ชุดการเรียนรู 
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ตารางที ่15   แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย ( P ) และคาอํานาจจาํแนก ( r )  
                 ของแบบทดสอบชุดที่ 1 

ขอที่ คา P คา r ขอที่  คา P คา r 
1 0.59 0.45 21 0.45 0.55 
2 0.55 0.36 22 0.50 0.64 
3 0.50 0.45 23 0.32 0.45 
4 0.55 0.55 24 0.50 0.45 
5 0.50 0.45 25 0.59 0.45 
6 0.64 0.36 26 0.55 0.55 
7 0.41 0.45 27 0.41 0.45 
8 0.64 0.36 28 0.50 0.45 
9 0.50 0.45 29 0.50 0.64 
10 0.59 0.45 30 0.41 0.45 
11 0.64 0.36 31 0.55 0.55 
12 0.59 0.64 32 0.45 0.55 
13 0.41 0.45 33 0.41 0.45 
14 0.50 0.45 34 0.32 0.45 
15 0.41 0.45 35 0.55 0.55 
16 0.41 0.45 36 0.50 0.64 
17 0.50 0.64 37 0.36 0.55 
18 0.50 0.45 38 0.45 0.55 
19 0.55 0.55 39 0.50 0.64 
20 0.45 0.36 40 0.41 0.45 
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ตารางที ่16  แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย ( P ) และคาอํานาจจาํแนก ( r )  
                 ของแบบทดสอบชุดที่ 2 

ขอที่ คา P คา r ขอที่  คา P คา r 
1 0.55 0.36 21 0.50 0.64 
2 0.59 0.45 22 0.50 0.45 
3 0.59 0.45 23 0.59 0.45 
4 0.55 0.36 24 0.45 0.36 
5 0.50 0.27 25 0.55 0.36 
6 0.64 0.55 26 0.55 0.36 
7 0.50 0.45 27 0.45 0.55 
8 0.68 0.45 28 0.50 0.45 
9 0.45 0.36 29 0.50 0.45 

10 0.50 0.45 30 0.41 0.45 
11 0.64 0.55 31 0.59 0.45 
12 0.59 0.45 32 0.45 0.36 
13 0.36 0.36 33 0.45 0.55 
14 0.45 0.36 34 0.36 0.55 
15 0.50 0.45 35 0.55 0.36 
16 0.50 0.45 36 0.50 0.45 
17 0.45 0.55 37 0.41 0.45 
18 0.45 0.36 38 0.45 0.55 
19 0.50 0.45 39 0.50 0.45 
20 0.55 0.36 40 0.36 0.55 
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ตารางที ่17   แสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 
เลขที่ คะแนนสอบครั้งที่1(X) คะแนนสอบครั้งที่ 2 ( Y) X2 Y2 XY 

1 28 29 784 841 812 
2 27 27 729 729 729 
3 26 25 676 625 650 
4 29 27 841 729 783 
5 31 30 961 900 930 
6 29 30 841 900 870 
7 27 28 729 784 756 
8 22 22 484 484 484 
9 28 27 784 729 756 
10 29 31 841 961 899 
11 32 30 1024 900 960 
12 30 29 900 841 870 
13 28 28 784 784 784 
14 29 30 841 900 870 
15 32 30 1024 900 960 
16 24 25 576 625 600 
17 31 29 961 841 899 
18 30 32 900 1024 960 
19 28 27 784 729 756 
20 27 27 729 729 729 
21 27 27 729 729 729 
22 29 30 841 900 870 
23 26 28 676 784 728 
24 31 29 961 841 899 
25 30 31 900 961 930 
26 28 30 784 900 840 
27 24 24 576 576 576 
28 27 27 729 784 756 
29 28 29 784 841 812 
30 29 29 841 841 841 
รวม ∑X = 846 ∑Y=848 ∑X2=  24014  Y2 = 24112 ∑XY =24038 
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 จากตาราง   17      นาํมาคาํนวณหาคาความเชื่อมัน่  โดยสูตร สหสัมพันธของเพยีรสัน 
 
               rtt    =                   N∑XY  -  ∑X  ∑Y 
                           √  [  N∑ X 2  - (∑X ) 2  ] [ N ∑Y2  - ( ∑Y ) 2 ] 
                     
                     =                    30 ( 24038 ) – ( 846 ) ( 848 ) 
                           √ [ 30 ( 24014 )  - ( 846 )2  ]  [  30 ( 24112 ) – ( 848 ) 2 ] 
                      
                     =                         3732 
                            √      ( 4704 )  (  4256   ) 
 
                       =                 3732 
                             √               4474.40 
 
            rtt    =       0.83 
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ตารางที ่ 18   แสดงผลการหาประสิทธภิาพของชุดการเรยีนรูในขั้นเดี่ยว 
คะแนนแบบทดสอบ 

เร่ืองที1่ เร่ืองที่ 2 เร่ืองที3่ เร่ืองที4่ เร่ืองที5่ เร่ืองที6่ เร่ืองที7่ 
นักเรียน 
 

10
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

รวม 
70คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 
40คะแนน 

1 8 8 9 8 7 9 8 57 34 
2 6 5 7 6 6 7 8 45 28 
3 3 3 4 5 5 5 3 28 20 

รวม ∑X=130 ∑F=82 

 
ผลการคํานวณ  E1  =  61.90          E2  =   68.33 
 
ตารางที ่19   แสดงผลการหาประสิทธภิาพของชุดการเรยีนรูในขั้นกลุม 

คะแนนแบบทดสอบ 
เร่ืองที1่ เร่ืองที่ 2 เร่ืองที3่ เร่ืองที4่ เร่ืองที5่ เร่ืองที6่ เร่ืองที7่ 

นักเรียน 
 

10
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10คะแนน 

รวม 
70

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 
40คะแนน 

1 9 8 9 8 7 8 9 58 34 
2 9 9 8 7 8 8 8 57 33 
3 8 9 9 8 9 9 8 60 36 
4 8 7 6 7 7 7 6 48 30 
5 6 7 7 5 6 7 7 45 28 
6 6 7 8 6 7 6 7 47 32 
7 7 7 6 7 6 5 7 45 24 
8 5 4 5 4 5 3 4 30 19 
9 3 4 5 4 6 3 4 29 17 

รวม ∑X=41
9 

∑F=25
3 

 
ผลการคํานวณ  E1  =  66.51          E2  =   70.28 
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ตารางที ่20 แสดงผลการหาประสิทธภิาพของชุดการเรยีนรูในขั้นสนามกบันักเรียน 
               40  คน 

คะแนนแบบทดสอบ 
เร่ืองที1่ เร่ืองที่ 2 เร่ืองที3่ เร่ืองที4่ เร่ืองที5่ เร่ืองที6่ เร่ืองที7่ 

นักเรียน 
 

10
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

10
คะแนน 

รวม 
70

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบหลัง

เรียน 
40คะแนน 

1 8 9 9 8 9 10 8 61 33 
2 8 8 7 9 8 8 7 55 32 
3 8 8 10 8 9 9 8 60 36 
4 7 7 8 8 9 9 9 57 35 
5 7 7 8 9 8 8 7 54 32 
6 7 7 8 9 8 7 7 53 33 
7 9 9 7 8 9 9 7 58 32 
8 7 9 8 9 8 10 9 60 34 
9 8 7 7 7 8 9 8 54 31 
10 9 8 9 10 7 10 8 61 35 
11 9 9 10 8 8 9 9 62 36 
12 8 9 8 10 9 8 9 61 35 
13 8 7 7 9 10 8 7 56 34 
14 7 8 8 9 7 7 9 55 29 
15 8 6 9 8 8 8 7 54 30 
16 7 9 8 9 8 9 9 59 34 
17 6 6 7 8 8 7 7 49 28 
18 8 8 8 8 10 9 9 60 35 
19 8 7 8 8 9 9 8 57 32 
20 8 9 9 8 9 8 9 60 36 
21 7 8 8 9 7 8 7 54 33 
22 8 9 9 10 9 8 9 62 36 
23 8 8 9 8 8 8 8 57 24 
24 7 9 7 8 8 7 8 54 30 
25 7 7 8 7 9 8 9 55 35 
26 7 7 8 8 8 8 7 53 27 

   27 7 7 9 9 8 8 8 56 32 
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ตารางที ่  20 (  ตอ  ) 
คะแนนแบบทดสอบ 

เร่ืองที1่ เร่ืองที่ 2 เร่ืองที3่ เร่ืองที4่ เร่ืองที5่ เร่ืองที6่ เร่ืองที7่ 
 

นักเรียน 
 10

คะแนน 
10 

คะแนน 
10

คะแนน 
10

คะแนน 
10

คะแนน 
10

คะแนน 
10

คะแนน 

รวม 
70

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 
40คะแนน 

28 8 9 8 8 8 9 9 59 30 
29 8 7 7 8 8 8 9 55 35 
30 9 9 9 8 7 8 9 59 32 
31 7 7 8 8 8 9 9 56 33 
32 8 8 9 9 9 9 8 60 36 
33 7 8 7 9 9 10 8 58 35 
34 8 8 8 10 10 9 7 60 34 
35 8 9 9 10 8 9 8 61 34 
36 7 8 8 8 8 7 8 54 34 
37 7 8 8 9 9 7 10 58 32 
38 8 7 9 9 7 9 10 59 33 
39 8 7 8 9 9 9 8 58 35 
40 8 8 8 8 9 8 9 58 34 

รวม ∑X=229
2 

∑F=1282 

 
 
ผลการคํานวณ  E1  =  81.86          E2  =   80.13 
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ตารางที ่21  ผลคะแนนจากการทดสอบความรูความเขาใจกอนเรียน และหลังเรียน 
                ดวยชุดการเรียนรู 
คนที ่ คะแนน

กอนเรียน 
คะแนน
หลังเรียน 

D D2 คนที ่ คะแนน
กอนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน 

D D2 

1 27 33 6 36 21 27 33 6 36 
2 24 32 8 64 22 23 36 13 169 
3 27 36 9 81 23 16 24 8 64 
4 21 35 14 196 24 19 30 11 121 
5 23 32 9 81 25 25 35 10 100 
6 26 33 7 49 26 17 27 10 100 
7 21 32 11 121 27 19 32 13 169 
8 27 34 7 49 28 23 30 7 49 
9 21 31 10 100 29 24 35 11 121 
10 16 35 19 361 30 22 32 10 100 
11 15 36 21 441 31 23 33 10 100 
12 27 35 8 64 32 24 36 12 144 
13 23 34 11 121 33 27 35 8 64 
14 20 29 9 81 34 24 34 10 100 
15 16 30 14 196 35 27 34 7 49 
16 17 34 17 289 36 24 34 10 100 
17 16 28 12 144 37 23 32 9 81 
18 24 35 11 121 38 27 33 6 36 
19 25 32 7 49 39 25 35 10 100 
20 28 36 8 64 40 20 34 14 196 
     รวม 903 1316 413 4707 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 147

จากตารางที่  21  นํามาคํานวณคา  t  แบบ Dependent   ( พวงรัตน ทวีรัตน ,2540:166 ) 
 
 t    =                  Σ D 
                           n  Σ D2  -  (Σ D)2 
                     √             n-1 
 t    =                      413 
                          (  40  x  4707 )  -  ( 413 )2 
                    √             40 - 1 

t      =                   413 
                    188,280  -  170,569 
              √                 39 
t      =                413 
                        21.31 
t       =             19.38 

 
เปรียบเทียบคา    t ที่ไดจากการคํานวณ  กับคา  t  ในตารางที่  df  =  n-1  =  40-1  =39  มีคา
เทากับ  2.042  ( ที่ระดับ .05  )  และ  2.750  (  ที่ระดับ  .01  ) 
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ภาคผนวก   ง 
ชุดการเรียนรูเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
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คํานํา 
. 
 

ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกบัชุมชน สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที3่ ผูวิจัยพัฒนา
ข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึง่เนื้อหาที่ศึกษา
เปนเรื่องที่ใกลตัวผูเรียน และเกี่ยวของกบับุคคลรอบขาง โดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรง โดยใชแหลงเรยีนรูที่อยูใน 
ชุมชน และผูรูเปนสําคัญ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ศึกษา คนควาจากแหลงเรียนรูทีม่อียูในชุมชน โดยการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาใหผูเรียนสามารถจดจํา และไดรับความรูที่คงทน จาํได
นาน และสามารถนาํไปใชในชีวิตประจาํวนัได ดวยเหตดุังกลาวจึงไดพัฒนาชุดการเรียนรู 
 เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วของกบัชุมชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชุมชน จํานวน 7 
เร่ือง ดังนี ้
  เร่ือง กฎหมายที่เกีย่วกับทะเบียนราษฎร 
  เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
  เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
  เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
  เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
  เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
  เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกาย และ
จรรยามารยาทของนักเรียน 
 ชดุการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน นี้ ไดนําเสนอเรื่องที่สําคัญ นาสนใจ โดย
มุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการสงเสริมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
                                กุหลาบ  หงษทอง  
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⌫⌫   
1.  คูมือสําหรับคร ู
     1.1. แผนการเรียนรู 
 แผนการเรียนรูเรื่องที่ 1   กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
 แผนการเรียนรูเรื่องที่ 2   กฎหมายเก่ียวกับการประถมศึกษา 
 แผนการเรียนรูเรื่องที่ 3   กฎหมายเก่ียวกับการจราจรทางบก 
 แผนการเรียนรูเรื่องที่ 4   กฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร 
 แผนการเรียนรูเรื่องที่ 5   กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 
 แผนการเรียนรูเรื่องที่ 6   กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร 
            แผนการเรียนรูเรื่องที่ 7   กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครอง 
                                                     ความประพฤติ การแตงกาย 
                                                     และจรรยามารยาทของนักเรียน 
     1.2 ใบความรูสําหรบัคร ู
2. คูมือนักเรียน 
     2.1 ใบงาน 
      2.2 ใบความรู 
     2.2 แบบประเมนิตนเอง 
3. สื่อ  ประกอบการใชชุดการเรียนรู ไดแกหนังสืออานประกอบ 
คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู  
1. ศึกษาคูมือและคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเรื่องใหเขาใจ 
2. ศึกษาแผนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรยีนรู 
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนศึกษาชุดการเรียนรูเรื่องแรก 
4. ดําเนินกิจกรรมตามชุดการเรียนรูแตละเรื่องตามลําดับ 
5. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังศึกษาชุดการเรยีนรูเรื่องสดุทาย 
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  ขั้นตอนการใชชุดการเรยีนรูของผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
                                                                                                                       ไมผาน 

                                                  
                 
      ผาน 
           

ศึกษารายละเอียดชุดการเรียนรูแตละเรื่อง 

ศึกษาแผนการเรียนรู 

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

ดําเนินการการใชชดุการเรียนรู 
1.ขั้นนํา 
1.1. บอกวัตถุประสงค 
1.2. อธิบายสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ 
1.3. บอกส่ิงที่นักเรียนจะไดรับเมื่อกิจกรรมส้ินสุด 
1.4. ประเมินความรูความเขาใจกอนเรียนโดยการสนทนา 
2.ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
     -นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
3. ขั้นสรุป 
     สรุป   อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน 

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ประเมินผล 

จบ 
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จุดประสงคการเรยีนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน 
 
 
     เมื่อเรียนจบในแตละเรื่องนักเรียนสามารถ 
1. บอกความหมาย ประโยชนของกฎหมายทะเบียนราษฎรและหลักเกณฑ  
      วิธีการแจงเกิด แจงตาย ยายที่อยูได 
2. สรุปประโยชน หลักเกณฑ ขอยกเวนของกฎหมายประถมศึกษาได 
3. อธิบาย ความหมาย ลักษณะ และผลของการปฏิบัติตามเครื่องหมายและ

สัญญาณจราจรได 
4. อธิบายความหมาย ชนิด โทษ และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษได 
5. สรุปหลักการและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหารได 
6. อธิบายความหมาย และประเภทของภาษีอากรได 
7. บอกการสงเสริม และคุมครองความประพฤติ การแตงกายและจรรยา

มารยาทของนักเรียน ได 
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      แผนการเรยีนรูท่ี1 
 

วิชา  กฎหมายนารู (ส043)                                        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง  กฎหมายที่เก่ียวกับทะเบียนราษฎร                        จํานวน    1    คาบ 
  
สาระสําคัญ 
 กฎหมายทะเบียนราษฎร เปนกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย และ
ทะเบียนบาน กฎหมายนี้ไดแกพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎรไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในการแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู  การจัดทําทะเบียนคนและ
ทะเบียนบาน โดยกําหนดไววา เมื่อมีคนเกิดในบานเจาบานจะตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ภายใน
เวลา 15 วันนับแตวันเกิด  เมื่อมีคนตายภายในบานเจาบานจะตองแจงตอนายทะเบียนภายในเวลา 24 
ช่ัวโมงนับแตเวลาตาย เมื่อบุคคลยายออกจากบานหรือยายเขามาอยูในบาน เปนหนาที่ของเจาบาน
จะตองแจงตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได 
2. อธิบายหนาที่ของผูแจงเกิด  แจงตายเมื่อมีบุคคลตายในและนอกบานได 
3. บอกสถานที่แจงเกิด แจงตาย และกําหนดเวลาแจงเกิด แจงตายได 
4. อธิบายขั้นตอนการยายที่อยูออกจากบาน และยายเขาบานได 
5. บอกวิธีการขอแกทะเบียนราษฎร พรอมทั้งบอกชนิดของเอกสารทางราชการที่ตอง

นําไปแสดงเมื่อมีการขอแกทะเบียนราษฎรได 
6. บอกความสําคัญของสูติบัตร และมรณะบัตรได 

 
เนื้อหา 
 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนํา 

1. ครูใหนักเรียนรวมกันบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนบานวามีอะไรบาง และทะเบียน
บานมีประโยชนอยางไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157

2. ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียนตามแผนการเรียนรูที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร 

3. ครูแนะนําวิธีการเรียนรูตามใบงานที่ 1 
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนการศึกษา คนควา นําเสนองาน การตั้งคําถาม และ

วิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
5. ครูแจกใบงานเรื่องที่ 1 เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎร 
6. ศึกษารายละเอียดตามใบงานเรื่องที่ 1 

ขั้นสรุป 
7. กลุมที่ 1 นําเสนองานตามใบงานที่ 1 
8. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสิ่งที่กลุมที่ 1 ไดไปศึกษาคนควา 
9. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ 
10. กลุมที่ 1 ชวยกันนําเสนอผลงานในรูปของการนัดทําปายนิเทศหนาชั้นเรียน 
11. นักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังการใชชุดการเรียนรูเร่ืองที่ 1 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบงานเรื่องที่  1 
2. ใบความรูเร่ืองที่ 1 
3. คูมือครู 
4. คูมือนักเรียน 
5. แหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
6. แบบประเมินตนเองกอน – หลัง 

การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุมตามใบงานที่ 1 
2. การสังเกตการอภิปรายหนาชั้นเรียน 
3. การประเมินตนเองของนักเรียน 

 
บันทึกผลหลังการเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
กลุม  ………………………. 

 
การวางแผน
การทํางาน 

การวมมือกนั
ทํางาน 

ความสมบูรณ
ของงาน 

การปรับปรุง
ผลงาน 

พฤติกรรม 
 

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.               
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             

รวม             
 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑการวดัระดับคุณภาพ 
ดีมาก            =  3 
ดี                  =  2 
ปานกลาง     =  1 
 
                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต 
                                                                                 (………………………………..) 
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ใบความรูสําหรับครู 

เร่ืองที่ 1 : กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 
การทะเบียนราษฎร 
 การรวมอยูกันในสังคมจําเปนตองมีกฎเกณฑกติกาคอยจัดระบบระเบียบใหสังคมนั้นมี
ความปรกติสุขเรียบรอย ยิ่งประเทศไทยมีประชากรนับลาน ทําอยางไรจึงจะจัดระบบคน 60 ลาน
คนใหเปนระเบียบ งายตอการจัดการ และทุกคนไดประโยชนเทาเทียมกันอยางทั่วถึงไมวาคน ๆ 
นั้นจะอยูแหงหนตําบลใด 
 “กฎหมายการทะเบียนราษฎร” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อการจัดระเบียบนั้น และการที่จะเปน
ประชาชนไทยที่ถูกตองไมใชเพียงแตลืมตาดูโลกบนแผนดินไทยแลวจะถือวาเปนคนไทยที่สมบูรณ
แบบ เราจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรอยางเครงครัด ซึ่งการทะเบียนราษฎร
พื้นฐานที่ควรตระหนักใหความสําคัญ ไดแก การเกิด การตาย การยายที่อยู และการทําบัตร
ประชาชน 
 กลาวสําหรับสถานที่ราชการที่ทานสามารถติดตอในการทะเบียนราษฎรในกรณีขางตน 
ทานสามารถแจงหรือดําเนินการยังสถานที่ราชการดังตอไปนี้ 

1. ถาอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ใหแจงที่นายทะเบียนผูรับแจงประจําตําบล 
หรือหมูบาน ไดแก ผูใหญบานหรือกํานัน หรือแจงโดยตรงตอนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียน
อําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ 

2. ในเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเทศ 
บาล  

3. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ซึ่งตั้งอยู ณ สํานัก 
งานเขต หรือสํานักงานเขตสาขา 
 
การแจงเกิด อยากใหลูกหลานเปนคนไทยหรือ “คนเถื่อน” พอแมทกุคนจงฟง 
ทางนี ้จะเกิดอยางไรใหเปนคนไทยที่ถูกตองโดยสมบูรณไมใชแคเพียงคลอดออกมาจากทองแม
เทานั้น เด็กทกุคนจะตอง “เกิดจากทองของกฎหมาย” และจะทําอยางไรละ พอแมก็ตองไปทํา
การ “แจงเกิด” ตอนายทะเบยีนที่อําเภอ แลวทางการจะออก “ใบสูติบตัร” ซึ่งเปนเอกสารที่แสดง
ชาติกําเนิด วนัเดือนปเกิดพอแม และรายละเอียดสําคญัอื่น ๆ แลวเจาใบสูติบัตรใบเดียวแคนี้จะ
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ทําใหลูกหลานไดรับสิทธิตาง ๆ มากมายเทาที่คนไทยคนหนึ่งพึงได การแจงเกิดนี้ไมเสีย
คาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจงเกิดตามทีก่ฎหมายกาํหนดมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 
1,000 บาท 
  

เกิดที่ไหน ใครมีหนาที่แจง แจงเมื่อใด 
1. เกิดในบาน เจาบานหรือบิดา หรือมารดา มีหนาที่แจงเกิดตอนายทะเบียน 

ทองที่ที่เด็กเกิด ภายใน 15 วันนับแตวันที่เด็กเกิด 
2. เกิดนอกบาน บิดาหรือมารดา มีหนาที่แจงการเกิดภายใน 15 วันนับแตวันที่ 

เด็กเกิด 
3. เกิดในโรงพยาบาล ผูอํานวยการโรงพยาบาล มีหนาที่จะตองแจงเกิดหรือ 

อาจใหใครไปแจงแทนก็ได เมื่อนายทะเบียนรับแจงเกิดแลวจะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบาน
กลางของสํานักทะเบียนกรณีบิดามารดาของเด็กเปนคนอยูทองที่อ่ืนแลวออกใบแจงยายใหเพื่อ
มอบบิดามารดานําไปแจงยายเขาทะเบียนบานตอไป สวนกรณีบิดามารดาเปนคนในทองที่
เดียวกับสํานักทะเบียนที่รับแจงการเกิด ก็จะเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนบานของบิดา มารดาเลย 
โดยไมตองออกใบแจงยายที่อยู 

4. เกิดในตางประเทศ ลูกของคนสัญชาติไทยไปเกิดในตางประเทศ ถาตองการ 
ใหมีสัญชาติไทย ตองแจงตอสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้น ๆ  

หากไมสามารถแจงเกิดเด็กภายในกําหนดเวลาได ตองไปยื่นคํารองขอแจงการ 
เกิดเกินกําหนดเวลาตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น แลวแตกรณีโดยจะตองนํา
พยานบุคคลไปใหตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงดวย 
 

วิธีการแจงเกดิ 
 ผูมีหนาที่แจงเกิด จําเปนจะตองมีรายละเอียดสําหรับแจงตอนายทะเบียนดังตอไปนี้ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับเด็กที่เกิด คือ ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติของเด็กที่เกิด  
วันเดือนปเกิด เวลาตกฟาก ตลอดจนวันขางขึ้นขางแรมตลอดจนสถานที่เกิด บานเลขที่ ถนน 
ตําบล เขต จังหวัด 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับมารดาของเด็กที่เกิด คือ ชื่อ นามสกุลและนามสกุลเดิม 
กอนสมรส อายุ สัญชาติ ที่อยูโดยละเอียด 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับบิดา คือ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ 
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*รายละเอียดทุกอยางเปนเรื่องสําคัญ ขาดไปเพียงนิดระวังชีวิตจะยุงยาก 
หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

1. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน (ท.ร.14) 
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของเจาบาน และของคนที่ 

ไปแจงแทน 
3. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซึ่งแพทยหรือพยาบาลหรือเจาหนาที่ 

อนามัยหรือผดุงครรภแลวแตกรณี  ออกให (ถามี) 
 4. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของพอแมเด็กที่เกิด 
 
 การแจงตาย บานใดมีคนตายก็อยามัวแตรองหมรองไหจนลืมความสําคัญของ “การแจง
ตาย” เสียละ เพราะถาไมไปแจงตายตามกฎหมายแลว คน ๆ นั้นก็จะยังมีสภาพเหมือนมีชีวิตอยู 
สิทธิ์ตาง ๆ ของเขาก็ยังใชไดอยูตามกฎหมายทีนี้ก็อาจมีผูไมหวังดีทําการ “สวมสิทธิ์” หรือพูดงาย 
ๆ ก็คือ เอาสิทธิ์ของผูตายนั้นไปอางในทางมิดีมิรายเพราะไมมี “ใบมรณบัตร” ที่แสดงวาคนนั้นตาย
แลวตามกฎหมายปญหาเชนนี้อาจดูแลวไมนาจะเกิดขึ้น แตมันก็เกิดมาแลวนะจะบอกให และการ
แจงตายไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจงตายภายในกําหนดมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท 
  
 ผูมีหนาที่แจงการตาย ตามกฎหมายแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

- คนตายในบาน เจาบานหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน หรือผูพบเห็นมี 
หนาที่แจงตายตอนายทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ตายหรือเวลาที่พบศพ 

- คนตายนอกบาน บุคคลที่ไปกับผูตาย หรือผูพบศพแจงตายตอนายทะเบียน 
ทองที่ภายใน 24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ตายหรือพบศพ 

- คนตายยังตางประเทศ ผูรูเห็นการตายไปแจงยังสถานกงสุล หรือสถานทูต 
ไทยในประเทศนั้น ๆ  
 
 วิธีการแจงตาย 
 ผูที่จะไปแจงตายจะตองทราบขอมูลเกี่ยวกับผูตายดังตอไปนี้ 
 * 1. ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ ของผูตาย ตลอดจนชื่อ นามสกุล และสัญชาติของ
บิดามารดาผูตาย 
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 * 2. เวลาที่ตาย ระบุวันเดือนป เวลาโดยละเอียด 
 * 3. ที่อยูของผูตาย และสถานที่ตาย 
 * 4. สาเหตุการตาย 

• 5. การดําเนนิการกับศพของผูตาย (เก็บ ฝง เผา) ที่ไหน เมื่อไร ซึ่งกฎหมายหามมิให
ผูใดเก็บ ฝง เผา ยายศพไปจากสถานที่หรือบานที่ตายกอนไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองดําเนนิการยังสถานทีท่ี่ระบุในใบอนุญาต
เทานั้น หากจะเปลี่ยนแปลงตองขออนุญาตใหม 

 
       *รายละเอียดเหลานี้ตองบอกใหครบถวน จะไดไมเปนปญหาในภายหลัง* 
  
 หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

1. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน (กรณีคนตายในทองที่) 
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือบัตรประจํา 

ตัวอ่ืน ๆ ของผูตาย (ถามี) 
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ซึ่งแพทยหรือพยาบาลออกให (ถามี) หรือ 

กรณีมีพนกังานสอบสวนทาํการชันสูตรศพอาจนําสาํเนาบันทึกผลการชันสูตรศพ แสดงตอนาย
ทะเบียนดวยกไ็ด 

4. หนังสือรับแจงการตาย (ท.ร.4 ตอนหนา) ซึ่งกํานัน หรือผูใหญบานออกให 
กรณีคนตายในหมูบานตําบล 
สถานที่การแจงตาย  ในเขตเทศบาลแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่นซึ่งตั้งอยูนอกเขตเทศบาลแจงที่
สํานักงานทะเบียนตําบล ในกรุงเทพมหานครแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ณ สํานักงานเขต 
มรณะบัตร  เปนเอกสารสําคัญของราชการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตายของบุคคล 

หากไมสามารถแจงตายในระยะเวลาที่กําหนด ผูมีหนาที่แจงตายจะตองไปยื่น 
คํารองขอแจงการตาย พรอมกับนําหลักฐานเชนเดียวกับการแจงตายในกําหนดไปแสดงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจง อีกทั้งตองนําเจาบานหรือผูพบศพ และพยานรูเห็นอยางนอย 2 คน ไปให
สอบสวนสาเหตุที่ไมแจงตายภายในกําหนด และตองไมลืมที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการตาย
นั้น ๆ ดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 163

การจาํหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบาน 
ตองนําใบมรณบัตรไปขอแกไขตามภมูิลําเนาที่ผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนบานนั้น 

การยายที่อยู นอกจากจะตองขนขาวของเครื่องใชยายไปอยูบานใหมแลว ก ็
ตองนําชื่อของตนไปใสไวในทะเบียนบานใหม ใหถูกตองตรงความเปนจริงดวยการไปแจง
ยายที่อยูตามกฎหมายใหเสร็จเรียบรอย นี่ละจึงจะถือวาไดยายบานอยางสมบูรณ อยาคิด
วาเรื่องนีไ้มสาํคัญ เพราะถาไมไปแจงยายที่อยูใหถกูตองแลว เวลาจะทําอะไรที่ตองอาศัย
ความชวยเหลือจากราชการ รับรองวาจะตองพบเรือ่งยุงอยางแนนอน เพราะจะเกิดความ
สับสนวาอยูบานไหนกันแน ตองเสียเวลาสืบคนกนัอีกยืดยาว 
 

หลักเกณฑการยายที่อยูประเภทตาง ๆ มีดังนี้ 
 

ประเภทการยาย ภายในเวลา หลักฐานที่ตองนําไปติดตอ 
1. การแจงยายออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การแจงยายเขา 

- 15 วัน นับแตวันที่ยาย
ออกจากบาน 
 
 
 
 
 
 
 
- 15 วัน นับแตวันยายเขา
จริง 

-สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
-บัตรประจําตัวของผูแจง 
-บัตรประจําตัวเจาบาน 
-หนังสือมอบอํานาจของเจาบาน 
-รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับผูยายเชน 
 ชื่อนามสกุลของผูยาย วันเดือนปที่ยาย 
ที่อยูของบานใหม-สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน 
-บัตรประจําตัวของเจาบาน หรือตัวแทน 
-ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 และ2 
(สําหรับตัวแทน ตองมีลายเซ็นเจาบาน
ยอมใหยายเขา) 
-หนังสือมอบหมายของเจาบาน (กรณี
เปนตัวแทน) 

  
ปจจุบันนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไมจําเปนตองไปเสียเวลาแจงยายเขาหรือยาย

ออกก็ได แตตองไปติดตอ “เรื่องการแจงยายปลายทาง” ไปแจงยายตอนายทะเบียนทองที่ของ
บานใหมภายใน 15 วัน หลังจากยายเขาบานใหมเสร็จไมตองกลับไปแจงยายออกจากสํานัก
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ทะเบียนทองที่ของบานเดิม และผูที่จะแจงการยายที่อยูไดนั้น จะตองเปนเจาบานหรือตัวแทนเจา
บานโดยตองเสียคาธรรมเนียม 5 บาท 
 หลักฐานที่ตองนําไปแสดงมีดังนี้ 

- สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบานที่จะแจงยายเขา 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายที่อยู 
- คํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานพรอมบัตรประจําตัวของเจาบานที่จะยายเขาไปอยูใหม (กรณี

เจาบานมิไดไปเอง) 
ทะเบียนบานและการยายที่อยู 

ทะเบียนบาน หมายถึง ทะเบียนประจําบานแตละบานซึ่งแสดงรายการของคนทั้งหมดที่อยูใน
บานนั้น การเกิด การตาย การยายที่อยู ตองแกไข เพิ่มเติมหรือแกทะเบียนบาน 
การยายเขาหรือยายออก เจาบานตองแจงการยายเขาหรือยายออกภายใน 15 วัน นับแตยาย
เขาหรือยายออก การแจงยายเขาตองนําหลักฐานแสดงการยายออกมาแสดงดวย การไมแจงตาม
กําหนดเวลา มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท 
 ประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 ( 1 ) ประโยชนตอตัวบุคคล เปนหลักฐานบงชี้ตัวบุคคล ฐานะของตัวบุคคล ใชประโยชน
ในการติดตอยืนยันตัวบุคคล เชน สูติบัตรที่ใชในโอกาสตาง ๆ สําเนาทะเบียนบานใชในการติดตอ
กับหนวยราชการ การทํานิติกรรมชนิดตาง ๆ เปนตน 
              ( 2 ) ประโยชนตอราชการ ในฐานะที่เปนขอมูลเพื่อดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐที่
เกี่ยวของกับประชาชน การจัดการศึกษา การเลือกตั้ง การดําเนินการทางการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การเมือง เปนตน 
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แบบประเมินตนเอง 
เรื่อง  กฎหมายเกีย่วกับทะเบียนราษฎร 

 
 
คําชี้แจง  นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. กฎหมายทะเบียนราษฎร  เปนกฎหมายที่เกีย่วของกบัส่ิงใด 
ก. ทะเบยีนบาน   ค. ทะเบียนคนเกิด  คนตาย 
ข. ทะเบียนประชากร  ง. ทะเบียนคนเกิด คนตาย และทะเบยีนบาน 
 
2. ทะเบียนราษฎรมีประโยชนตอแนวทางการพัฒนาประเทศเพราะอะไร 
ก. รูโครงสรางประชากร  ค. รูจํานวนคนที่อยูในวยัทาํงาน 
ข. รูจํานวนคนเกิด  คนตาย ง. รูจํานวนเด็กและผูใหญทีม่ีอยูในระยะเวลาหนึง่ 
 
3. เมื่อมีคนเกดิในบาน เปนหนาที่ของใครที่ตองแจง 
ก. เจาบาน – ไมเกิน 15 วันนับแตเกิด 
ข. มารดาเด็ก – ไมเกิน 15 วันนบัแตเกิด 
ค. เจาบาน – ไมเกิน 7 วันนับแตเกิด 
ง. ผูบรรลุนิติภาวะ – ไมเกิน 60 วนันับแตเกิด 
 
4. สูติบัตรเปนหนงัสือสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด 
ก. หลักฐานแสดงเวลาเกิด 
ข. หลักฐานชื่อและนามสกุลเด็กเกิดใหม 
ค. หลักฐานการแจงเกิดของเด็กเกิดใหม 
ง. หลักฐานแสดงสัญชาติของเด็กเกิดใหม 
 
5. การแจงตายของบุคคล ตองแจงภายในระยะเวลาเทาไร นับแตพบศพ 
ก. ภายใน 24 ชั่วโมง  ค. ภายในเวลา  7  วัน 
ข. ภายในเวลา 3 วัน  ง.  ภายในเวลา 15 วัน 
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6.  การแจงยายเขาหรือยายออกจากบานใด เจาบานตองแจงภายในเวลาเทาไร 
ก.   7  วัน ข.   15  วัน ค.   24  วัน ง.    30  วัน 
 
7.   การแจงตายในเขตกรงุเทพมหานครควรแจง ณ ที่ใด 
ก. สํานกังานเทศบาล   ค. สํานักงานทะเบียนทองถิน่ ณ ทีว่าการเขต 
ข.  สํานกังานนอกเขตเทศบาล  ง. สํานักทะเบยีนสภาตําบล 
 
8.  มรณบัตร เปนเอกสารทางราชการที่แสดงถึงเรื่องใด 
ก.  ประกาศการตายของบุคคล  ค. หลักฐานการตายของบุคคล 
ข. ใบรับแจงการตายของบุคคล  ง. ใบรับรองรายละเอียดการตายของบุคคล 
 
9.   การแจงยายเขาในทะเบยีนบานตองแจงภายในเวลาเทาไร  นับแตยายออกและถาไมแจงตาม
กําหนดเวลาจะมีโทษอยางไร 
ก.  15 วัน- โทษปรับ 200 บาท  ค.  45 วัน – โทษปรับ  500 บาท 
ข.  30 วัน – โทษปรับ 1,000 บาท  ง.  60 วัน – โทษปรับ 1,000 บาท 
 
10.   รายการในทะเบียนบานจะมกีารแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามหลักเกณฑในขอใด 
ก. ถามีผูขอและมีเอกสารมาแสดง ค. ตองไดรับความเหน็ชอบจากสภาจงัหวัดนั้น 
ข. ตองมีการสอบสวนอยางละเอียด ง. ถาศาลมีคําพิพากษาใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 เฉลย 
 
1.  ง 2.  ข 3.  ค 4.  ค 5.  ก 6.  ข 7.  ค 8.  ง 9.  ก 10.ก 
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⌫ ⌫⌦ 
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แผนการเรียนรูเร่ืองที่ 2 
 

วิชา กฎหมายนารู (ส 043)      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา    เวลา 1      คาบ 
 
สาระสําคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาไดกําหนดใหผูปกครองของเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 8 
จะตองสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปที่สิบหา เวนแตเด็กผูนั้นจะ
สอบไลไดช้ันประถมศึกษาปที่หก และถาหากฝาฝนไมปฏิบัติตามผูที่จะตองไดรับโทษ คือ 
ผูปกครองเด็ก 
 
เนื้อหา  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนบอกประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษาได 
2. นักเรียนอธิบายหลักเกณฑการใหเด็กเขาเรียนตามกฎหมายประถมศึกษาได 
3. นักเรียนบอกขอยกเวนสําหรับเด็กที่ไมตองเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาได 
4. นักเรียนบอกโทษของผูฝาฝนกฎหมายประถมศึกษาได 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนํา 

1. ครู สนทนานักเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษา 
2. ครู สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

 
ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 

3. นักเรียนกลุมที่ไดมอบหมายใหศึกษาคนควาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
นําเสนอกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในการแสวงหาความรูเร่ืองที่รับผิดชอบตามลําดับขั้น 

4. ครู และนักเรียนกลุมอ่ืน ๆ รวมกันซักถาม กลุมที่นําเสนอผลงาน 
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ขั้นสรุป 

5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขอมูลที่กลุมที่ 2 แสวงหามาได 
6. นักเรียนนําขอมูลที่แสวงหามาไดจัดทําเปนปายนิเทศหนาชั้นเรียน 
7. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินตนเองหลังเรียน 

 
สื่อการสอน 

1. ใบงานที่ 2 
2. ใบความรูสําหรับครู 
3. ใบบันทึกการแสวงหาความรู 
4. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
5. อุปกรณจัดทําปายนิเทศ (กรรไกร กระดาษสี กาว) 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. ประเมินตนเองหลังเรียน 
2. บันทึกการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 
บันทึกผลหลังการเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
กลุม  ………………………. 

 
การวางแผน
การทํางาน 

การวมมือกนั
ทํางาน 

ความสมบูรณ
ของงาน 

การปรับปรุง
ผลงาน 

พฤติกรรม 
 

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.               
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             

รวม             
 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑการวดัระดับคุณภาพ 
ดีมาก            =  3 
ดี                  =  2 
ปานกลาง     =  1 
 
                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต 
                                                                                 (………………………………..) 
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การศึกษาภาคบังคับ 
 
 การศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญตอเด็กและเยาวชนซึ่งถือวาเปนอนาคตของชาติปจจุบันนี้
เด็กไทยจํานวนไมนอยที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม และมีสถิติที่นาตกใจเปนอยางยิ่งวา 
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียนแลว ประชาชนไทยยังมีระดับการศึกษาอยูในเกณฑต่ํา
กวาประเทศอื่น ๆ อยาง อินโดนีเซีย มาเลเซีย มากมายนัก 
 ทางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ หรือหนวยงานอื่น ๆ ก็ไดพยายามขยายโอกาสทางการศึกษาตอเด็กใหสูง
ที่สุดเทาที่จะทําได จะเห็นวามีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้นมากมายตามเขตชนบท 
 อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุันไดกําหนดการศึกษาสามญัที่ประชาชนทุกคนควรไดรับวา
จะตองไมต่ํากวา 12 ป โดยรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบดูแลคุณภาพของการศึกษา ตลอดจนคาใชจาย
ทั้งหมด ซ่ึงมีเปาหมายใหเยาวชนไทยมีการศึกษาทัดเทยีมกับประเทศเพือ่นบาน สามารถแขงขันได
อยางไมนอยหนาใครเขา และจะสามารถทาํไดตามเจตนารมณนั้นหรือไม เราคงตองติดตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติซ่ึงกําลังอยูในขั้นโตเถียงและตีความกนัวาจะมีรูปรางหนาตาออกมาเชนไร 
 สําหรับพอแมทุก ๆ คนถารักและหวังดีกับลูกอยางสุดจิตสุดใจ เมื่อลูกถึงเกณฑที่จะเขา
โรงเรียนไดก็ควรพาลูกไปสมัครเรียนเสียใหเรียบรอย ซึ่งคุณสมบัติของเด็กตลอดจนกฎเกณฑตาง 
ๆ ที่พอแมควรปฏิบัติตามเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายไวดังนี้ 
 

 เด็กในเกณฑเขาเรียน 
 เด็กทุกคนที่มีอายุยางเขาปที่ 8 จนถึงอายุยางเขาปที่ 15 จะตองเขาเรียนในชั้น
ประถมศึกษา ยกเวนวาจะสอบไลไดชั้นประถมปที่ 6 แลว 
 ผูอํานวยการเขต หรือทางอําเภอจะประกาศใหพอแมหรือผูปกครองไปแจงความตาม
รายการสํารวจเด็กที่ตองเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา ซึ่งพอแมหรือผูปกครองนั้นจะตองแจงการเขา
ศึกษา  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่เด็กมีภูมิลําเนาอยูในระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคมของปถัดไป 
 

ใบความรูสําหรับคร ู
เรื่องที่ 2  กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา 
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 หลักฐานที่จะตองเตรียมไปแสดงตอเจาหนาที่ศึกษาธิการ 
1. สูติบัตรหรือใบแทน 
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 
ขอยกเวน 

นายอําเภอ หรือ ผูอํานวยการเขต มีอํานาจยกเวนเด็กที่มีลักษณะใด ลักษณะ 
หนึ่งดังตอไปนี้ ไมตองเขาเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา คือ 

1. เด็กที่บกพรองทางกายหรือความคิด หรือเปนโรคเรื้อรัง โรคติดตอ 
2. เด็กที่อยูหางจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนเกินสองกิโลเมตร หรือไม 

สามารถไปโรงเรียนไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ซึ่งไมมีทางจะหลีกเลี่ยงได 
3. เด็กที่จําเปนตองหาเลี้ยงพอแม หรือผูปกครอง ซึ่งทุพพลภาพไมมีหาทางหา 

เลี้ยงชีพและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดูแทน 
 

ขอพึงปฏิบตัิเก่ียวกับการศึกษาของเด็ก 
1. พอแมหรือผูปกครองควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของเด็กใหถูก 

ตองตรงกับทะเบียนบานอยูเสมอ 
2. ควรเก็บรักษาสูติบัตรไวใหดี 
3. เมื่อเด็กเขาเรียนแลว ตองตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนที่โรงเรียนใหถูก 

ตองตรงกับทะเบียนบานและสูติบัตร หากผิดพลาดตองรีบแกไขใหถูกตอง 
 

โทษ 
1. ไมแจงความตามรายการสํารวจเด็กตามกําหนด อาจถูกปรับไมเกิน 100  

บาท 
2. ถาพอแมหรือผูปกครองเด็กเคยถูกปรับมาแลวยังขัดขืนอยูอีก ตอไปตอง 

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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แบบประเมินตนเอง 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 

 
 คําชี้แจง  นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ผูที่จะออกจากโรงเรียนประถมไดในกรณีใด 
ก.  อายุครบ  15 ป   ข.  อายุครบ  14 ป หรือจบชัน้ป.6 
ค.  อายุครบ  15 ปหรือจบชั้นป.6  ง.  จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แลวไมประสงคจะเรียนตอ 
 
2. ทําไมกฎหมายจึงถือเปนหนาที่ของบุคคลที่ตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
ก.  เพื่อบริการประชาชน   ข. เพื่อพัฒนาอาชีพของประชากร 
ค.  เพื่อสงเสริมการรูหนังสือภาษาไทย ง. เพื่อเปนรากฐานศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
 
3. กฎหมายกําหนดใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนเมื่ออายเุทาใด 
ก.   7 ป  ข.   8 ป  ค.   9 ป  ง.   10 ป 
 
4. เด็กชายศักดิ์ตองไปอยูกบัปา แตศรีซ่ึงเปนลูกของปาขอใหไปเลี้ยงนองที่อยูหางจากปาคนละ
จังหวดัเมื่อเดก็ชายศักดิ์อายุครบเขาเรียนชั้นประถมศึกษาเปนหนาที่ของใครที่ตองรับผิดชอบสง
ศักดิ์เขาเรียน 
ก.  บิดามารดา    ข.  ปาของศักดิ์ 
ค.  ศรีซ่ึงเปนลูกของปา   ง. หัวหนาครอบครัวของศรี 
 
5. กรณีเดก็อาจไดรับ ยกเวน ไมตองเขาโรงเรียนประถมศึกษาในกรณใีด 
ก. เล้ียงดูผูปกครองที่ทุพพลภาพไมมีผูเลี้ยงด ู
ข. ไมมีช่ืออยูในทะเบียนบานที่อาศัยอยู 
ค. ไมมีใบเกดิและหลักฐานการเกิด 
ง. ชวยบิดามารดาทํางาน 
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6. เด็กชายสมศักดิ์  เปนผูมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ และยังไมสามารถสอบผานชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 แมจะมอีายุยางเขาหลักเกณฑตามทีก่ฎหมายกําหนดแสดงวาเดก็ชายสมศักดิ์ 
สามารถดําเดินการไดตามขอใด 
ก. ปรึกษากับครูแนะแนวได  ข. หาวิธีเรียนจนสําเร็จได 
ค. ลาออกจากโรงเรียนได   ง. ปฏิบัติตามกฎเกณฑของกระทรวงได 
 
7. การเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจดัวาเปนการปฏิบัติทางกฎหมายตามวิธีใด 
ก. สิทธิ     ข. หนาที ่   
ค. เสรีภาพ    ง. ความสามารถ 
 
8. ถาผูปกครองไมสงเด็กเขารับการศึกษาภาคบังคับมีโทษปรับไมเกินเทาใด 
ก.  1,000 บาท    ข. 2,000 บาท   
ค.  3,000 บาท    ง.  4,000 บาท 
 
9. ถาหากทุกคนไมฝาฝนกฎหมายตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 จะกอใหเกดิผลใน
ขอใด 
ก. เปนประโยชนตอครอบครัว  ข. เปนประโยชนตอชุมชน 
ค. เปนประโยชนตอสวนรวม  ง. เปนประโยชนตอตนเอง 
 
10. พระราชบัญญัติการประถมศึกษาที่ใชในปจจุบันเริ่มประกาศใชในรัชกาลใด 
ก. รัชกาลที่ 5    ข. รัชกาลที่ 6   
ค. รัชกาลที่ 7    ง. รัชกาลที่ 9 
 
 
 
 เฉลย 
 
1.  ค 2.  ง 3.  ข 4.  ค 5.  ก 6.  ง 7.  ข 8.  ก 9.  ง 10.ข 
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แผนการเรียนรูเร่ืองที่ 3 
 
 
วิชากฎหมายนารู (ส043)       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก     เวลา 1 คาบ 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกกําหนดหนาที่ของผูขับขี่ยานพาหนะในถนน ซ่ึงผูขับขี่
ยานพาหนะทุกคนตองรูและปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเทา 
 
เนื้อหา 
 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎจราจร
ของผูขับขี่รถจักรยาน การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเทา และประโยชนของการปฏิบัติตามกฎ
จราจร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
     ขั้นนํา 

1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา โดยครูซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร 
     ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 

2. ครูใหนักเรียนกลุมที่รับผิดชอบเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก นําเสนอ
ขั้นตอน การแสวงหาความรูดวยตนเองเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก 

3. ครูใหนักเรียนกลุมอ่ืนรวมกันอภิปราย ซักถาม 
   
   ขั้นสรุป 

4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับสัญญาณจราจร การปฏิบัติตามกฎ
จราจร และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามกฎจราจร 

5. นักเรียนทําแบบประเมินตน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. ใบงานเรื่องที่ 3 
2. ใบความรู 
3. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
4. อุปกรณจัดทําปายนิเทศ 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการนําเสนอผลงาน การอภิปรายหนาชั้น 
2. การประเมินตนเองหลังเรียน 
3. ผลงานจัดทําปายนิเทศ 

 
บันทึกผลหลังการเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
กลุม  ………………………. 

 
การวางแผน
การทํางาน 

การวมมือกนั
ทํางาน 

ความสมบูรณ
ของงาน 

การปรับปรุง
ผลงาน 

พฤติกรรม 
 

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.               
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             

รวม             
 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑการวดัระดับคุณภาพ 
ดีมาก            =  3 
ดี                  =  2 
ปานกลาง     =  1 
 
                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต 
                                                                                 (………………………………..) 
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ใบความรูสําหรับคร ู

   เรื่องที่ 3:กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายจราจรทางบกที่ใชในปจจุบัน มี
จุดประสงคเพือ่ควบคุมการใชรถใชถนนใหเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันอันตรายสําหรับ
ประชาชน 
 รถ  ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง ยานพาหนะทางบกทุกชนดิเวนแตรถไฟและ
รถรางฉะนั้นรถ จึงหมายถึงจกัรยานยนต จกัรยานดวย 
 
สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร 
 สัญญาณจราจร หมายถึง  สัญญาณใดๆ ไมวาจะแสดงดวย ธง ไฟ ไฟฟา มือแขนหรอืเสียง
นกหวีด หรือดวยวิธีอ่ืนใด สําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา จูง ขี่  หรือไลตอนสัตวปฏิบัติตามสัญญาณ
นั้น 
 เคร่ืองหมายจราจร หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตัง้ไว หรือทําใหปรากฎในทางของผู
ขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่ขี่  จูง หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
  
การปฏิบตัิตามสัญญาณจราจรจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรของผูขับขี่ 

1. สัญญาณไฟสีเหลือง ใหเตรยีมหยุดรถหลังเสน 
2. สัญญาณไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงมีคําวาหยุดใหหยุดรถหลังเสนใหหยดุ 
3. สัญญาณไฟสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวมีคําวา ไปใหขับรถตอไปได 
4. สัญญาณจราจรสีเขียว แสดงพรอมลูกศรสีเขียว ใหขับไปตามลูกศรชี้ ดวยความ

ระมัดระวังโดยใหสิทธิ์ผูเดินเทาทางขามหรือผูขับขี่มาทางขวากอน 
5. ไฟกระพริบสีแดงใหหยุดรถหลังเสนหยดุเมื่อปลอดภัยจงึขับตอไปได 
6. ไฟกระพริบสีเหลืองใหขับดวยความระมัดระวังโดยลดความเร็วลง 
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การปฏิบตัิตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาท่ีแสดงใหปรากฏขางหนา ดังนี ้

1. ยืนเหยยีดแขนระดับไหลตั้งฝามือขวางใหรถหยุด ถาหงายแลวโบกไปดานหลังใหไป
ได 

2. ยืนเหยยีดแขนซายออกเสมอไหลใหรถที่มาทางดานหลังของเจาหนาทีห่ยุดรถ เมื่อลด
แขนแลวโบกไปขางหนาใหรถดานหลังไปได 

3. ยืน  เหยยีดแขนทั้งสองออกระดับไหล  ตั้งฝามือข้ึนผูขับขี่ที่ขับมาทางดานที่เหยียดแขน
ตองหยุดรถ 

4. ยืนยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับทอนบนและตั้งฝามือข้ึน รถดานหนาตองหยุด และ
เมื่อพลิกฝามือโบกไปทางดานหลัง รถที่หยดุอยูดานหนาไปได 

5. ยืน ยกแขนทอนลางตั้งฉากกบัแขนทอนบนและยื่นแขนซายออกเสมอไหลผูขับขี่ทั้ง
ดานหนาและดานหลังตองหยุดรถ 

 
การปฏิบตัิตามสัญญาณนกหวีด 

1. สัญญาณนกหวีดยาว 1 คร้ัง ตองหยุดรถทนัที 
2. สัญญาณนกหวีดสั้น 2 คร้ังติดตอกัน ใหขับรถผานไปได 

 
การปฏิบตัิตามกฎจราจรสําหรับผูขับขี่จักรยาน 

1. ขับขี่จักรยานบนทางที่จัดไวสําหรับจักรยาน ถามี 
2. จักรยานใชในทางเดินรถ ไหลทาง  ทางจักรยานตองมีกระดิ่งไดยินไกลไมนอยกวา 30 

เมตร เครื่องหามลอที่ใชได ดี โคมไฟแสงขาวเหน็ทางไดชัดไมนอยกวา 15 เมตร โคม
ไฟแดงหรือสีสะทอนแสงสีแดงติดที่ทายรถ 

3.  ขับชิดขอบทางดานซาย ถามชีองรถประจําทางตองชิดชองทางเดินรถประจําทาง 
4. การขับรถจักรยานในทางเดนิรถ ไหลทาง ทางสําหรับจักรยาน หามปฏบิัติดังนี ้

1) ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียว ไมจับคนับังคับ นั่งบนที่อ่ืนที่ไมใชอาน 
2) ขับขนานกันเกิน 2 คัน เวนแตทางจักรยานโดยเฉพาะ 
3) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น บรรทุกสิ่งของที่กีดขวางการจับคันบังคับ 
4) เกาะหรือพวงรถอ่ืนที่กําลังเลนอยู 
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การปฏิบตัิตามกฎจราจรของคนเดนิเทา 
 

1. ทางที่มีทางเทา ไหลทางใหเดินบนทางเทาหรือไหลทาง ถาไมมีทางเทาใหเดนิชิดของ
ดานขวามือของตนเอง 

2. หามเดินหรือขามนอกทางขามเกิน 100 เมตร 
3. การขามทางขามที่มีสัญญาณไฟจราจร ถาเปนสีแดงหามขาม สีเขียวขามไดถามีสีเขียว

กะพริบใหหยดุรอบนทางเทา ถากําลังขามใหขามโดยเร็ว 
4. การขามทางเดนิรถ ทางรวมทางแยกทีไ่ฟจราจรควบคุม ตองขามภายในทางขามเมื่อมี

ไฟหยุดรถสีแดงดานนัน้เทานั้น ถามีไฟสีเหลือง หรือไฟสีเขียวกะพริบ ใหหยุดรอบน
ทางเทาหรือถากําลังขามตองขามโดยเร็ว 

5. หามเดินกีดขวางจราจรในลักษณะ เดินแถว เดินขบวนแห เดินขบวนใด ๆ ยกเวนเดนิ
แถวทหาร ตํารวจ ที่มีผูควบคุม เจาพนักงานจราจรอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด 

- ถนนที่มีทางเทาจัดไวควรเดินบนทางเทา อยาเดินใกลทางรถ โดยหันหลังให 
รถที่กําลังแลนมา กอนที่จะกาวลงทางรถตองมองซาย-ขวากอนเสมอ 

- ถนนที่ไมมีทางเทา ควรเดินชิดขอบริมทางขวาของถนน และถามากันเปนหมู 
คณะก็ไมควรเดินคูกัน ควรเดินเรียงเดี่ยว 

- เวลาจูงเด็กควรใหเด็กเดินดานในของถนนและจับมือเด็กไวใหมั่นเพื่อปอง 
กันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ 

- การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถาเปนไปไดควรพกไฟฉายติดตัว 
ไวสําหรับสองทาง 

- แถวหรือขบวนทหาร ตํารวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนที่เดินกันอยางเปนระเบียบ 
จะเดินบนทางรถก็ไดโดยเดินชิดทางรถดานขวาหรือดานซายตามความจําเปน 

 
1. การขามถนน 
- ควรขามถนนบนทางมาลายทุกครั้ง หรือใชสะพานลอยซึ่งถือเปนวิธีที่ปลอด 

ภัยที่สุด และหากจําเปนตองขามถนนในเวลากลางคืนก็ควรหาที่ขามที่มีแสงสวาง 
- กอนขามถนนทุกครั้งควรมองซาย-ขวาใหแนใจวาไมมีรถกําลังแลนมา จึงจะ 

ขามได และควรเดินอยางรวดเร็ว อยาวิ่งขามถนน 
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- อยาขามถนนโดยออกจากที่กําบังตัว เชน ออกจากซอย รถที่จอดอยู เพราะ 

หากรถที่สวนมามองไมเห็นลวงหนาอาจทําใหเกิดอันตรายได 
- การขามถนนที่รถเดินทางเดียว ตองแนใจเสียกอนวารถแลนมาทางไหนและ 

มีความปลอดภัยพอจึงจะขามได 
- ถนนที่มีเกาะกลางถนนตองขามทีละครึ่งถนน โดยขามครั้งแรกแลวพักที่ 

เกาะกลาง จากนั้นจึงขามครึ่งหลังตอไป 
- การขามถนนในชองทางขามที่บริเวณทางแยกควรระวังรถที่จะเลี้ยวเขามา 

หากตัวทานดวย 
- การขามถนนในชองทางขามที่บริเวณทางแยกควรระวังรถที่จะเลี้ยวเขามา 

หาตัวทานดวย 
- อยาขามถนนเมื่อตํารวจกําลังปลอยรถเดินอยู หรือเมื่อตํารวจใหสัญญาณ 

หามคนเดินเทาอยูและถาไมมีตํารวจแตมีสัญญาณไฟคอยบอก ถาเห็นรูปคนสีเขียวกระพริบข้ึนที่
สัญญาณไฟก็ใหรีบขามถนนโดยเร็ว 

2. การขึ้นลงรถประจําทาง 
- อยาขึ้นหรือลงรถประจําทางจนกวารถจะหยุดสนิทที่ปายหยุดรถ และถาจะ 

ขามถนนตองรอใหรถประจําทางออกไปใหพนเสียกอน จะไดมองเห็นรถคันอื่นที่แลนมาไดชัดเจน 
 
การสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อค 
เปนกฎบังคับอยางเครงครัดที่ผูขับข่ีรถจักรยานยนตและคนโดยสารจะตองสวม 

หมวกนิรภัยไมวากรณีใดก็ตามเพื่อความปลอดภัยตอตัวผูขับข่ีและผูโดยสาร ซึ่งหากมี 
การละเมิดฝาฝนไมทําตามทั้งผูขับข่ีและผูโดยสารจะมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท เตือน 
ตัวเองไวเสมอวา “ลืมหมวก เจอหมู!” 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
เปนพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อรักษาสิทธิอันพึงมีของประชาชนที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนทอง
ถนนไดรับการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตน 
 * การประกันความเสียหาย เจาของรถจะตองจัดใหมีการประกันสําหรับผูประสบภัยกับ
บริษัทประกันภัยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ จํานวนเงินเอาประกันนั้นจะกําหนดตามชนิด 
ประเภท และขนาดของรถแตตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เชน รถที่มีที่นั่ง
ไมเกิน 7 คน ใหมีจํานวนเงินประกันภัย 5,000,000 บาทตอความเสียหายหนึ่งครั้ง และจํานวนเงิน
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ที่เอาประกันภัย 50,000 บาทตอคนสําหรับความเสียหายตอรางกายหรือกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลายกรณี ไดแก ตาบอด หูหนวก เปนใบ เสียแขน ขา มือ เทา ฯลฯ หรือ 80,000 บาท ตอคน
สําหรับความเสียหายตอชีวิต เปนตน คาเสียหายเบื้องตนนี้ตองรองขอภายใน 180 วัน นับแตวันที่
มีความเสียหาย 
 * รถที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย 

1. รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต คือ รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง รถบด 
ถนน รถแทรกเตอร และรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

2. รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก คือ ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการ 
ขนสงทางบกในการขนคน สัตว ส่ิงของ 

3. สําหรับรถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในประเทศ ตองจัดให 
มีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยเชนเดียวกับรถในประเทศ และตองมีระยะเวลา
ประกันไมนอยกวาระยะเวลาที่รถนั้นอยูในราชอาณาจักร 
 

* การทําประกันภัย ทําไดที่บริษัทประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยมีอัตราเบี้ย 
ประกันภัยตามที่นายทะเบียนกําหนดของรถแตละประเภทและขนาด เพื่อความสะดวกควรนํา
สําเนาภาพถายทะเบียนรถไปดวย และเมื่อชําระเบี้ยประกันแลวจะไดรับสต๊ิกเกอร ก็ใหนําไปติดไว
ที่กระจกหนาดานใน หันขอความออกดานนอก 

ในกรณีที่เปนรถใหม ตองจัดใหมีประกันความเสียหายกอนที่จะไดรับจด 
ทะเบียนรถนั้น และเมื่อมีการโอนเปลี่ยนเจาของรถ ผูรับโอนยังไดรับความคุมครองตลอดอายุ
กรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู 
 * ผูที่ไดรับความคุมครอง ไดแก ทุกคนที่อยูในรถและนอกรถที่ไดรับอันตรายจากรถที่ใช
ทางหรืออยูในทาง และยังรวมถึงทายาทของผูประสบภัยที่ถึงแกความตายดวย 
 * การคุมครอง ความเสียหายตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถนี้เปนคาเสียหาย
เบื้องตนที่เกิดอันตรายรายแรงแกรางกายและตอชีวิต ไมรวมถึงความเสียหายของทรัพยสิน 

- ความเสียหายตอรางกาย ไดแก คายา อาหาร คาบริการทางการแพทย ฯลฯ  
โดยจะไดรับเงินคาเสียหายเบื้องตนเปนจํานวนเงินเทาที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท 

- ความเสียหายตอชีวิต ไดแก คาปลงศพ คาใชจายเกี่ยวกับการทําศพ จะได 
รับเงินคาเสียหายจํานวน 15,000 บาท และจะไดรับคาเสียหายรวมกับขอแรกในกรณีที่ถึงแกความ
ตายหลังจากเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
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* การรองขอรับคาเสียหาย 
- ความเสียหายตอรางกาย ตองใชใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลหลักฐาน 

แจงหนี้ในการรักษาพยาบาล สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง หลักฐานที่ทางราชการออก
ใหที่สามารถพิสูจนไดวาผูนั้นประสบภัย 

- ความเสียหายตอชีวิต ตองใชใบมรณบัตร สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของ 
พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะประสบภัยจากรถ 

- ถาเปนทั้งสองขอรวมกันก็ตองใชหลักฐานรวมกันดวย  
- ผูจะรองขอไดตองเปนผูประสบภัย หรือญาติพี่นองที่มีสวนไดเสียหรือ 

ทายาทของผูประสบภัย 
- ความเสียหายตอชีวิต ตองใชใบมรณบัตร สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของ 

พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะประสบภัยจากรถ 
- ถาเปนทั้งสองขอรวมกันก็ตองใชหลักฐานรวมกันดวย 
- ผูจะรองขอไดตองเปนผูประสบภัย หรือญาติพี่นองที่มีสวนไดเสียหรือ 

ทายาทของผูประสบภัย 
 
* การจายคาเสียหายเบื้องตน 

1. จายแกผูประสบภัยหรือโรงพยาบาล 
2. จายเปนเงินสด หรือเช็คที่ไมไดลงวันที่ลวงหนา 
3. ควรจายเงินใหเสร็จเรียบรอยภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับการรอง 

ขอโดยไมตองรอพิสูจนความรับผิดชอบ 
4. กรณีที่บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตน สามารถรองเรียนไดที่สํานัก 

งานกองทุนทดแทนผูประสบภัยหรือกรมการประกันภัย หรือสํานักงานประกันภัยภูมิภาค หรือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพื่อดําเนินการจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทน 
 
 

 
* ลักษณะความผิดและบทลงโทษ 
1. เจาของรถผูใดไมจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตอง 

ระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 
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2. ผูใดใชรถที่ไมไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย ตอง 
ระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  

3. ถาไมติดเครื่องหมายแสดงวามีการประกันความเสียหาย ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกิน 1,000 บาท 

4. ผูประสบภัยหรือทายาทที่ยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตนโดยทุจริตหรือใชหลัก 
ฐานที่ปลอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง
ปรับ 

 
ประโยชนของการปฏิบตัิตามกฎจราจร 

1. จราจรไมติดขดั ไมเสียเวลา คาสึกหรอและน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนมลพิษในอากาศ 
2. ปองกันอุบัติเหตุที่ทําใหบาดเจ็บ สูญเสียทรัพยสิน หรือชีวิต 
 
 
 

 
 

เมาไมขับ นะครับ 
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แบบประเมินตนเอง 
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก 

 
 
คําชี้แจง  นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
1. สัญญาณจราจรเปนสัญญาณที่ใชแกผูใด 
ก. ผูขับขี่รถ   ข. ผูเดินเทาในถนน 
ค. ผูไลตอนสัตวในถนน  ง. ถูกทุกขอ 
 
2. คําวา “สัญญาณจราจร” มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. สัญญาณที่แสดงดวยนกหวดี   
ข. สัญญาณที่แสดงดวยไฟและไฟฟา 
ค.  สัญญาณที่แสดงดวยมือและแขน 
ง. สัญญาณที่แสดงดวยวิธรใดก็ไดและปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 
 
3. เครื่องหมายจราจรแบบ             หมายถึงขอใด 
ก. หามจอดรถ   ข. หามหยดุรถ 
ค.หามเขา   ง. หยุดตรวจ 
 
4. ในการขับรถถาพบสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองเปนสัญญาณใหปฏิบัติอยางไร 
ก. เรงใหผานไปโดยเร็ว   ข. ใหระมัดระวัง ชะลอความเร็ว 
ค. เตือนวาสัญญาณไฟแดงกาํลังแสดง ง. ใหระมดัระวังรถสวนหรอืรถที่จะเลี้ยวตัดทาง 
 
5. ในขณะที่ขามถนนถาไดยนิเสียงนกหวีดส้ัน ๆ ตอเนื่องกันเปนสัญญาณที่ใหปฏิบัตอิยางไร 
ก.  ใหยืนอยูนิง่ ๆ   ข. ใหเตรียมหยุด 
ค.  ใหรีบขามโดยเร็ว   ง.  ใหระวังรถที่จะเลี้ยวขวา 
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6.การขับขี่จักรยานที่มีผูซอนอยูขางหนา ขับไปในถนนมีความผิดหรอืไม 
ก.  ผิด – เพราะหามซอนจกัรยาน  ข. ผิด –เพราะกีดขวางคันบังคับ 
ค.  ไมผิด- เพราไมหามคนซอน  ง. ไมผิด – เพราะไมมีตะแกรงหลังใหนั่ง 
7. การขามทางที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคมุ ตองขามอยางไร 
ก. ขามเมื่อรุหยุด      
ข. รอสันญาณไฟเขียวกระพริบจึงขามได 
ค. ขามเมื่อมีสัญญาณไฟใหขามในทางขาม 
ง. ขามตามสัญญาณไฟหางทางขามไมเกิน 100 เมตร 
 
8. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีจุดมุงหมายมีจุดมุงหมายในเรื่องใด 
ก.  ปองกันคนเดินเทา   ข. ปองกันอุบตัิเหตุจากพาหนะทางบก 
ค. ควบคุมการใชรถใชถนนเปนระเบียบ ง. ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจร 
 
9. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไมได จัดพาหนะในขอใดเปนรถ 
ก.  รถจักรยาน    ข. รถจักรยายนต  
ค.รถไฟหรือรถราง   ง. รถโดยสารประจําทาง 
 
10. หากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรเปนอยางดีแลว  จะกอใหเกิดผลในขอใดที่สําคัญ 
ก. เปนการประหยัดเวลาและทรัพยสิน 
ข. เปนการปองกนัอุบัติเหตุไดอยางด ี
ค. เปนการสรางความมีวินยั 
ง. เปนการลดการสูญเสียดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 เฉลย 
 
1.  ง 2.  ง 3.  ก 4.  ข 5.  ค 6.  ข 7.  ค 8.  ง 9.  ค 10.ก 
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⌫ ⌫ 
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แผนการเรียนรูท่ี4 

 
      

 
 
สาระสําคัญ 
 การรับราชการทหารเปนการชวยปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย
เกี่ยวกับการรับราชการทหารไดกําหนดไววาชายสัญชาติไทยมีหนาที่รับราชการทหาร คือเมื่ออายุ
ยางเขาปที่สิบแปดตองไปลงบัญชีทหารกองเกิน และเมื่ออายุยางเขาปที่ยี่สิบเอ็ดจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการเรียกคนเขากองประจําการ บุคคลบางประเภทไดรับการยกเวนและผอนผันการเขา
รับราชการทหาร บางคนไดรับการยกเวนไมตองรับราชหารกองประจําการ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกความสําคัญและประโยชนในการรับราชการทหารได 
2. อธิบายหลักเกณฑการลงบัญชีทหารกองเกินได 
3. บอกขั้นตอนการปฏิบัติตนในการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการได 
4. อธิบายและยกตัวอยางบุคคลที่ไดรับการยกเวนและผอนผันการเขารับราชการทหารได 
5. ระบุไดวาบุคคลใดที่ไดรับการยกเวนไมตองรับราชการทหารกองประจําการ 

 
เนื้อหา 
 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหารตามกฎหมาย 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1. ครูนําภาพขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหนักเรียนดู และใหนักเรียนรวม
อภิปรายจากสิ่งที่เห็นในภาพ 
 2. ครูใหนักเรียนแตละคนแสดงความคิดเห็น 
 3. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการรับราชการทหาร 
  

  วิชากฎหมายนารู  ส043                     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 
  เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร                 เวลา      1      คาบ 
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ขั้นกิจกรรม 
 4. ครูใหนักเรียนที่รับผิดชอบแสวงหาความรูเกี่ยวกับการรับราชการทหาร นําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน 
 5. นักเรียนในชั้นเรียนรวมกันอภิปรายซักถาม 
 6. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวขอ “เปนทหารดีอยางไร” 
ขั้นสรุป 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการรับราชการทหาร 
 8. นักเรียนนําผลงานที่ไดจากการแสวงหาความรูจัดปายนิเทศหนาชั้นเรียน 
 9. นักเรียนนําแบบประเมินตนเองหลังเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงานเรื่องที่ 4 
2. ใบความรู 
3. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
4. การดาษ A4 
5. หนังสืออานประกอบ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
2. การรวมอภิปราย 
3. การประเมินตนเองของนักเรียน 
4. ผลงาน 

 
บันทึกผลหลังการเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

กลุม  ………………………. 
 

การวางแผนการ
ทํางาน 

การวมมือกนั
ทํางาน 

ความสมบูรณ
ของงาน 

การปรับปรุง
ผลงาน 

พฤติกรรม 
 

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.               
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             

รวม             
 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑการวดัระดับคุณภาพ 
ดีมาก            =  3 
ดี                  =  2 
ปานกลาง     =  1 
 
                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต 
                                                                                 (………………………………..) 
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ใบความรูสําหรับคร ู
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 

 
 

หนาที่รับราชการทหาร รัฐธรรมนูญกําหนดใหชายไทยมีหนาที่รับราชการทหารและ
พระราชบัญญัติรับราขการทหาร พ.ศ. 2497 บัญญัติไวใหชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมี
หนาที่รับราชการทหารผูใดฝาฝนจะไดรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามหนาที่ของ
พลเมืองที่ดีคือ การรับใชประเทศชาติและสังคม กลาวสําหรับพลเมืองชายแลว ยังมีหนาที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งในดานการรักษาความมั่นคงของชาติ คือ การรับราชการทหาร แมวาในปจจุบัน
สงครามการตอสูดวยอาวุธไดกลายเปนสงครามเศรษฐกิจแบบรบนิ่ม ๆ กลืนประเทศแบบนิ่ม ๆ ไม
มีการเสียเลือดเนื้อทวาบทบาทหนาที่ของทหารก็ยังมีความสําคัญตอประเทศชาติและประชาชน 
เห็นไดจากการเปลี่ยนภารกิจจับปนมาสูภารกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นของเหลาทัพทั้งหลาย 
 ในเดือนกันยายนของทุกป ทางราชการจะประกาศใหผูที่มีอายุถึงเกณฑที่จะตองลงบัญชี
ทหารกองเกินไดทราบ ประกาศนี้จะปดไว ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ และ
สถานที่สําหรับแจงขาวในชุมชนนั้น 
 
 การขอลงบัญชีทหารกองเกิน ชายสัญชาติไทยตามกฎหมายอายุยางเขา 18 ปในป
พ.ศ.ใด ตองไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของป
นั้น หากไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได เชน ไปอยูตางประเทศ ติดสอบไล หรือ
ปวยจนไมสามารถมาได (สําหรับเหตุนี้มักจะไมไดรับการผอนผันเพราะรูวาเปนขออางสําหรับการ
หนีทหารที่นิยมใชกันอยางดาษดื่น) ตองใหบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน (ยังไงก็
หนีไมพน) โดยจะตองเตรียมหลักฐานดังตอไปนี้ 

- สูติบัตรหรือใบเกิด 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเหลือง หรือใบแทน (บัตรสีชมพู) 
- สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน ทั้งของตนเองและของบิดามารดา 
- ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (กรณีที่บิดามารดาเปนคนตางดาว) 
- หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทั้งของตนเองและของบิดามารดา (ถามี) 
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- สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถามี) 
- หลักฐานการแปลงสัญชาติ (ในกรณีที่มีการแปลงสัญชาติ) 
- มรณบัตร (กรณีบิดามารดาถึงแกกรรม) 
สถานที่ลงบัญชีทหารกองเกิน 
1. สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอที่บิดามีภูมิลําเนาอยู 
2. ถาบิดาถึงแกกรรมใหลงบัญชีทหารกองเกินที่สํานักงานเขตที่วาการอําเภอหรือกิ่ง

อําเภอทองที่ที่มารดามีภูมิลําเนาอยู หรือ 
3. ถาบิดามารดาถึงแกกรรมทั้งคู ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่สํานักงานเขต ที่วาการ

อําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ผูปกครองมีภูมิลําเนาอยู แตจะตองนําผูปกครองไปพบ
เจาหนาที่ดวย 

4. ถาเปนบุตรนอกสมรส ก็ถือภูมิลําเนาของมารดาหรือผูปกครองเปนหลัก 
5. ถาเปนบุตรบุญธรรม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือกิ่ง

อําเภอทองที่ที่ผูรับบุตรบุญธรรมมีภูมิลําเนาอยู 
6. ถาเปนคนที่ไมทราบทั้งบิดามารดา ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่สํานักงานเขต ที่วาการ

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา 
 
การตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ คือการตรวจสอบวาคน ๆ นั้นมี 

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับราชการทหารหรือไม เมื่อผานการตรวจเลือกแลว  ก็จะเขาสู
กระบวนการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยบุคคลใดที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไวแลว เมื่ออายุยางเขา 
21 ป ใน พ.ศ.ใด ตองไปแสดงตนขอรับหมายเรียกเพื่อเขารับการตรวจเลือกเปนทหารกอง
ประจําการ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอของทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของตน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปนั้น โดยจะตองนําหลักฐานดังนี้ 

- ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ ส.ด.9) 
- บัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีที่เปนผูขอรับหมายเรียกฯ แทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจมาแสดงดวย 
วิธีการตรวจเลือก การตรวจเลือกทหารจะกระทําในเดือนเมษายน –  

พฤษภาคมของทุกป สถานที่ตรวจเลือกจะกําหนดไวในหมายเกณฑหรือหมายเรียกซึ่งทหาร
กองเกินจะเขาเปนทหารกองประจําการได 2 วิธี คือ 

1. เขารับการตรวจเลือก ซึ่งไดแก 
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- การตรวจรางกาย โดยคณะกรรมการจะตรวจรางกายทหารกองเกินเมื่อ 
ตรวจแลวผลปรากฎอยางไรจะแบงออกเปน 4 ประเภทคือ 
♦ คนที่มีรางกายสมบูรณดี ไมมีอวัยวะพิการผิดสวน สามารถรับราช 

การในหนาที่รบได 
♦ คนที่มีรางกายพิการบาง แตไมถึงกับทุพพลภาพ สามารถรับราชการในหนาที่ชวยรบได เชน 

คนที่ตาเหล คอพอก 
♦ คนที่มีรางกายไมสมบูรณพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นไดเพราะปวย ตองพักรักษาเกิน 

30 วัน บุคคลพวกนี้จะตองถูกตรวจเลือกใหมในคราวตอไป 
♦ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคไมสามารถจะรับราชการทหารได 
 
  ประโยชนและความสําคัญของการรับราชการทหาร 
        1. ประโยชนและความสําคัญตอประเทศชาติ 

(1) ประเทศที่มีกองทัพที่เขมแข็งในหารปองกันและรักษาอธิปไตยและฝนแผนดิน
ไทย 

(2) ปองกันการเกิดสงคราม เพราะการมีกองทัพที่เขมแข็ง 
(3) ปองกัน ปราบปรามการแทรกแซง กอความไมสงบภายในราชอาณาจักร 
(4) ในยามปกติ กองทัพมีสวนในการพัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน 

        2 ประโยชนและความสําคัญตอตนเอง 
(1) พัฒนาตนใหมีระเบียบวินัย มีความสามารถ มีความเขมแข็งอดทน เปนผูนํา 
(2) เปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ในฐานะที่เปนผูเสียสละแกประเทศชาติ 

มีวินัยและรักเกียรติ 
(3) มีความสัมพันธกับเพื่อนทหาร  เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานจะไดรับ

การชวยเหลือกันและกัน 
(4) ไดรับการฝกในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีเปนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

ตอไป 
(5) ไดรับการฝกฝนอาชีพการปองกันตัวเองและผูอ่ืน เพื่อประกอบอาชีพไดตอไป 
(6) เปนที่ยอมรับและตองการในบางสาขาอาชีพ     เชนเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย    เจาหนาที่ตํารวจ 
ระเบียบเกี่ยวกับการรับราชการทหารตามกฎหมาย มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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 การลงบัญชีทหารกองเกิน 
(1) ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุยางเขาปที่ 18 ปใดตองไปที่อําเภอเพื่อแสดงตน

และเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน 
(2) ถาไมสามารถไปแจงไดเองตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไป

แจงแทน 
(3) ผูหลีกเลี่ยง ขัดขืนหรือไมใหคนไปแจงแทนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ

ปรับไมเกิน 300 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(4) ถาไมไปลงบัญชีตามกําหนด แตไดไปขอลงบัญชีกอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้น

พิจารณาความผิด ตองระวังโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 100 
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

(5) ส่ิงที่ตองนําไปในวันขอลงบัญชีทหารกองเกิน คือ สูติบัตร บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 

(6) ผูที่ได รับการยกเวนไมตองแสดงตนตอนายอําเภอหรือหัวหนาเขตเพื่อ
ลงบัญชีทหารกองเกิน คือ สามเณรเปรียญ ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุม
ขังของเจาพนักงาน ซึ่งจะตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

(7) นายอําเภอหรือหัวหนาเขตจะออกใบสําคัญ (สด.9) หรือใบรับรอง (สด.10) 
เก็บไวเปนหลักฐาน ตองเก็บรักษาไวใหดี เพราะตองใชในกรณีอ่ืน ๆ อีกมาก 
ถาสูญหายตองแจงนายอําเภอทองที่ภายใน 30 วัน เพื่อขอรับใบใหม 

 
 การเปนทหารกองเกิน  ผูลงบัญชีเปนทหารกองเกิน จะเปนทหารกองเกินในวันที่ 1 
มกราคมของปถัดไป 
 การรับหมายเรียก 

(1) ทหารกองเกิน เมื่ออายุยางปที่ 21 ใน พ.ศ. ใด นายอําเภอจะประกาศใหไป
แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอในเดือนตุลาคมใหไปรับหมายเรียกใน 
พ.ศ. นั้น 

(2) ถาไมสามารถไปรับหมายเรียกดวยตนเองไดใหผูบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได
ไปรับแทน มิฉะนั้นจะถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษเชนเดียวกับการหลีกเลี่ยง
ขัดขืนการลงบัญชีทหารกองเกิน 

 
การไปรับการตรวจเลือกเปนทหารประจําการ 
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(1) ทหารกองเกินผูถูกเรียก  ตองไปใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจ
เลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด 

(2) ในการไปรับการตรวจเลือก ตองนําหลักฐานไปดวย คือ ใบสําคัญทหาร
กองเกินบัตรประจําตัวประชาชน ประกาศนียบัตรหรือหลังฐานการศึกษา 

(3) ผูหลีกเลี่ยงขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไดไมตองเขารับราชการทหารตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป 

  ทหารกองเกินที่ไดรับการยกเวนและผอนผัน ไมตองถูกเรียกเขารับการตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแก 

(1) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่ง
เปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

(2) นักบาชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศานาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(3) บคุคลที่อยูระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

(4) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
(5) ครูซึ่งทําการสอนประจําที่อยูในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

ราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวง 
(6) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมผูใหญของกระทรวงกลาโหม 
(7) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(8) บุคคลซึ่งไดเสียสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
(9) เคยถูกศาลพิพากษาจําคุกครั้งเดียว 10 ป ข้ึนไป หรือหลายครั้งรวมแลวตั้งแต

สิบป หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน 
  
 
 
 
 
 ผูที่ไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ 
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(1) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เปนเปรียญ หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาใน
นิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์ 

(2) คนพิการทุพพลภาพซึ่งไมอาจเปนทหารได เชน ตาบอด หูหนวก แขนขา
พิการ กะเทย คนเผือก ฯลฯ 

(3) บุคคลที่ไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดบางทองที่ตามกําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับการผอนผันหรือยกเวนไมตองเขารับราชการทหารประจําการ เมื่อพน
ฐานะ เชนนั้นตองแจงตอนายอําเภอดวยตนเองภายใน 30 วันนับแตพนจาก
ฐานะเชนนั้น 

 
การเรียกพล 

(1) ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน(ทหารที่ปลดประจําการแลว) มีหนาที่เขารับ
ราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เพื่อทดลองความ
พรอมและในการระดมพลยามศึกสงคราม 

(2)  ผูหลีกเลี่ยงขัดขืน ไมเขารับการตรวจสอบมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับไม
เกิน 300 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

(3) ผูหลีกเล่ียงขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝก ทดลองความ
พรอมหรือระดมพล ตองระวางโทษจําคุก 3 เดือน ถึง 4 ป 

 
 

 
  
 
 
 

แบบประเมินตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 200

เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
 
 
คําชี้แจง นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. บุคคลที่รับราชการทหารตองมีคุณสมบัติอยางไร 
ก.  ชายฉกรรจทุกคน   ข.  ชายไทยผูมีสัญชาติไทย 
ค.  ประชาชนที่เปนชาย   ง.  ชายไทยที่มีเชื้อชาติไทย 
 
2. บุคคลที่ลงบัญชีทหารกองเกินแลวมีฐานะเปนอยางไร 
ก.  ทหารกองเกิน   ข.  ทหารกองหนุน 
ค. ทหารประจํากรม   ง.  ทหารกองประจําการ 
 
3. ใบสําคัญ สด.9 แสดงหลักฐานเกี่ยวกับอะไร 
ก.  การปลดเปนทหารกองหนุน  ข. การเขาเปนทหารกองประจําการ 
ค. การเขาเปนทหารกองประจํากรม ง.  การเขาบัญชีทหารกองเกิน 
 
4. ทหารกองหนุนหมายถึงทหารที่มีสถานภาพอยางไร 
ก.  พนจากราชการทหารแลว   
ข.  ทหารที่ถูกปลดประจําการ 
ค.  ผูที่ศึกษาวิชาทหารไดครบตามกฎหมาย  
ง.  ผูที่ไมไดรับคัดเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ  
 
5.  หลักฐานสําคัญที่ตองนําไปดวยในการเขารับการคัดเลือกเขาเปนทหารกองประจําการคือขอใด 
ก.  สูติบัตร – สด. 9   ข.  สด. 9 – ทะเบียนบาน 
ค.  สด.9 – บัตรประชาชน  ง.  สด.9 – สําเนาทะเบียนบาน 
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เฉลย 

6.  นายอําเภอประกาศใหทหารกองเกินไปแสดงตน เพื่อรับหมายเรียกในเดือนใด 
ก.  สิงหาคม    ข.  กันยายน 
ค.  ตุลาคม    ง.  พฤศจิกายน 
 
7.  บุคคลใดที่ไดรับการ ยกเวน ไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอในการลงบัญชีทหารกองเกิน 
ก.  คนพิการ    ข.  นักการเมือง 
ค.  ครู – อาจารย    ง.  สามเณรเปรียญ 
 
8.  บุคคลใดที่ไดรับการ ยกเวน ไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ 
ก. กะเทย     
ข. พระภิกษุ  สามเณร 
ค. นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกระทรวงกลาโหม 
ง. นักศึกษาศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงกลาโหม 
 
9.  การใหชายไทยมีหนาที่รับราชการทหารถูกกําหนดอยูในขอใด 
ก.  รัฐธรรมนูญ    ข.  กระทรวงกลาโหม 
ค.  นโยบายของรัฐ   ง.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
10. ถาชายไทยซึ่งมีความรูความสามารถไดหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารจะมีผลในดานใด 
มากที่สุด 
ก. มีทหารดีนอยลง 
ข. การวางรากฐานความมั่นคงของกองทัพเปนไปไดชา 
ค. ทหารของชาติจะปราศจากคุณภาพมีผลตอการปกครองประเทศ 
ง. ประเทศชาติจะมีกองทัพที่ออนแอและเปนโอกาสใหศัตรูรุกรานไดงาย 
 
 
 
 
      1. ข     2. ก 3. ง 4. ข 5. ค 6. ค 7. ง 8. ข 9. ก 10. ค 
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⌫ ⌫ 
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แผนการเรยีนรูที่ 5 
 
วิชา กฎหมายนารู (ส 043)       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ        เวลา 1 คาบ 
 
 
สาระสําคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แบงยาเสพติดใหโทษออกเปน 5 
ประเภท ยาเสพติดใหโทษกฎหมายถือวาเปนทรัพยอันผิดกฎหมายผูใดมีไวไมได ฝาฝนมีความผิด
ตองไดรับโทษ      ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษฐานที่มี ความผิดสูงสุด คือ ฐานผลิต นําเขา 
สงออก  
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกอันตรายของยาเสพติดใหโทษและสิ่งเสพติดใหโทษได 
2. อธิบายความหมายและลักษณะของยาเสพติดใหโทษได 
3. จําแนกประเภทของยาเสพติดใหโทษพรอมยกตัวอยางได 
4. บอกลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในฐานความผิดตาง ๆ 

พรอมทั้งยกตัวอยางได 
 
เนื้อหา 
 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูใหนักเรียนดูวีดีทัศน, แผนภาพเกี่ยวกับปญหายาเสพติดใหโทษ 
2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับวีดิทัศนและแผนภาพเกี่ยวกับปญหายาเสพติด

ใหโทษ 
3. ครูประเมินความรูนักเรียน เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษโดยการซักถาม 
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ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
4. ครูใหนักเรียนที่ไดรับมอบหมายการนําเสนองานเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให

โทษ นําเสนองานหนาชั้นเรียน 
5. ครูและนักเรียนซักถามกิจกรรมการแสวงหาความรู เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให

โทษ 
ขั้นสรุป 
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให

โทษ 
7. นักเรียนนําผงลานที่ไดจากการแสวงหาความรูดวยตนเองชวยกันจัดทําเปนปายนิเทศ 
8. นักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงานที่ 5 
2. ใบความรูสําหรับครู 
3. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
4. อุปกรณจัดปายนิเทศ 
5. วีดิทัศน, ภาพขาวเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินตนเองหลังเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. การตอบคําถามระหวางการอภิปราย 

 
บันทึกผลหลังการเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
กลุม  ………………………. 

 
การวางแผนการ

ทํางาน 
การวมมือกัน
ทํางาน 

ความสมบูรณ
ของงาน 

การปรับปรุง
ผลงาน 

พฤติกรรม 
 

ชื่อ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.               
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             

รวม             
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
เกณฑการวัดระดับคุณภาพ 
ดีมาก            =  3 
ดี                  =  2 
ปานกลาง     =  1 
 
                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต 
                                                                                 (………………………………..) 
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ใบความรูคร ู

เรื่อง กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด 
 
 

กฎหมายวาดวยสิ่งเสพยติดใหโทษและสารระเหย 
 กฎหมายวาดวยยาเสพยติดใหโทษ ทีใ่ชอยูปจจุบนัคือ พระราชบัญญัติ
ยาเสพยติดใหโทษ พ.ศ.2522เพื่อใชในการควบคุม  ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 
 
 “ยาเสพยติด เปนภัยตอชีวิต เปนพิษตอสังคม” คํากลาวนี้ยังคงใชไดดีในทุกยุคทุก
สมัย เนื่องจากทุกคนตางทราบถึงพิษรายของยาเสพยติดกันเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สูญเสียทรัพยากรมนุษยอันเนื่องมาแตสาเหตุนี้นับเปนการสูญเสียที่ประเมินคาไมไดไมวาจะเกิด
ข้ึนกับประเทศใด ดังนั้นจงชวยกันสอดสองดูแลบุคคลในครอบครัว อยาใหเกี่ยวของกับยาเสพยติด
ไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม 
 “ยาเสพยติด” หมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ตามที่เมื่อบุคคลเสพหรือรับเขาทางรางไมวา
จะโดยการฉีด สูบ กิน ดื่ม หรือวิธีอ่ืน ๆ ติดตอกันเปนเวลานาน ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
เสพไปไดสักระยะหนึ่งจะทําใหผูเสพแสดงออกมาตามลักษณะเหลานี้ 

- ผูเสพมีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยาชนิดนั้นตอเนื่องไป และตอง 
แสวงหามาเสพใหไดไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม 

- ผูเสพจะเพิ่มปริมาณของยาที่เคยใชมากขึ้นทุกระยะ 
- ผูเสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้นอยางรุนแรงจนระงับไมได คือ  

ติดทั้งรางกายและจิตใจ 
 
 ลักษณะที่สังเกตไดของผูติดยา 
 1. ตาโรย ขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกน้ําตาไหล ริมฝปากเขียวคล้ําแหงและแตก 
(เสพโดยการสูบ) 
 2. เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง 

1. มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีดที่บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต 
2. ทองแขนมีรอยแผลเปนที่เกิดจากการกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติดเหลา 

แหง ยากลอมประสาท ยาระงับประสาท) 
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3. ใสแวนตากรองแสงเขมเปนประจําเพราะมานตาขยายและเพื่อปกปดนัยน 
ตาสีแดงก่ํา 

4. มักสวมเสื้อแขนยาวปดรอยฉีดยา 
พบเห็นบุคคลที่มีลักษณะเขาขาย 6 ประการขางตน ก็ไมควรปลอยใหบุตรหลาน 

ของทานรวมเสวนาดวย เพราะคนเหลานี้อาจะเปนพาหะนํายาเสพยติดเขามาสูครอบครัวทานก็
เปนได 
 

สาเหตขุองการติดยาเสพยติด 
1. ความอยากรูอยากลองดวยความคึกคะนอง 
2. เพื่อนชวน หรือตองการใหเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อน 
3. มีความเชื่อในทางที่ผิด เชน เชื่อวายาเสพยติดบางชนิดอาจชวยใหสบายใจลืมความ

ทุกข หรือชวยใหทํางานไดมาก 
4. ขาดความระมัดระวังในการใชยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิดอาจทําใหผูใชยา

เกิดการเสพยติดไดโดยไมรูตัว หากใชยาอยางพร่ําเพรื่อ หรือใชติดตอกันเปนเวลานาน 
โดยขาดการแนะนําจากแพทยหรือเภสัชกร 

5. สภาพแวดลอม ถิ่นที่อยูอาศัยมีการคายาเสพยติด หรือมีผูติดยาเสพยติด 
6. ถูกหลอกใหใชยาเสพยติดโดยรูเทาไมถึงการณ 
7. เพื่อหนีปญหา เมื่อมีปญหาและไมสามารถแกปญหาใหกับตัวเองได 
 

รูจักยาบา ยาอี ยาเลิฟ 
“ทลายแหงยาบา”…  “บุกจับปารต้ียาอี” จนมาถึงคําวา “ยาเลิฟ” ปรากฏ 

ทางสื่อมวลชนแทบทุกวัน คงสรางความสงสัยใหผูอานมากทีเดียววาแทที่จริงแลว ยาบา ยาอี ยา
เลิฟ คือยาอะไรกันแน 
 ยาบา เดิมผูเสพเรียกวา “ยามา” แตดวยฤทธิ์ของยาที่ทําใหผูเสพคลุมคลั่งคลายคนบา จึง
เปลี่ยนชือเรียกเปน “ยาบา” ในยาบาจะมีสวนผสมของสารเคมีที่สําคัญคือ เมทแอมเฟตามีน 
(Methamphetamine) มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาททําใหผูเสพประสาทตึงเครียด ตกใจงาย 
หงุดหงิด สับสน กระวนกระวายใจ นอนไมหลับ แตเมื่อยาหมดฤทธิ์ผูเสพจะรูสึกออนเพลียมาก 
เพราะสมองและรางกายขาดการพักผอน ประสาทจะลา ทําใหการตัดสินใจชาและผิดพลาด จน
เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได การเสพยาบาเปนระยะเวลานานจะทําใหสมองเส่ือม มีอาการ
ประสาทหลอน หวาดระแวง คลุมคลั่ง อาจทํารายตนเองและผูอ่ืนได ดังที่เปนขาวอยูเสมอ ๆ 
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 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี (Ecstasy) เปนยาเสพยติดกลุมเดียวกัน จะแตกตางกันบางในดาน
โครงสรางทางเคมี นอกจากชื่อ ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซีแลว ยังมีชื่อเรียกในกลุมผูเสพอีกหลายชื่อ 
เชน Adam Batman Enjoy Essence ฯลฯ สวนยาเลิฟ เปนชื่อเรียกตามลักษณะอาการของผูเสพ 
เพราะเมื่อเสพยาชนิดนี้แลวจะไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได ทําใหเกิดการมั่วเพศ 
 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี เร่ิมแพรระบาดเขามาในประเทศไทยโดยชาวตางชาติและชาวไทย
ที่ไปศึกษาตอในตางประเทศนําเขามาเพื่อใชเสพในกลุมของตน จากนั้นจึงเริ่มกระจายไปสูกลุม
วัยรุนนักเที่ยวที่ชอบการเตนรํา จนเกิดปารตี้ยาอีตามขาว 
 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี ออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทในระยะสั้น ๆ หลังจากนั้นจะออก
ฤทธิ์หลอนประสาทอยางรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพรูสึกรอนเหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว การ
มองเห็นภาพและการรับฟงเสียงตาง ๆ ผิดไปจากความเปนจริง ผูเสพจะรูสึกคลอยตามไปกับ
เสียงเพลง โดยเฉพาะเพลงที่คนทั่วไปฟงแลวรูสึกแสบแกวหูและรําคาญ แตผูเสพยาอี ยาเลิฟ 
เอ็คซตาซี จะถูกกระตุนดวยฤทธิ์ยาใหเตนรําไปตามจังหวะเพลงอยางไมเหน็ดเหนื่อย ซึ่งการเตนรํา
อยางหักโหมนี้เองที่ทําใหรางกายเสียเหงื่อมากยิ่งขึ้นเปนเหตุใหช็อคและเสียชีวิตได 
 รูจัก “สารระเหย” 
 ปจจุบันผูติดยาเสพยติดไดหันไปเสพยาตัวอื่นที่มีราคาถูกและหาไดงายกวาผงขาว ซึ่งก็
คือ สารระเหยชนิดตาง ๆ เชน ทินเนอรผสมสี น้ํามันเบนซิน น้ํามันไฟแช็ก น้ํามันกาด น้ํามันแล็ค
เกอร กาวชนิดตาง ๆ น้ํามันชักเงา ยาทาเล็บ ตลอดจนสเปรยชนิดตาง ๆ โดยหารูไมวาสารเสพย
ติดประเภทนี้มีฤทธิ์รายแรงกวาเฮโรอีนหลายเทานัก 
 เพราะเฮโรอีนทําใหสุขภาพทั่วไปทรุดโทรมก็จริง แตกไ็มไดทิ้งความพิการถาวรไวใหแก
อวัยวะใด ๆ ในรางกาย ซ่ึงเมื่อเลิกเสพ เพยีงพักฟนไมนานสุขภาพกจ็ะแข็งแรงกลับสูสภาพปรกติ
ได แตสารระเหยเหลานี้ เมื่อเสพจนติดเปนเวลานานจะทาํใหรางกายเปนโรคหรือมีความพิการถาวร
และไมสามารถแกไขได เชน เปนมะเร็งในเม็ดเลือด สมองพิการ ตับพกิาร พิการทางพันธุกรรม 

พิษภัยของสารระเหย 
 พิษของสารระเหยตอรางกาย หากเสพไปนาน ๆ จะเกิดอาการได 2 แบบ คือ 

- พิษระยะเฉียบพลัน 
- พิษระยะเรื้อรัง 
เมื่อสูดดมสารระเหยเขาไปในกระเพาะอาหารก็จะดูดซึมเขาไปในหลอดเลือด 

ไหลเวียนไปสูอวัยวะตาง ๆ ของรางกายโดยจะไปออกฤทธิ์โดยตรงดวยการไปกดสมองสวนกลาง 
ดังนั้นพอสูดดมไปไมกี่นาทีจะเกิดอาการเมาที่คลายกับคนเมาเหลาคือ เวียนหัว ตาพรา เวลาดู
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อะไรจะเพงจะจองเหมือนตาขวาง ล้ินไกส้ัน เดินโซเซ งวงซึม จิตใจครึกครื้น เหอเหิม คึกคะนองซึ่ง
อาจทําใหกออาชญากรรมได สติปญญาทึบ มีหูแวว เกิดประสาทหลอน เกิดความคิดแบบหลงผิด 
หากสูดดมตอไปนาน ๆ จะทําใหอาการโคมาถึงตายได ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากการสูดยาเกินขนาด
ทําใหยาไปกดที่ศูนยควบคุมการหายใจและหยุดหายใจในที่สุด นอกจากนี้ยายังไปออกฤทธิ์ตอ
หัวใจ ทําใหหัวใจเตนเร็วและไมเปนจังหวะ 
 สําหรับกลุมคนตาง ๆ ที่มักจะเสพสารระเหยเหลานี้ ที่นาเปนหวงที่สุดคือ เยาวชนของชาติ 
ซึ่งกําลังศึกษาในระดับมัธยมตนและปลาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่ง
นับวันจะมีแนวโนมวามีการเสพยติดยาชนิดนี้อยางแพรหลาย และเด็กเหลานี้จะมีอายุระหวาง 8 – 
10 ป โดยเสพกันเปนกลุม ในวัด ในหองที่ลับตาคน โดยใชสําสี ผาเช็ดหนาหรือเสื้อยืดชุบทินเนอร
จนชุมแลวสูดดมเขาปอดหมุนเวียนสงตอไปจนเมามาย บางคนอาจฉีดสเปรยเขาตูเส้ือผาหรือตูลับ 
แลวยื่นหนาเขาสูดดม 
 จะเห็นไดวายาเสพยติดพวกสารระเหยนี้มีอยูในผลิตภัณฑของใชแทบทุกครัวเรือน หรือหา
ซื้อไดทุกแหง มีราคาถูก และทุกชนิดมีกลิ่นหอมที่ประชาชนจํานวนไมนอยชอบกลิ่น จึงทําใหเสพย
ติดไดงายดวยความรูเทาไมถึงการณ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนทั้งชายและหญิง 
 ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 ไดกําหนดมาตรการควบคุม
ไมใหนําสารระเหยมาใชในทางที่ผิดไวหลายประการ และกําหนดใหผูฝาฝนมีความผิดและ
ตองโทษ ดังนี้ 

1. กําหนดใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย ตองจัดใหมีภาพหรือขอ 
ความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารดังกลาว 
ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

2. หามไมใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกิน 17 ป เวนแตเปนการขาย 
โดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3. หามไมใชผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูอ่ืนซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผู 
ติดสารระเหย ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. หามไมใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่น 
ใชสารระเหย บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือ 
ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

5. หามไมใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวา 
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ดวยวิธีสูดดมหรือวิธีอ่ืนใด ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

พึงระลึกไวเสมอวาการเสพสารระเหยนอกจากจะเปนโทษตอรางกายแลวยังเปน 
การกระทําที่ผิดกฎหมายอีกดวย 

 
บทลงโทษเกีย่วกับยาเสพยติดใหโทษชนิดอ่ืน 

เฮโรอีน 
- ผูจําหนายหรือมีเฮโรอีนไวในครอบครอง น้ําหนักไมเกิน 100 กรัม จําคุกตั้งแต 5 ปถึง

ตลอดชีวิตและปรับต้ังแต 50,000 – 500,000 บาท 
- เกิน 100 กรัม ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
- มีเฮโรอีนไวในครอบครองโทษจําคุกตั้งแต 1 – 10 ป และปรับต้ังแต 10,000  

ถึง 100,000 บาท  
 -    ผูเสพเฮโรอีนมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน – 10 ป และปรับต้ังแต 5,000 ถึง100,000 
บาท  

กัญชา 
- มีกัญชาไวในครอบครอง เพื่อจําหนายหรือผลิต มีโทษจําคุกตั้งแต 2 – 15 ป  

และปรับต้ังแต 20,000 – 150,000 บาท 
- ผูใดเสพกัญชา จําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 
- มีกัญชาไวในครอบครอง โทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 50,000 บาท 

 
ยาบา 

- ผูผลิต นําเขาหรือสงออกยาบาเพื่อจําหนาย มีโทษประหารชีวิต 
- มียาบาตั้งแต 20 กรัมข้ึนไป (สารบริสุทธิ์) ถือเปนการกระทําเพื่อจําหนายมี 

โทษประหารชีวิต 
- จําหนายหรือครอบครองเพื่อจําหนายไมเกิน 100 กรัม (สารบริสุทธิ์) โทษจํา 

คุก 5 ป ถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000 – 500,000 บาท 
- เกิน 100 กรัม โทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
- ครอบครองไมเกิน 20 กรัม โทษจําคุก 1 – 10 ป ปรับ 10,000 – 100,000 บาท 
- ผูเสพโทษจําคุก 6 เดือน – 10 ป ปรับ 5,000 – 100,000 บาท 
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การปองกันการติดยาเสพยติด 
1. ปองกันตนเอง ไมใชยาโดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทยและอยาทดลองเสพ 

ยาทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
2. ปองกันครอบครัว ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัว อยาใหเกี่ยว 

ของกับยาเสพยติด ตองคอยอบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษและภัยของยาเสพยติดที่สําคัญ ควรใหความ
รักความอบอุนกับลูกหลาน เพราะความรักของครอบครัวจะเปนปราการสําคัญตานภัยยาเสพยติด
ได หากมีผูเสพยาในครอบครัวควรจัดการใหเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลใหหายเด็ดขาด อยาแสดง
ความรังเกียจหรือดูหมิ่นควรใหกําลังใจใหความรักตอเขา และการรักษาแตเร่ิมแรกที่ติดยามีโอกาส
หายไดเร็วกวาปลอยไวนาน ๆ  

3. ปองกันเพื่อนบาน ชวยชี้แจงเพื่อนบานใหเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพย 
ติด หากพบวาเพื่อนบานติดยาเสพยติด อยาแสดงความรังเกียจ ควรชวยแนะนําใหไป 
รักษาตัวที่โรงพยาบาล 

4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวาสถานที่แหงใดมียา 
เสพยติดแพรระบาด ขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปราม
ยาเสพยติดใหโทษ กรมตํารวจ โทร. 252-7962, 252-5932 หรือ “1688” และที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพยติด (ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี โทร. 2459350 – 
9  
 

การปฐมพยาบาลผูติดยาเสพยติด 
หากพบเห็นบุคคลใดมีอาการลงแดงอันเนื่องจากการติดยาเสพยติด ขอให 

ปฏิบัติตามดังตอไปนี้ 
1. อยาตื่นตระหนก พยายามสงบสติอารมณตนเอง 
2. พยายามใหผูติดยาอยูในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์อยางเพียงพอ 
3. ใหผูติดยานอนตะแคงขางใดขางหนึ่งเพื่อไมใหอาเจียนปดกั้นทางเดินหายใจพรอมทั้ง

ปลดเสื้อผาออกใหสบายที่สุด 
4. อยาปลอยใหผูติดยาอยูเพียงลําพัง 
5. เรียกรถพยาบาลโดยเร็วที่สุด 
6. เก็บตัวอยางยาเสพยติดไวใหแพทยวินิจฉัย 
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สถานทีใ่หคําปรึกษาดานการปองกันและแนะนาํการบําบัดรักษาชั้นตน 
1. สํานักงานศึกษาปองกันการติดยา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.282-4180-5 
2. สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ศูนยอาสาสมัครยาเสพยติดตึกมหิดล โทร.245-

5522 
3. ศูนยสุขวิทยาจิต โทร. 281-5241 
4. สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย โทร. 245-2733 
5. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพยติด (ป.ป.ส.) โทร. 245-

9340-9 
สถานบําบัด 
1. โรงพยาบาลตํารวจ แผนกจิตเวช โทร. 252-8111-7  
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แผนกจิตเวช โทร.254-1946 
3. โรงพยาบาลธัญญารักษ รังสิต โทร. 531-00080-8 
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา โทร.461-1116-20 
5. โรงพยาบาลทหารเรือ โทร.411-2191 
6. ศูนยบริการสาธารณสุข ลุมพินี โทร. 251-2970 
7. ศูนยบริการสาธารณสุข ส่ีพระยา โทร.236-4055  
8. โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลประจําจังหวัดทุกจังหวัด 
9. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ โทร. (053) 297976-7 
10. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคใตจังหวัดสงขลา โทร. (074) 245-062 
11. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน โทร. (043) 

225-103-5 
12. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดแมฮองสอน โทร. (053) 612-607 
13. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปตตานี โทร. (073) 333-291 
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แบบประเมินตนเอง 
เรื่อง  กฎหมายเกีย่วกับยาเสพยติดใหโทษ 

 
 
คําชี้แจง  นักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1.  พระราชบัญญัติยาเสพยติดใหโทษมีเปาหมายที่สําคัญที่สุดในเรื่องใด 
ก.  ปราบปรามการเสพ   ข.  ปราบปรามการผลิต 
ค.  ปราบปรามการจําหนาย  ง.  ปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพยติด 
 
2.  ถานักเรียนติดยาเสพติดใหโทษ จะกอใหเกิดผลที่ตามมาลักษณะใด 
ก.  ขาดความรู    ข.  ขาดสติปญญาและความสามารถ 
ค.  ขาดความตานทานโรค  ง. ขาดความเจริญกาวหนา 
 
3.  ยาเสพยติดชนิดใดเมื่อผูเสพเสพเขาไปแลวทําใหเกิดอาการประสาทหลอน  
เห็นภาพผิดไปจากความเปนจริงเมื่อเสพนานเขาอาจกลายเปนโรคจิตได 
ก.  กัญชา    ข.  มอรฟน 
ค. เฮโรอีน    ง.  กระทอม 
 
4.  ยาเสพติดใหโทษมีอันตรายหลายประการ ลักษณะอาการของผูติดยาเสพยติด 
ในขอใดมีสวนในการกอปญหาอาชญากรรม 
ก.  เกียจคราน  เฉื่อยชา   ข.  ออนเพลียไมมีแรงในการทํางาน 
ค. อาการอยากยาอารมณแปรปรวน ง.  มีโรคที่เกิดจากภูมิคุมกันบกพรอง 
 
5. ยาเสพติดใหโทษที่มีฤทธิ์รายแรงที่สุดคือขอใด 
ก.  กัญชา    ข.  กระทอม 
ค.  มอรฟน    ง.  เฮโรอีน 
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เฉลย 

6. ผูที่ติดยาเสพติดใหโทษประเภทกัญชาตองไดรับโทษในลักษณะใด 
ก. จําคุกและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท              ข.  จําคุกและปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ค.จําคุกและริบทรัพยสินที่มีไวเพื่อเสพยติด         ง. จําคุกและสงไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตอไป 
 
7.  ผูผลิต  นําเขา  สงออกซึ่งยาเสพยติดประเภทเฮโรอีน เพื่อจําหนายแลวกฎหมายไว 
ในลักษณะใด 
ก.  จําคุก    ข. กักขัง 
ค.  ปรับ     ง.  ประหารชีวิต 
 
8.  ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพยติดนั้นจะไดรับโทษมากนอยขึ้นอยูกับส่ิงใดเปนสําคัญ 
ก.  ปริมาณยาเสพยติด    ข.  ประเภทของยาเสพยติด 
ค.  ฐานความผิดและประเภทของยาเสพยติด ง.  ครอบครองไวเพื่ออะไร 
 
9. ประเทศใดที่มีประชาชนติดยาเสพยติดเปนจํานวนมากมักจะกอใหเกิดปญหาในดานใด 
มากที่สุด 
ก.   ปญหาสังคม     ข.  ปญหาขาดแคลนแรงงาน 
ค.  ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ง.  ปญหาเสียงบประมาณดานการรักษา 
 
10. ปจจุบันผูติดยาเสพยติดมีจํานวนมากขึ้น มีวิธีแกไขอยางไร 
ก. ผลิตแพทยและพยาบาลที่มีความสามารถรักษา 
ข. สรางโรงพยาบาลสําหรับรักษาผูติดยาเสพยติดเพิ่มข้ึน 
ค. ลงโทษผูติดยาเสพยติดใหหนักกวาโทษอื่น ๆเพื่อใหคนไมกลาทําผิด 
ง. เผยแพรความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพยติดและวิธีปองกันไมใหติดยาเสพยติด 
 
 
 
 
 
 1. ง 2. ข 3. ก 4. ค 5. ง 6. ก 7. ง 8. ค 9. ก 10. ง 
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แผนการเรียนรูท่ี6

วิชากฎหมายนารู ( ส043 ) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เวลา  1   คาบ

สาระสําคัญ
ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บมีหลายประเภท  ประเภทที่นํารายไดใหแกรัฐอยางสม่ําเสมอไดแก

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงผูมีรายไดตามที่กฎหมายกําหนดไวมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป
จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกประโยชนของการเสียภาษีอากรและผลเสียจกการไมใหความรวมมือในการเสีย
ภาษีอากรได

2. บอกประเภทของภาษีอากรได
3. ระบุไดวาผูใดมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
4. บอกวิธีคิดคํานวณการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
5. บอกกําหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและนําภาษี  รวมทั้งบอกโทษของการยื่นรายการเสีย

ภาษีเมื่อพนกําหนดเวลาได
เนื้อหา

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา

1. ครูนําภาพสาธารณะสมบัติใหนักเรียนดู และตั้งคําถามถึงที่มาของสาธารณสมบัติเหลา
นั้นวามาจากไหน

2. ประเมินความรูเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรโดยการซักถาม

ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

3. ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงานจาการแสวงหความรูดวยตนเองเปนกลุมหนาชั้นเรียน 
เกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ และขอสรุป
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4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอ
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคํานวณแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
6. นักเรียนฝกปฏิบัติการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับประโยชนและโทษของการเสียภาษี
อากรเมื่อพนกําหนดเวลา

8. นักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังเรียนเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

สื่อการเรียนการสอน

1. ใบงานเรื่องที่ 6
2. ใบความรู
3. แบบประเมินตนเองหลังเรียน
4. แบบคํานวณการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. จาการคิดคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
3. ประเมินตนเองของนักเรียน

บันทึกผลหลังการเรียน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง
กลุม  ……………………….

การวางแผนการ
ทํางาน

การวมมือกัน
ทํางาน

ความสมบูรณ
ของงาน

การปรับปรุงผล
งาน

พฤติกรรม

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

เกณฑการวัดระดับคุณภาพ
ดีมาก            =  3
ดี                  =  2
ปานกลาง     =  1

                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต
                                                                                 (………………………………..)
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    ใบความรูสําหรับครู
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 ภาษีอากร  หมายถึง เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนตามกฎหมาย เพื่อเปนเงินสําหรับ

ใชจายในดานตางๆ ของรัฐบาล
 ประเภทของภาษีอากร  ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บจากประชาชนมีหลายชนิดดวยกัน เชน 

ภาษีเงินได ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีที่ดิน  ภาษีโรงเรือน ภาษีสรรพสามิต ภาษีปาย ภาษีรถยนต ภาษีมูล
คาเพิ่ม อากรศุลกากร เปนตน

 ประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหอํานาจกรมสรรพากร กระทรวงการ
คลังไดจัดเก็บภาษีเงินได ภาษีการคาและอากรแสตมป

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดแก บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญหรือคณะ

นิติบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล ผูตายระหวางป กองมรดกที่ยังไมไดแบง ยกเวนบุคคลในคณะฑูต กงสุล
 เงินท่ีใชในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

(1) เงินไดพึงประเมิน  หมายถึง เงินทั้งหมดที่เปนรายไดของบุคคลในรอบป
(2) คาใชจายและคาลดหยอน หมายถึง เงินที่กฎหมายยอมใหหักออกจากเงินไดพึง

ประเมินกอนที่จะคิดเปนเงินไดสุทธิ ไดแก
1) คาใชจายของผูมีเงินไดรอยละ 30 ไมเกิน 50,000 บาท
2) คาลดหยอน ไดแก เงินที่กฎหมายอนุญาตใหหักออกกอนที่จะเสียภาษีเงินได  

ไดแก
ก. คาลดหยอนสวนตัวของผูมีเงินได 30,000 บาท
ข. สามีหรือภริยาที่ไมมีเงินได 30,000 บาท
ค. คาลดหยอนของบุตรคนละ 15,000 บาท
ง. ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อซ้ือ ปลูกที่อยูอาศัย 15,000 บาท
จ. เบี้ยประกันชีวิต เงินสะสมจายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ รายการละไมเกิน 10,000 บาท

3) คาลดหยอนจากกองมรดกไมเกิน 20,000 บาท
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4) เงินบริจาคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ ไดเทากับจายจริง แตไมเกิน 10% ของเงิน
ไดที่หักคาลดหยอนแลว

2.4.3 เงินไดสุทธิ  เปนเงินไดที่ตองเสียภาษีตามอัตราภาษี คํานวณไดจาก
เงินไดสุทธิ = เงินไดพึงประเมิน – (คาใชจา + คาลดหยอน)

2.4.4 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เปนอัตราภาษีแบบกาวหนา มีอัตราระหวาง 5- 37% 
ยิ่งมีเงินมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง ดังตาราง

เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ
แตละขั้น

อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีในแตละขั้น
เงินได

ภาษีสะสมสูงสุด
ของขั้น

             1 -     100,000 100,000 5 5,000 5,000
   100,001 -    500,000 400,000 10 40,000 45,000
   500,001 – 1,000,000 500,000 20 100,000 145,000
1,000,000 – 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,045,000
4,000,001 – ขึ้นไป 37

2.4.5 ตัวอยางการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นายเอนก มีภรรยาไมมีรายได  และมีบุตร 3 คน กําลังศึกษาอยูโรงเรียนมัธยม

 นายเอนกมีรายไดเดือนละ 20,000 บาทตองเสียภาษีเงินไดเทาไร
วิธีคํานวณ

(1) เงินไดพึงประเมิน  20,000X12 =  240,000 บาท
(2) หักคาใชจายเหมา 30% =    50,000 บาท
(3) หักคาลดหยอน

1)คาลดหยอนสวยตัว       30,000 บาท
2)หักคาลดหยอนภรรยา       30,000 บาท
3)หักคาลดหยอนของบุตร 3 คน       45,000 บาท

รวมคาลดหยอน     105,000 บาท
(4) เงินไดสิทธิ = เงินไดพึงประเมิน – (คาใชจาย + คาลดหยอน)

=  240,000 – (50,000 + 105,000) = 85,000
(5) อัตราภาษีที่ตองเสีย = รอยละ 5
(6) เงินที่ตองเสียเปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา = 5% (85,000) = 4,250  บาท
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2.4.6 กําหนดเวลาเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
1) บุคคลธรรมดาทั่วไป เสียภาษีปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยนํารายไดปที่

ผานมาคํานวณ
2) ผูมีเงินไดบางประเภทตองเสียภาษีปละ 2 ครั้ง ไดแก ผูมีเงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน  

อาชีพอิสระ การรับเหมากอสราง การปรกอบธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุสาหกรรม การขน
สง และอ่ืน ๆ โดยกําหนดเวลาดังนี้

. ครั้งแรกยื่นภายในเดือนกันยายน โดยนํารายไดจากเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมา
คํานวณ

. คร้ังที่สองยื่นภายในเดือนมีนาคมตามปกติ  โดยนําเงินไดทั้งปมาคํานวณ หักภาษีที่เสีย
ไปแลว เหลือเปนภาษีที่ตองชําระเพิ่ม

2.5  ภาษีเงินไดนิติบุคคล
2.5.1 ผูที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุน

สวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน เปนตน
2.5.2 เงินไดที่ตองเสียภาษี คือ กําไรสุทธิ
2.5.3 อัตราภาษีเก็บรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทัง้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทย  หรือผูที่อยูนอกคลาดหลักทรัพย
2.5.4 กําหนดเวลาในการเสียภาษีของนิติบุคคล  เสียปละ 2 คร้ัง ดังนี้
(1) คร้ังแรกภายใน 2 เดือนนับแตวันครบ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

ชําระภาษีจากกึ่งหนึ่งของการประมาณการกําไรสุทธิในรอบป
(2) คร้ังที่ 2 ชําระภาษีภายใน 150 วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีโดย

คํานวณภาษีที่ตองเสียทั้งหมด แลวหักดวยภาษีที่เสียในครั้งแรก
2.6 ภาษีการคา

2.6.1 ผูที่จะเสียภาษีการคา คือ ผูที่ประกอบการคา เชน ผูผลิตสินคา ผูใหเชา
รถยนตประกอบกิจการโรงแรม  ภัตตาคาร   หองอาหาร ธนาคาร โรงรับจํานํา  คลังสินคา เปนตน

2.6.2 กําหนดเวลาในการเสียภาษีการคา ตองเสียภาษีภายในวันที่  15 ของทุกเดือน
ตามอัตราที่ระบุไวในบัญชีอัตราภาษีการคาของประมวลกฎหมายรัษฎากร

2.6.3 ภาษีมูลคาเพิ่ม ใชแทนภาษีการคา สําหรับการคาสวนใหญ โดยคํานึงถึงวา
รายรับนั้นไดเสียภาษีมาแลวหรือไม ถาเสียภาษีมาแลวตองเสียในสวนที่เพิ่มขึ้นเทานั้นโดยเก็บเทา
กัน คือรอยละ 7
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2.7 อากรแสตมป เปนภาษีที่เก็บจากการทําตราสาร เชน สัญญาเชาทรัพยสิน สัญญากูยืม
เงิน ใบมอบอํานาจ เปนตน โดยตองปดตามอัตราที่กําหนดและขีดฆาโดยผูที่กฎหมาย
กําหนด

2.8 
ประโยชนของการเสียภาษีอากร

การที่ประชาชนชาวไทยผูมีรายไดทุกคนตองเสียภาษีอากรใหแกรัฐนั้น ก็เพื่อประโยชนใน
การที่รัฐจะไดนําเงินรายไดมาพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนแกคนไทยทั้งทางตรงและทาง
ออม ตัวอยางเชน

ดานการคมนาคม การที่รัฐใหงบประมาณแกกระทรวงคมนาคมไปสรางซอมแซมปรับปรุง
ถนนและเสนทางคมนาคมอื่น ๆ ใหไดมาตรฐาน ก็จะทําใหสะดวกในการเดินทาง และยังมีผลดีตอ
เศรษฐกิจของประชาชนในการประกอบอาชีพตางๆ

ดานสาธารณูประโภค  การที่รัฐบาลใหงบประมาณชวยเหลือในดานการประปา  การไฟฟา
โทรศัพท ฯลฯ เปนประโยชนในการดํารงชีวิตของประชาชนใหไดรับความสุขสะดวกสบาย

ดานสาธารณสุข การที่โรงพยาบาลไดบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนแกประชา
ชนผูเจ็บปวยทั้งหลาย

ดานการศึกษา  การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในดานใดก็ตามจะตองวางรากฐาน
การศึกษาเปนเบี้องแรก จําเปนจะตองใหประชาชนไดรับการศึกษาโดยรัฐตองเปนฝายบริการขั้นพื้น
ฐาน เร่ิมตั้งแตการสรางโรงเรียนซ่ึงก็ตองใชเงินงบประมาณแผนดิน

ดานการรักษาความสงบ  ความมั่นคงแลความปลอดภัยของประเทศ ก็ตองมีเครื่องมือ  
อุปกรณตาง ๆ ตลลอดจนบุคลากร ก็จําเปนตองมีงบประมาณใชจายเหลานี้เปนตน

ทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยางจากผลประโยชนที่ไดรับจากการเสียภาษีอากรของประชาชนให
แกรัฐ เพื่อรัฐบาลจะไดนําเงินรายไดเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งของงบประมาณในการพัฒนาประเทศ

โทษของการยื่นรายการเสียภาษีพนกําหนดเวลา
ถาผูใดยื่นรายการเสียภาษีพนกําหนดตองไดรับโทษดังนี้
(1) ถาผูมีเงินไดนําเงินมาชําระโดยไมทันไดรับคําเตือน หรือคําเรียนตรวจสอบไตสวนเปน

หนังสือ ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของเงินภาษีที่ตองเสียนั้น
(2) ถาผูมีเงินไดนําเงินมาชําระภายในสิบวันนับแตวันไดรับคําเตือนหรือคําเรียนตรวจสอบ

ไตสวนเปนหนังสือ ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของเงินภาษีที่ตองเสีย
(3)  ถาผูมีเงินไดไดรับคําเตือน หรือคําเรียกตรวจสอบไตสวนโดยตรงเปนหนังสือแลว ไม

นําเงินมาชะระภายใน 30 วันตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 20 ของเงินภาษีที่ตองเสียนั้น
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นอกจากการตองเสียเงินเพิ่มแลว ผูนั้นตองรับโทษทางอาญาถึงขั้นปรับหรือจําคุกแลวแต
กรณี

สถานที่ยื่นแบบและชําระภาษี
(1) ผูมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ ที่วาการเขตในกรุงเทพมหานครหรือกอง

คลังกรมสรรพากร
(2) ผูมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ ที่วาการอําเภอหรือ กิ่งอําเภอที่ตนมีภูมิลําเนา
ในกรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ผูนั้นตองชําระภาษีที่ตนจะตองเสียพรอมกันดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



224

แบบประเมินตนเอง
เร่ือง   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

คําชี้แจง  นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. ภาษีอากร  หมายถึงอะไร
. เงินที่ตองเสียแกรัฐบาล
. เงินใชจายที่ประชาชนรวมกันออก
. เงินที่รัฐเก็บไปใชในการพัฒนาประเทศ
. เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนตามกฎหมาย

2.  เหตุผลที่บุคคลทั่วไปตองเสียภาษี  คือขอใด
. ไดรับการคุมครองและบริการจากรัฐ
. มีสวนรวมในการปกครองประเทศ
. มีสวนในการทําใหทรัพยากรทรุดโทรม
. เปนพลเมืองไทย

3.  ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคล โดยคํานวณอัตราจากรายไดของบุคคลนั้นเปนภาษีอากรประเภทใด
ก.  ภาษีประจําป ข.  ภาษีการคา
ค. ภาษีเงินได ง.  ภาษีบํารุงทองที่

4.  เงินไดพึงประเมินเปนรายไดที่มีความหมายตามขอใด
ก.  รายไดตอเดือน ข.  รายไดของหกเดือนแรก
ค.  รายไดจากการลงทุน ง.  รายไดตอลดป

5.  เงินไดสุทธิ  หมาถึงขอใด
ก.  เงินไดพึงประเมิน ข. เงินไดพึงประเมิน – คาลดหยอน
ค.  เงินไดพึงประเมิน – คาใชจายทั้งหมด ง. เงินไดพึงประเมิน –(คาใชจาย+คาลดหยอน)
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เฉลย

6. นายธงมีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท โดยท่ีนายธงชัยมีภรรยาที่ไมมีรายได และมีบุตร 2 คน กําลัง
ศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษา จงคํานวณวานายธงชัยเปนผูมีเงินไดสุทธิเทาใด
ก.   26,000 บาท ข.  46,000 บาท
ค.  36,000 บาท ง.  180,000 บาท

7. จากขอ 6 นายธงชัยตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดตอป
ก.  1,200 บาท ข.  1,300  บาท
ค.  1,500 บาท ง.   1,800 บาท

8. ผูมีเงินไดตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามขอได
. ภายในหกเดือนแรกของป ข. ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกป
ค.  ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป ง. ภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกป

9. ผูมีภูมิลําเนาอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไดตามขอใด
ก. ที่วากรอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ข. ที่วาการกํานันในทองที่
ค.  ที่กรมสรรพากร ง.  ที่องคการบริหารสวนตําบล

10.  ผูมีเงินไดที่เสียภาษีพนกําหนดเวลา แตไมทันไดรับคําเตือนหรือคําเรียกตรวจสอบเปนหนังสือ
จะตองไดรับโทษตามขอใด
. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ  5 ของภาษีที่จะตองเสีย
. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีที่จะตองเสีย
. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 15 ของภาษีที่จะตองเสีย
. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 20 ของภาษีที่จะตองเสีย

1. ง 2. ก 3. ค 4. ง 5. ง 6. ก 7. ข 8. ค 9. ก 10. ข
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แผนการเรียนรูเรื่องที่ 7 
 

 
วิชา กฎหมายนารู (ส043)                                                                       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองความประพฤติ การแตงกาย  จรรยามารยาทนักเรียน  เวลา1คาบ 
 
 
สาระสําคัญ 
 
 นักเรียนนักศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของชาติ  จะไดรับมรดกตกทอดจากผูใหญ
เปนพลเมืองดีเมื่อมีประโยชนแกประเทศชาติในอนาคต  นักเรียนนักศึกษาควรจะไดรับการอบรม
ดูแลใกลชิดจากบิดามารดา ผูปกครองและครูอาจารย เพื่อเปนบุตรที่ดีของบิดามารดาอยูในโอวาท
คําส่ังสอนรวมทั้งอยูในระเบียบประเพณีและกฎหมายบานเมือง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
(1) บอกการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ  การแตงกาย  และจรรยามารยาทของนักเรียน

นักศึกษาได 
(2) บอกลักษณะการแตงกาย และความประพฤติที่ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียน

นักศึกษาได 
(3) บอกบทลงโทษเมื่อนักเรียนและนักศึกษาแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกายและจรรยามารยาทได 
 
เนื้อหา 
 กฎหมายวาดวยการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาท
ของนักเรียนนักศึกษา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนํา 
 1. ครูนําขาวจากหนังสือพิมพในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา เลาให
นักเรียนฟง แลวใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
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 2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะที่เปนนักเรียนของโรงเรียนวาควร
ประพฤติปฏิบัติตนอยางไร 
 
ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
 1. นักเรียนนําเสนอกลุมการเสาะแสวงหาความรูเปนกลุมหนาชั้นเรียน 
 2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายซักถาม 
 3. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตา การแตงกายตามจรรยามารยาทของ
นักเรียน นักศึกษา 
 
ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ 
 2. นักเรียนกลุมที่นําเสนอผลงานจัดปายนิเทศหนาชั้นเรียน 
 3. นักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงานเรื่องที่ 7 
2. ใบความรู 
3. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
4. หนังสืออานเพิ่มเติม ไดแก หนังสือประกอบการเรียนวิชา ส043 กฎหมายนารู 

กฎหมายนารูสําหรับประชาชน  คูมือประชาชน 
การวัดและประเมินผล 

1. การนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
2. การตอบคําถาม 
3. การประเมินตนเองหลังเรียน 
4. การจัดปายนิเทศ 

 
บันทึกผลหลังการเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
กลุม  ………………………. 

 
การวางแผน
การทํางาน 

การวมมือกนั
ทํางาน 

ความสมบูรณ
ของงาน 

การปรับปรุง
ผลงาน 

พฤติกรรม 
 

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.               
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             

รวม             
 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑการวดัระดับคุณภาพ 
ดีมาก            =  3 
ดี                  =  2 
ปานกลาง     =  1 
 
                                                                           ลงชื่อ…………………………………ผูสังเกต 
                                                                                 (………………………………..) 
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ใบความรูสําหรับคร ู
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ 

การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน 
 
 
 

10  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกาย และ
จรรยามารยาทของนักเรียนนักศึกษา 

เนื่องจากนักเรียนและนักศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของชาติ จะรับมรดกตกทอด
จากผูใหญ  เปนพลเมืองดีมีประโยชนแกประเทศชาติในอนาคต นักเรียนและนักศึกษาควรจะไดรับ
การอบรมดูแลใกลชิดจากบิดามารดา  ผูปกครองและครูอาจารย เพื่อเปนบุตรที่ดีของครูบิดามารดา  
อยูในโอวาทคําสั่งสอนรวมทั้งอยูในระเบียบประเพณีและกฎหมายของบานเมืองจึงไดมี ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 เมื่อ 22 เมษายน 2515 และ  กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515 ซ่ึงมี
สาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

1. ความหมายของนักเรียนและนักศึกษา 
 นักเรียน  หมายถึง  บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษษระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ อยูโรงเรียนของรับบาลหรือโรงเรียนของเอกชน 
 นักศึกษา  หมายถึง  บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมิไดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้น 
 2. นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน หรือสถานศึกษา
ที่ตนสังกัดอยู  ตองแตงกายหรือแตงเครื่องแบบตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและสถานศึกษา
หรือตามกฎหมายที่กําหนด นักเรียนและนักศึกษาตองไมแตงกายหรือประพฤติตน ไมสมควรกับวัย  
หรือไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียนและนักศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนดังกลาว 
 คร้ังที่ 1 ใหครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น ดําเนินการสอบสวนและอบรมสั่งสอน หรือลงโทษตามระเบียบหรือ
ขอบังคับ แลวแจงใหบิดามารดา หรือผูปกครองวากลาวตักเตือนอีขั้นหนึ่ง 
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 ครั้งที่ 2 ลงโทษตามระเบียบหรือขอบังคับแลวแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองมาให
สัญญาวาจะอบรมสั่งสอนและควบคุมนักเรียน หรือนักศึกษานั้นมิใหฝาฝนเชนนั้นอีก 
 ครั้งที่ 3  ใหสงตัวนักเรียน หรือนักศึกษษพรอมทั้งรายงานการลงโทษไแปยังสถานีตํารวจ
ในทองที่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นตั้งอยู เพื่อออกหมายเรียกใหบิดามารดา หรือผูปกครองมา
วากลาวตักเตือน หรือเรียกประกันทัณฑบน หากผิดทัณฑบนใหปรับไดไมเกินหารอยบาท ถาบิดา
มารดาหรือผูปกครองไมยอมทําทัณฑบน  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 
 ครั้งที่ 4  ใหสงตัวไปยังคณะกรรมการการควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่
รัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อพิจารณาสงไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่ออบรม
ศึกษา  ถานักเรียนหรือนักศึกษาอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ ใหสงไปยังสถานแรกรับเด็ก เพื่อใหการ
สงเคราะห หรือคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม 
3. การแตงกายและความประพฤติที่ถือวาไมเหมาะแกสภาพของนักเรียน ไดแก 

(1) นักเรียนชายไวผมยาวเกิน 5 เซนติเมตร นักเรียนหญิงดัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ 
(2) เที่ยวเรรอนอยูในที่สาธารณสถาน หรือทําลายสมบัติของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

หรือสาธารณสถาน 
(3) แสดงกิริยา วาจา  หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ไมสุภาพ 
(4) มั่วสุมและกอความเดือดรอยรําคาญอยางหนึ่งอยางใด 
(5) เลนการพนันซึ่งตองหามตามกฎหมายพนัน  
(6) เที่ยวเตรเวลากลางคืนระหวาง 22.00 นาฬิกา ถึง 4.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้น 
(7) สูบบุหร่ี  สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพยติด หรือของมึนเมาอยางอื่น 
(8) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือสถานที่ อ่ืนใดซึ่งมี

ลักษณะคลายคลึงกัน  โรงรับจํานํา หรือสถานการพนันในระหวางที่มีการเลนการพนัน 
(9) เขาไปในงานหรือรวมสังสรรค  และงานนั้นมีการเตนรํา หรือการแสดงซึ่งไมสมควร

แกสภาพของนักเรียน 
(10) เขาไปในสถานคาประเวณี 
(11) คบคาสมาคมกับหญิงซ่ึงประพฤติตนเพื่อคาประเวณี 
(12) ประพฤติตนในทํานองชูสาว 
(13) มีวัตถุระเบิดก็ดี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซอนเรนไวเพื่อใชในการประทุษรายก็ดี 
(14) หลบหนีโรงเรียน 

4. การแตงกายและความประพฤติที่ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักศึกษา 
(1) เหมือนกับขอ (1), (2) , (3), (4), (5), (8), (10), (11), (12), (13) ของขอ 3 
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(2) นักศึกษาชายดัดผม  หรือไวผมยาวดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผม หรือไวหนวด
ไวเครานักศึกษาหญิงนุงกระโปรงสั้นจนชายกระโปรงสูงกวากึ่งกลางสะบาหัวเขาเกิน 
5 เซนติเมตร ขอบกระโปรงต่ํากวาระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ํากวาระดับขอบ
กระโปรง หรือแตงกายไมเหมาะสมกับสภาพสกุลสตรีไทย 

(3) สูบกัญชา  หรือเสพสุรา  ยาเสพยติด  หรือของมึนเมาอยางอื่น 
(4)  กระทําการอันเปนปฏิปกษตออํานาจบริหารของโรงเรียน   หรือสถานศึกษา หรือ

บังคับขูเข็ญ ยุยงสงเสริม หรือสนับสนุนใหนักเรียนหรือนักศึกษากระทําการเชนวานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 233

แบบประเมินตนเอง 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมคุมครองความประพฤติ 

การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน 
 
 
คําชี้แจง  นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. บุคคลซึ่งกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาทั้งสายอาชีพ สายสามัญอยูใน 
โรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน  หมายถึงใคร 
ก.  นักเรียน    ข.  นักศึกษา 
ค. นักศึกษาผูใหญ   ง. นักเรียนเตรียม 
 
2.บุคคลที่กําลังศึกษาอยูในระดับสูงกวาระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงมิไดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้นคือ 
ก.  นักเรียน    ข. นักศึกษา 
ค.  นักวิชาการ    ง.  นักศึกษาผูใหญ 
 
2. ถานักเรียนผูใดแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนระเบียบวินัยของโรงเรียนครั้งที่ 1  
ผูมีหนาที่รับผิดชิบอบรมสั่งสอนหรือลงโทษคือใคร 
ก.  ครูที่ปรึกษา    ข.  ครูแนะแนว 
ค.  ครูปกครอง    ง.  นักศึกษาผูใหญ 
 
4. นักเรียนชายสามารถไวผมยาวไมเกินกี่เซนติเมตรจึงจะไดช่ือวาเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
ก.   5  เซนติเมตร   ข. 7  เซนติเมตร 
ค.   9  เซนติเมตร   ง. 10  เซนติเมตร 
 
5. ความผิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 3 ตองถูกลงโทษอยางไร 
ก.  สอบสวนและอบรม   ข.  ลงโทษตามระเบียบ 
ค.  แจงใหบิดา-มารดาทราบ  ง. ประกันทัณฑบน 
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เฉลย 

6.  ถานักเรียนหรือนักศึกษามีอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ แตงการหรือประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 4 
 มีการลงโทษอยางไร 
ก. สงสถานแรกรับเด็ก   ข.  กักขัง 
ค. จําคุก     ง.  ตักเตือน 
 
7. หากนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิด ถาบิดามารดาไมยินยอมทําทัณฑบนมีความผิด 
ตองระวางโทษปรับเทาใด 
ก.  ไมเกิน  500  บาท   ข.  ไมเกิน 1,000  บาท 
ค.  ไมเกิน  1,500 บาท   ง.  ไมเกิน 2,000 บาท 
 
8. การแตงกายของนักศึกษาหญิงขอใดถือวาไมเหมาะกับสภาพของนักศึกษา 
ก.  กระโปรงยาวครึ่งเขา   ข.  ขอบกระโปรงสูงกวาระดับระดับสะดือ 
ค.  กระโปรงยาวเกินเขา 5 เซนติเมตร ง. คาดเข็มขัดต่ํากวาระดับกระโปรง 
 
9. ขอใดที่ ไมจัด  วาเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียน 
ก.  เขาโรงรับจํานํา   ข.  พกอาวุธเพื่อปองกันตัว 
ค.  เที่ยวกับเพื่อนเปนกลุมๆ  ง.  ดูเขาเลนการพนันโดยไมไดเลนดวย 
 
10. บุคคลใดที่ไดช่ือวาเปนนักเรียนตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน  
หรือสถานศึกษาที่ตนสังกัด 
ก. สมชาย เลนทอยเสนเดิมพันในโรงเรียน 
ข. สมศักดิ์ มีแฟนขณะเรียนมหาวิทยาลัย 
ค. สมศรี  สนับสนุนการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
ง. สมสมร  พาเพื่อนๆมางานวันเกิดที่บาน 
 
 
 
 
 1. ก 2. ข 3. ง 4. ก 5. ง 6. ก 7. ข 8. ง 9. ค 10.ก 
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน 
  

หนวยที่ 1 
 

เรื่อง  
 

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 

 
 

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง 
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 

อําเภอสองพ่ีนอง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

 
 
วัตถุประสงค 
 
 
1. เพื่อใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได 
2. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามในงานเรื่องที่ 1 ได 
3. เพื่อใหนักเรียนศึกษา คนควาสืบเสาะหาความรูเปนกลุมเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎรได 
4. เพื่อใหนักเรียนอภิปราย นําเสนอผลงานจากการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมเกี่ยวกับกฎหมาย

ทะเบียนราษฎรได 
5. เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับมาแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนๆ และจัดทําเปนปายนิเทศเพื่อ

เผยแพร 
 
 
คําชี้แจง 
 
 
1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่ 1 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
2. เพื่อนักเรียนไดสมาชิกภายในกลุมแลวใหเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการและกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนในกลุมและตั้งชื่อกลุม 
3. ศึกษารายละเอียดของใบงานอยางถองแท เมื่อมีขอสงสัยใหซักถามครูผูสอนใหเขาใจ กอน

ดําเนินกิจกรรมตามใบงาน 
4. สมาชิกในกลุมควรไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามใบงานและรวมวางแผนการแบง

งานกันทํา และการนําเสนอขอมูล ขอสรุป และวิธีการสืบเสาะหาความรูของกลุม 
5. นักเรียนควรปฏิบัติตนตามขอตกลงของครูและกลุมในการออกไปสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
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ใบความรูสําหรับนักเรียน 

เร่ืองที่ 1 : กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
  กฎหมายทะเบียนราษฎร เปนกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนคน ทะเบียนบาน ทะเบียน
คนเกิดคนตาย การยายที่อยู เปนกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลที่ตองเกี่ยวของเปนประจํา 
  พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 เปนกฎหมายสําคัญที่กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู การจัดทําทะเบียนคนและทะเบียนบาน มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับคนเกิด คนตาย ทะเบียนบาน การยายที่อยู 
คนเกิด มีระเบียบปฏิบัติดังตอไปนี้ 

การแจงเกิด 
คนเกิดในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่เกิดภายใน 15 วันนับแตเกิด 
คนเกิดนอกบาน ใหมารดาเปนผูแจงภายใน 15 วัน นับแตเกิด ถาไมอาจแจงไดตามกําหนดตองแจง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่สามารถแจงได กรณีคนเกิดที่โรงพยาบาลเจาหนาที่อาจบริการแจงเกิดให
หรือบางแหงมีสํานักงานทะเบียนอยูที่โรงพยาบาลเพื่อบริการรับแจงเกิดก็มี 
คนเกิดใหมที่ถูกทิ้งไว ผูพบเห็นตองรีบแจงตอพนักงานฝายปกครอง ตํารวจ หรือนายทะเบียนผูรับ
แจงทองที่ที่ตนพบนั้น 

สถานที่แจงเกิด ในเขตเทศบาลแจงที่สํานักทะเบียนทองถ่ิน ณ สํานักงานเทศบาล 
นอกเขตเทศบาลแจงที่สํานักทะเบียนตําบลหรือที่ทําการกํานัน ในกรุงเทพมหานครแจงที่สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน ณ สํานักงานเขต 
  หลักฐานและผูแจงเกิด การเกิดในบานเจาบานหรือผูไดรับมอบหมายที่บรรลุนิติ
ภาวะและตองนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไปดวย 
  สูติบัตร เปนเอกสารทางราชการแสดงการเกิดของบุคคล แสดงถึงชื่อตัว ช่ือสกุล 
สัญชาติ สัญชาติบิดามารดา ช่ือตัวช่ือสกุลบิดามารดา เปนหลักฐานสําคั้ญเพื่อใชเปนหลักฐานแสดง
เกือบทุกโอกาสเมื่อยังมีชีวิต 
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ใบงานที่  1 

เรื่อง : กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 
 

กลุมที่ …………………………………..   ช่ือกลุม…………………………………………………. 
ช่ือสมาชิก 
 1…………………………………………..เลขที่…………………ตําแหนง……………. 
 2…………………………………… …….เลขที่…………………ตําแหนง……………. 
 3…………………………………………..เลขที่…………………ตําแหนง……………… 
 4…………………………………………..เลขที่ ……………….. ตําแหนง …………….. 
 5…………………………………………..เลขที่ ……………….. ตําแหนง ……………. 
 6. ………………………………………… เลขที่ ……………….. ตําแหนง …………… 
 7. …………………………………………. เลขที่ ………………. ตําแหนง …………… 
     
 
กิจกรรมที่ 1  ใหนักเรียนไปสัมภาษณ ผูรูเกี่ยวกับวิธีการแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู 
 
ช่ือผูรู 
วันที่สัมภาษณ 
บันทึกการสัมภาษณ 
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กิจกรรมที่ 2   สมมติวานักเรียนเปนตัวแทนของบิดาหรือมารดาตามทะเบียนบานจริงของนักเรียน 
และในขณะนี้มารดาของนักเรียนไดกําเนิดบุตรคนใหมซ่ึงเปนนองของนักเรียน นักเรียนตอง
ดําเนินการแจงเกิดของสมาชิกใหมใหเจาหนาที่ทะเบียนทราบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1) หลักฐานที่นักเรียนตองนําไปแสดงประกอบการแจงเกิด 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3  นําขอมูลที่ไดจากการสืบเสาะหาความรูมาจัดทําปายนิเทศเผยแพรใหเพื่อน ๆ ศึกษา 
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บันทึกการมสีวนรวมในการปฎิบัติกิจกรรมการเสาะแสวงหาความรูเปนกลุม 

 
 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมนิตนเอง 
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

 
 
คําชี้แจง  นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. กฎหมายทะเบียนราษฎร  เปนกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับสิง่ใด 
ก. ทะเบยีนบาน   ค. ทะเบียนคนเกิด  คนตาย 
ข. ทะเบียนประชากร  ง. ทะเบียนคนเกิด คนตาย และทะเบยีนบาน 
 
2. ทะเบียนราษฎรมีประโยชนตอแนวทางการพัฒนาประเทศเพราะอะไร 
ก. รูโครงสรางประชากร  ค. รูจํานวนคนที่อยูในวยัทาํงาน 
ข. รูจํานวนคนเกิด  คนตาย ง. รูจํานวนเดก็และผูใหญทีม่ีอยูในระยะเวลาหนึ่ง 
 
3. เมื่อมีคนเกดิในบาน เปนหนาที่ของใครที่ตองแจง 
ก. เจาบาน – ไมเกิน 15 วันนับแตเกิด 
ข. มารดาเด็ก – ไมเกิน 15 วันนบัแตเกิด 
ค. เจาบาน – ไมเกิน 7 วันนับแตเกิด 
ง. ผูบรรลุนิติภาวะ – ไมเกิน 60 วันนับแตเกดิ 
 
4. สูติบัตรเปนหนังสือสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด 
ก. หลักฐานแสดงเวลาเกิด 
ข. หลักฐานชื่อและนามสกุลเดก็เกิดใหม 
ค. หลักฐานการแจงเกิดของเด็กเกิดใหม 
ง. หลักฐานแสดงสัญชาติของเด็กเกดิใหม 
 
5. การแจงตายของบุคคล ตองแจงภายในระยะเวลาเทาไร นับแตพบศพ 
ก. ภายใน 24 ช่ัวโมง  ค. ภายในเวลา  7  วัน 
ข. ภายในเวลา 3 วัน  ง.  ภายในเวลา 15 วัน 
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6.  การแจงยายเขาหรือยายออกจากบานใด เจาบานตองแจงภายในเวลาเทาไร 
ก.   7  วัน ข.   15  วัน ค.   24  วัน ง.    30  วัน 
 
7.   การแจงตายในเขตกรุงเทพมหานครควรแจง ณ ทีใ่ด 
ก. สํานักงานเทศบาล   ค. สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน ณ ที่วาการเขต 
ข.  สํานักงานนอกเขตเทศบาล  ง. สํานักทะเบยีนสภาตําบล 
 
8.  มรณบัตร เปนเอกสารทางราชการที่แสดงถึงเรื่องใด 
ก.  ประกาศการตายของบุคคล  ค. หลักฐานการตายของบุคคล 
ข. ใบรับแจงการตายของบุคคล  ง. ใบรับรองรายละเอียดการตายของบุคคล 
 
9.   การแจงยายเขาในทะเบยีนบานตองแจงภายในเวลาเทาไร  นับแตยายออกและถาไมแจงตาม
กําหนดเวลาจะมีโทษอยางไร 
ก.  15 วัน- โทษปรับ 200 บาท  ค.  45 วัน – โทษปรับ  500 บาท 
ข.  30 วัน – โทษปรับ 1,000 บาท  ง.  60 วัน – โทษปรับ 1,000 บาท 
 
10.   รายการในทะเบยีนบานจะมกีารแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามหลักเกณฑในขอใด 
ก. ถามีผูขอและมีเอกสารมาแสดง  ค. ตองไดรับความเหน็ชอบจากสภาจังหวัดนั้น 
ข. ตองมีการสอบสวนอยางละเอียด ง. ถาศาลมีคําพิพากษาใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 
  

หนวยที่ 2 
 

เรื่อง  
 

กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง 
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 

อําเภอสองพ่ีนอง   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 244

 
ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 

 
 
วัตถุประสงค 
 
 
1. เพื่อใหนักเรียนอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษาได 
2. เพื่อใหนักเรียนศึกษา คนควา และสืบเสาะความรูเปนกลุมเกี่ยวกับกฎหมายการประถมศึกษาได
ดวยตนเอง 
3. เพื่อใหนักเรียนบอกประโยชน และโทษของกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษาได 
4. เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดนําเสนอจัดทําเปนปายนิเทศได 
 
 
 
 
คําชี้แจง 
 
 
1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่ 2 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
2. เพื่อนักเรียนไดสมาชิกในกลุมแลวใหเลือกประธาน รองประธานและแตงตั้งคณะดําเนินงาน

เพื่อวางแผน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบพรอมตั้งชื่อกลุม 
3. ใหศึกษารายละเอียดตามใบงานที่ครูแจกเมื่อมีขอสงสัยใหซักถามใหเขาใจกอนดําเนินงานตาม

ใบงาน 
4. สมาชิกทุกคนควรมีสวนรวมในการวางแผน และดําเนินกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ 
5. นักเรียนควรปฏิบัติตนในการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมตามที่ไดตกลงไวกับครู 
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กฎหมายเกี่ยวกับประถมศึกษา 
 พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 เปนพระราชบัญญัติประถมศึกษาหรือการศึกษา
ภาคบังคับฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน บังคับใหผูปกครองสงเด็กอายุ 8 ปเขาศึกษาในชั้นประถมศึกษา
จนอายุ 15 ป หรือจบชั้นประถมศึกษา 
ประโยชนของกฎหมายเกี่ยวกับประถมศึกษา 

(1) ตอบุคคล การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาบุคคลทั้งทางรางกาย สติปญญา 
อารมณ สังคม ทําใหมีพื้นฐานในการศึกษาหาความรูตอไป มีความรู ทักษะเบื้องตน
เกี่ยวกับอาชีพและความเปนพลเมืองดี 

(2) ตอครอบครัว ชวยใหไมเปนภาระของครอบครัว สามารถชวยเหลือครอบครัวในการ
พัฒนาอาชีพความเปนอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต 

(3) ตอชุมชนและประเทศชาติ ทําใหประชาชน มีระดับความรู ความสามารถ ลักษณะ 
นิสัยสอดคลองและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

หลักเกณฑการใหเด็กเขาเรียนตามกฎหมายประถมศึกษา 
(1) ใหผูปกครองสงเด็กอายุยางเขา 8 ป เขาศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจนถึงอายุ 15 ป 

หรือจบชั้นประถมปที่ 6 
(2) ผูปกครองตองกวดขันไมใหนักเรียนขาดเรียนโดยไมไดรับอนุญาตหรือเหตุผลอัน

สมควรเกิน 7 วันตอเดือน 
(3) เมื่อผูปกครองรองขอ คณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ กิ่งอําเภอ มีคําสั่งยกเวนเด็กที่

มีคุณสมบัติตอไปนี้ไมตองเขาเรียนประถมศึกษาภาคบังคับได 
1) บกพรองทางรางกายและจิตใจ 
2) เปนโรคติดตอที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
3) ตองหาเลี้ยงดูผูปกครองซึ่งทุพพลภาพ ไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดูแทน 
4) มีความจําเปนอยางอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวง 

 โทษของผูฝาฝน ผูฝาฝนไมสงเด็กเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับตองระวางโทษปรับไมเกิน 
100 บาท ผูที่ตองรับผิดชอบคือผูปกครอง ผูที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรืออยูรับใชการงานดวย 
 

ใบความรูสําหรับนักเรียน 
เรื่องที่ 2  กฎหมายเกีย่วกับการประถมศึกษา 
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           ใบงานที่ 2 

เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
 
 
กลุมที่   ช่ือกลุม 
ช่ือสมาชิก 1.    เลขที่  ตําแหนง 
  2.    เลขที่  ตําแหนง 
  3.    เลขที่  ตําแหนง 
  4.    เลขที่  ตําแหนง 
  5.    เลขที่  ตําแหนง 
  6.    เลขที่  ตําแหนง 
  7.    เลขที่  ตําแหนง 
 
กิจกรรมท่ี 1 ใหนักเรียนอธิบายสาระความรูเกี่ยวกับความสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประถมศึกษา และระบุผลเสียของการไมปฏิบัติตามกฎหมายโดยการสัมภาษณ / คนควา 
 
สัมภาษณ     วัน/เดือน/ป 
คนควา      วัน/เดือน/ป 
 
สาระความรูท่ีได 
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กิจกรรมที่ 2  ใหนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา  
“พระราชบัญญัติประถมศึกษา มีสวนในการพัฒนาชาติไทย อยางไร”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

ชวยกันแสดงความคิดเห็น
นะครับ เพื่อนๆ 
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อยาลืม กิจกรรมท่ี 3 นะครับ ชวยกันจัดปายนิเทศดวยนะครับคุณ 
หนูๆ 

 

 
 
 
 
 

 

 
เอาเร็วเขา ทกุๆคน มาชวยกนัจัดปาย
นิเทศ ใหสวยที่สุดเลย 
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แบบประเมินตนเอง 
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 

 
 คําชี้แจง  นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ผูที่จะออกจากโรงเรียนประถมไดในกรณีใด 
ก.  อายุครบ  15 ป   ข.  อายุครบ  14 ป หรือจบชัน้ป.6 
ค.  อายุครบ  15 ปหรือจบชั้นป.6  ง.  จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แลวไมประสงคจะเรียนตอ 
 
2. ทําไมกฎหมายจึงถือเปนหนาที่ของบุคคลที่ตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
ก.  เพื่อบริการประชาชน   ข. เพื่อพัฒนาอาชีพของประชากร 
ค.  เพื่อสงเสริมการรูหนังสือภาษาไทย ง. เพื่อเปนรากฐานศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
 
3. กฎหมายกําหนดใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนเมื่ออายเุทาใด 
ก.   7 ป  ข.   8 ป  ค.   9 ป  ง.   10 ป 
 
4. เด็กชายศักดิ์ตองไปอยูกบัปา แตศรีซ่ึงเปนลูกของปาขอใหไปเลี้ยงนองที่อยูหางจากปาคนละ
จังหวดัเมื่อเดก็ชายศักดิ์อายุครบเขาเรียนชั้นประถมศึกษาเปนหนาที่ของใครที่ตองรับผิดชอบสง
ศักดิ์เขาเรียน 
ก.  บิดามารดา    ข.  ปาของศักดิ์ 
ค.  ศรีซ่ึงเปนลูกของปา   ง. หัวหนาครอบครัวของศรี 
 
5. กรณีเดก็อาจไดรับ ยกเวน ไมตองเขาโรงเรียนประถมศึกษาในกรณใีด 
ก. เล้ียงดูผูปกครองที่ทุพพลภาพไมมีผูเลี้ยงด ู
ข. ไมมีช่ืออยูในทะเบียนบานที่อาศัยอยู 
ค. ไมมีใบเกดิและหลักฐานการเกิด 
ง. ชวยบิดามารดาทํางาน 
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6. เด็กชายสมศักดิ์  เปนผูมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ และยังไมสามารถสอบผานชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 แมจะมอีายุยางเขาหลักเกณฑตามทีก่ฎหมายกําหนดแสดงวาเดก็ชายสมศักดิ์ 
สามารถดําเดินการไดตามขอใด 
ก. ปรึกษากับครูแนะแนวได  ข. หาวิธีเรียนจนสําเร็จได 
ค. ลาออกจากโรงเรียนได   ง. ปฏิบัติตามกฎเกณฑของกระทรวงได 
 
7. การเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจดัวาเปนการปฏิบัติทางกฎหมายตามวิธีใด 
ก. สิทธิ     ข. หนาที ่   
ค. เสรีภาพ    ง. ความสามารถ 
 
8. ถาผูปกครองไมสงเด็กเขารับการศึกษาภาคบังคับมีโทษปรับไมเกินเทาใด 
ก.  1,000 บาท    ข. 2,000 บาท   
ค.  3,000 บาท    ง.  4,000 บาท 
 
9. ถาหากทุกคนไมฝาฝนกฎหมายตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 จะกอใหเกดิผลใน
ขอใด 
ก. เปนประโยชนตอครอบครัว  ข. เปนประโยชนตอชุมชน 
ค. เปนประโยชนตอสวนรวม  ง. เปนประโยชนตอตนเอง 
 
10. พระราชบัญญัติการประถมศึกษาที่ใชในปจจุบันเริ่มประกาศใชในรัชกาลใด 
ก. รัชกาลที่ 5    ข. รัชกาลที่ 6   
ค. รัชกาลที่ 7    ง. รัชกาลที่ 9 
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน 
  

หนวยที่ 3 
 

เร่ือง  
 

กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 
 

 
 

 
 
 

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง 
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 

อําเภอสองพ่ีนอง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชุดการเรียนรูเรื่อง กฎหมายเกี่ยวการจราจรทางบก 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 
1. เพื่อใหนักเรยีนอธิบายรายละเอียดเกีย่วกับกฎหมายการจราจรทางบกได 
2. เพื่อใหนักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 3 เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกได 
3. เพื่อใหนักเรยีนไดศึกษา  คนควาความรูเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพตดิใหโทษดวยวิธีสืบเสาะหา

ความรูเปนกลุม 
4. เพื่อใหนักเรยีนไดอภปิราย  นําเสนอผลงานที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงาน 
5. เพื่อใหนักเรยีนนําความรูที่ไดจากการศกึษา คนควาดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมจัดทํา

ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรผลงาน 
 
 
    คําชี้แจง 
 
1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่3 เร่ืองกฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก 
2. เมื่อนักเรียนไดสมาชิกในกลุมแลวใหนักเรียน ตั้งเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ 

และแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อวางแผน  ดําเนินงาน และกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบ พรองทั้ง
ตั้งชื่อกลุม 

3. ใหสมาชิกในกลุมศึกษา ขอมูล รายละเอียดตามใบงานทีค่รูแจก หากมขีอสงสัยใหสอบถาม
กอนปฏิบัติกิจกรรม 

4. สมาชิกในกลุมทุกคนควรมสีวนรวมในการดําเนินกจิกรรมตามใบงาน 
5. ตอนนักเรยีนควรปฏิบัติตนตามขอตกลงของครูและกลุมในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
 
 
 
 
 

ใบความรูสําหรับนักเรียน 
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   เรื่องที่ 3:กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 พระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายจราจรทางบกที่ใชในปจจุบนั มี
จุดประสงคเพือ่ควบคุมการใชรถใชถนนใหเปนระเบียบเรียบรอย ปองกนัอันตรายสําหรับประชาชน 
 รถ  ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถงึ ยานพาหนะทางบกทุกชนิดเวนแตรถไฟและ
รถรางฉะนั้นรถ จึงหมายถึงจักรยานยนต จักรยานดวย 
 
สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร 
 สัญญาณจราจร หมายถงึ  สัญญาณใดๆ ไมวาจะแสดงดวย ธง ไฟ ไฟฟา มือแขนหรอื
เสียงนกหวีด หรือดวยวธิีอ่ืนใด สําหรับใหผูขับข่ี คนเดินเทา จูง ข่ี  หรือไลตอนสัตวปฏิบัติตาม
สัญญาณนั้น 
 เครื่องหมายจราจร หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือทําใหปรากฎในทาง
ของผูขับข่ี คนเดินเทา หรือคนที่ข่ี  จงู หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
  
การปฏิบัติตามสัญญาณจราจรจราจรหรือเครื่องหมายจราจรของผูขับขี ่

1. สัญญาณไฟสีเหลือง ใหเตรยีมหยุดรถหลงัเสน 
2. สัญญาณไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงมีคําวาหยุดใหหยุดรถหลังเสนใหหยดุ 
3. สัญญาณไฟสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวมีคําวา ไปใหขับรถตอไปได 
4. สัญญาณจราจรสีเขียว แสดงพรอมลูกศรสเีขียว ใหขับไปตามลูกศรชี้ ดวยความ

ระมัดระวังโดยใหสิทธิ์ผูเดินเทาทางขามหรือผูขับข่ีมาทางขวากอน 
5. ไผกระพริบสีแดงใหหยุดรถหลังเสนหยุดเมือ่ปลอดภัยจึงขับตอไปได 
6. ไฟกระพริบสีเหลืองใหขับดวยความระมัดระวังโดยลดความเร็วลง 
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การปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนกังานเจาหนาที่แสดงใหปรากฏขางหนา ดังนี ้
1. ยืนเหยียดแขนระดับไหลตั้งฝามือขวางใหรถหยุด ถาหงายแลวโบกไปดานหลังใหไป

ได 
2. ยืนเหยียดแขนซายออกเสมอไหลใหรถทีม่าทางดานหลังของเจาหนาทีห่ยุดรถ เมื่อลด

แขนแลวโบกไปขางหนาใหรถดานหลังไปได 
3. ยืน  เหยียดแขนทัง้สองออกระดับไหล  ตัง้ฝามือข้ึนผูขับข่ีที่ขับมาทางดานที่เหยียด

แขนตองหยุดรถ 
4. ยืนยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับทอนบนและตั้งฝามือข้ึน รถดานหนาตองหยุด และ

เมื่อพลิกฝามอืโบกไปทางดานหลัง รถทีห่ยุดอยูดานหนาไปได 
5. ยืน ยกแขนทอนลางตั้งฉากกบัแขนทอนบนและยื่นแขนซายออกเสมอไหลผูขับข่ีทั้ง

ดานหนาและดานหลังตองหยุดรถ 
 
การปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด 

1. สัญญาณนกหวีดยาว 1 คร้ัง ตองหยุดรถทนัท ี
2. สัญญาณนกหวีดสั้น 2 คร้ังติดตอกัน ใหขับรถผานไปได 

 
การปฏิบัติตามกฎจราจรสําหรบัผูขับขี่จักรยาน 

1. ขับข่ีจักรยานบนทางที่จัดไวสําหรับจักรยาน ถาม ี
2. จักรยานใชในทางเดินรถ ไหลทาง  ทางจกัรยานตองมีกระดิ่งไดยินไกลไมนอยกวา 30 

เมตร เครื่องหามลอที่ใชได ดี โคมไฟแสงขาวเหน็ทางไดชัดไมนอยกวา 15 เมตร โคม
ไฟแดงหรือสีสะทอนแสงสีแดงติดที่ทายรถ 

3.  ขับชิดขอบทางดานซาย ถามีชองรถประจาํทางตองชิดชองทางเดนิรถประจําทาง 
4. การขับรถจักรยานในทางเดินรถ ไหลทาง ทางสําหรับจักรยาน หามปฏบิัติดังนี ้

1) ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียว ไมจับคันบังคับ นัง่บนที่อ่ืนที่ไมใชอาน 
2) ขับขนานกันเกนิ 2 คัน เวนแตทางจักรยานโดยเฉพาะ 
3) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น บรรทุกสิ่งของทีก่ดีขวางการจับคันบังคับ 
4) เกาะหรือพวงรถอื่นทีก่ําลงัเลนอยู 
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การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเทา 
 

1. ทางทีม่ีทางเทา ไหลทางใหเดินบนทางเทาหรือไหลทาง ถาไมมทีางเทาใหเดนิชิดของ
ดานขวามือของตนเอง 

2. หามเดนิหรือขามนอกทางขามเกิน 100 เมตร 
3. การขามทางขามทีม่ีสัญญาณไฟจราจร ถาเปนสีแดงหามขาม สีเขียวขามไดถามีสี

เขียวกะพริบใหหยุดรอบนทางเทา ถากําลงัขามใหขามโดยเร็ว 
4. การขามทางเดินรถ ทางรวมทางแยกที่ไฟจราจรควบคมุ ตองขามภายในทางขามเมื่อ

มีไฟหยุดรถสแีดงดานนั้นเทานัน้ ถามีไฟสีเหลือง หรือไฟสีเขียวกะพริบ ใหหยุดรอบน
ทางเทาหรือถากําลงัขามตองขามโดยเร็ว 

5. หามเดนิกีดขวางจราจรในลกัษณะ เดนิแถว เดนิขบวนแห เดินขบวนใด ๆ ยกเวนเดนิ
แถวทหาร ตาํรวจ ทีม่ีผูควบคุม เจาพนกังานจราจรอนญุาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด 

 
ประโยชนของการปฏิบัติตามกฎจราจร 

1. จราจรไมติดขัด ไมเสียเวลา คาสึกหรอและน้ํามนัเชื้อเพลิงตลอดจนมลพิษในอากาศ 
2. ปองกันอบุัติเหตุทีท่ําใหบาดเจ็บ สูญเสียทรัพยสิน หรือชีวิต 
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ใบงานที ่3 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 
 
 
กลุมที…่…………………………………………….ชื่อกลุม…………………………………….. 
 
รายชื่อสมาชิกกลุม  
1.…………………………………………เลขที…่………ตําแหนง……………………………… 
2..…………………………………………เลขที่…………ตําแหนง……………………………. 
3.………………………………………….เลขที่…………ตําแหนง……………………………. 
4.………………………………………….เลขที่…………ตําแหนง……………………………. 
5.………………………………………….เลขที่…………ตําแหนง……………………………. 
6. …………………………………………เลขที่…………ตําแหนง……………………………. 
7.………………………………………….เลขที่…………ตําแหนง……………………………. 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้จนครบทุกกจิกรรม 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1          ใหนักเรียนศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก โดยการสอบถาม 
หรือ    
 
การศึกษาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ  
 
แหลงขอมูล………………………………………………………………………………………… 
วิธีการศึกษาขอมูล…………………………………………………………………………………. 
คนควา…………………………………………………………………………………………….. 
สอบถาม…………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทกึขอมูล………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ชวยกนั คนหาขอมูล
หนอยนะครับ เพื่อกลุม
ของเรา 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนวิเคราะหและนําเสนอภาพขาวเกี่ยวกบัการกระทําผิดอนัเนื่องมาจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกโดยจัดทําลงในกระดาษที่แจกให และ รวมกนัอภิปรายกับ
เพื่อนๆในหองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปขาว
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
วิเคราะหสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
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กิจกรรมที3่ ใหนกัเรียนเขียนบรรยายวา “   ทุกคนมีสวนชวยในการแกปญหาจราจรไดอยางไร  ” 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 

ขับรถประมาท อยางนี้
ตองไปตกลงกันที่โรงพัก 
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 กิจกรรมที่ 4  ใหนักเรียนนาํใบงานที่ไดกระทําในกิจกรรมที2่จัดทําปายนเิทศ รวมกับเพื่อนๆ  
อยาลืมนะจะ เด็กๆ 
 
 

 
 
 

 

จะชวยเพื่อนติด
ตรงไหนกอนดีนะ 
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แบบประเมินตนเอง 
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก 

 
 
คําชี้แจง  นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 
1. สัญญาณจราจรเปนสัญญาณที่ใชแกผูใด 
ก. ผูขับขี่รถ   ข. ผูเดินเทาในถนน 
ค. ผูไลตอนสัตวในถนน  ง. ถูกทุกขอ 
 
2. คําวา “สัญญาณจราจร” มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. สัญญาณที่แสดงดวยนกหวดี   
ข. สัญญาณที่แสดงดวยไฟและไฟฟา 
ค.  สัญญาณที่แสดงดวยมือและแขน 
ง. สัญญาณที่แสดงดวยวิธรใดก็ไดและปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 
 
3. เครื่องหมายจราจรแบบ             หมายถึงขอใด 
ก. หามจอดรถ   ข. หามหยดุรถ 
ค.หามเขา   ง. หยุดตรวจ 
 
4. ในการขับรถถาพบสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองเปนสัญญาณใหปฏิบัติอยางไร 
ก. เรงใหผานไปโดยเร็ว   ข. ใหระมัดระวัง ชะลอความเร็ว 
ค. เตือนวาสัญญาณไฟแดงกาํลังแสดง ง. ใหระมดัระวังรถสวนหรอืรถที่จะเลี้ยวตัดทาง 
 
5. ในขณะที่ขามถนนถาไดยนิเสียงนกหวีดส้ัน ๆ ตอเนื่องกันเปนสัญญาณที่ใหปฏิบัตอิยางไร 
ก.  ใหยืนอยูนิง่ ๆ   ข. ใหเตรียมหยุด 
ค.  ใหรีบขามโดยเร็ว   ง.  ใหระวังรถที่จะเลี้ยวขวา 
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6.การขับขี่จักรยานที่มีผูซอนอยูขางหนา ขับไปในถนนมีความผิดหรอืไม 
ก.  ผิด – เพราะหามซอนจกัรยาน  ข. ผิด –เพราะกีดขวางคันบังคับ 
ค.  ไมผิด- เพราไมหามคนซอน  ง. ไมผิด – เพราะไมมีตะแกรงหลังใหนั่ง 
7. การขามทางที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคมุ ตองขามอยางไร 
ก. ขามเมื่อรุหยุด      
ข. รอสันญาณไฟเขียวกระพริบจึงขามได 
ค. ขามเมื่อมีสัญญาณไฟใหขามในทางขาม 
ง. ขามตามสัญญาณไฟหางทางขามไมเกิน 100 เมตร 
 
8. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีจุดมุงหมายมีจุดมุงหมายในเรื่องใด 
ก.  ปองกันคนเดินเทา   ข. ปองกันอุบตัิเหตุจากพาหนะทางบก 
ค. ควบคุมการใชรถใชถนนเปนระเบียบ ง. ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจร 
 
9. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไมได จัดพาหนะในขอใดเปนรถ 
ก.  รถจักรยาน    ข. รถจักรยายนต  
ค.รถไฟหรือรถราง   ง. รถโดยสารประจําทาง 
 
10. หากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรเปนอยางดีแลว  จะกอใหเกิดผลในขอใดที่สําคัญ 
ก. เปนการประหยัดเวลาและทรัพยสิน 
ข. เปนการปองกนัอุบัติเหตุไดอยางด ี
ค. เปนการสรางความมีวินยั 
ง. เปนการลดการสูญเสียดานเศรษฐกิจ 
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน

หนวยที่ 4

เร่ือง

กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



264

ชุดการเรียนรูที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการรับราชการทหารได
2. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 4 เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารได
3. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา  คนควาความรูเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารดวยวิธี

สืบเสาะหาความรูเปนกลุม
4. เพื่อใหนักเรียนไดอภิปราย  นําเสนอผลงานที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงาน
5. เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา คนควาดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมจัดทํา

ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรผลงาน

    คําชี้แจง

1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่53เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
2. เมื่อนักเรียนไดสมาชิกในกลุมแลวใหนักเรียน ตั้งเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ และ

แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อวางแผน  ดําเนินงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรองทั้งตั้งชื่อ
กลุม

3. ใหสมาชิกในกลุมศึกษา ขอมูล รายละเอียดตามใบงานที่ครูแจก หากมีขอสงสัยใหสอบถาม
กอนปฏิบัติกิจกรรม

4. สมาชิกในกลุมทุกคนควรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน
5. ตอนนักเรียนควรปฏิบัติตนตามขอตกลงของครูและกลุมในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
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ใบความรูสําหรับนักเรียน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

กฎหมายเกี่ยวกับการรับบาชการทหาร
 หนาที่รับราชการทหาร รัฐธรรมนูญกําหนดใหชายไทยมีหนาที่รับราชการทหารและ

พระราชบัญญัติรับราขการทหาร พ.ศ. 2497 บัญญัติไวใหชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหนา
ที่รับราชการทหารผูใดฝาฝนจะไดรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามความหนักเบาของ
โทษ

 ประโยชนและความสําคัญของการรับราชการทหาร
      1. ประโยชนและความสําคัญตอประเทศชาติ

(1) ประเทศที่มีกองทัพที่เขมแข็งในหารปองกันและรักษาอธิปไตยและฝนแผนดิน
ไทย

(2) ปองกันการเกิดสงคราม เพราะการมีกองทัพที่เขมแข็ง
(3) ปองกัน ปราบปรามการแทรกแซง กอความไมสงบภายในราชอาณาจักร
(4) ในยามปกติ กองทัพมีสวนในการพัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน

      2 ประโยชนและความสําคัญตอตนเอง
(1) พัฒนาตนใหมีระเบียบวินัย มีความสามารถ มีความเขมแข็งอดทน เปนผูนํา
(2) เปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ในฐานะที่เปนผูเสียสละแกประเทศชาติ 

มีวินัยและรักเกียรติ
(3) มีความสัมพันธกับเพื่อนทหาร  เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานจะไดรับ

การชวยเหลือกันและกัน
(4) ไดรับการฝกในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีเปนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีตอ

ไป
(5) ไดรับการฝกฝนอาชีพการปองกันตัวเองและผูอ่ืน เพื่อประกอบอาชีพไดตอไป
(6) เปนที่ยอมรับและตองการในบางสาขาอาชีพ     เชนเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย    เจาหนาที่ตํารวจ
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ระเบียบเกี่ยวกับการรับราชการทหารตามกฎหมาย มีขั้นตอนดังตอไปนี้
การลงบัญชีทหารกองเกิน

(1) ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุยางเขาปที่ 18 ปใดตองไปที่อําเภอเพื่อแสดงตน
และเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

(2) ถาไมสามารถไปแจงไดเองตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไป
แจงแทน

(3) ผูหลีกเลี่ยง ขัดขืนหรือไมใหคนไปแจงแทนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 300 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(4) ถาไมไปลงบัญชีตามกําหนด แตไดไปขอลงบัญชีกอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้น
พิจารณาความผิด ตองระวังโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 100 
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

(5) ส่ิงที่ตองนําไปในวันขอลงบัญชีทหารกองเกิน คือ สูติบัตร บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน

(6) ผูที่ไดรับการยกเวนไมตองแสดงตนตอนายอําเภอหรือหัวหนาเขตเพื่อลง
บัญชีทหารกองเกิน คือ สามเณรเปรียญ ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขัง
ของเจาพนักงาน ซึ่งจะตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป

(7) นายอําเภอหรือหัวหนาเขตจะออกใบสําคัญ (สด.9) หรือใบรับรอง (สด.10) 
เก็บไวเปนหลักฐาน ตองเก็บรักษาไวใหดี เพราะตองใชในกรณีอ่ืน ๆ อีกมาก 
ถาสูญหายตองแจงนายอําเภอทองที่ภายใน 30 วัน เพื่อขอรับใบใหม

การเปนทหารกองเกิน  ผูลงบัญชีเปนทหารกองเกิน จะเปนทหารกองเกินในวันที่ 1 
มกราคมของปถัดไป

การรับหมายเรียก
(1) ทหารกองเกิน เมื่ออายุยางปที่ 21 ใน พ.ศ. ใด นายอําเภอจะประกาศใหไป

แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอในเดือนตุลาคมใหไปรับหมายเรียกใน 
พ.ศ. นั้น
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(2) ถาไมสามารถไปรับหมายเรียกดวยตนเองไดใหผูบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได
ไปรับแทน มิฉะนั้นจะถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษเชนเดียวกับการหลีกเลี่ยง
ขัดขืนการลงบัญชีทหารกองเกิน

การไปรับการตรวจเลือกเปนทหารประจําการ
(1) ทหารกองเกินผูถูกเรียก  ตองไปใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจ

เลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด
(2) ในการไปรับการตรวจเลือก ตองนําหลักฐานไปดวย คือ ใบสําคัญทหารกอง

เกินบัตรประจําตัวประชาชน ประกาศนียบัตรหรือหลังฐานการศึกษา
(3) ผูหลีกเลี่ยงขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไดไมตองเขารับราชการทหารตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป
 ทหารกองเกินที่ไดรับการยกเวนและผอนผัน ไมตองถูกเรียกเขารับการตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแก
(1) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่ง

เปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) นักบาชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศานาตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง
(3) บุคคลที่อยูระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(4) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(5) ครูซึ่งทําการสอนประจําที่อยูในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

ราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวง
(6) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมผูใหญของกระทรวงกลาโหม
(7) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
(8) บุคคลซึ่งไดเสียสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(9) เคยถูกศาลพิพากษาจําคุกครั้งเดียว 10 ป ข้ึนไป หรือหลายครั้งรวมแลวตั้งแต

สิบป หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน
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 ผูที่ไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ
(1) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เปนเปรียญ หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาใน

นิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
(2) คนพิการทุพพลภาพซึ่งไมอาจเปนทหารได เชน ตาบอด หูหนวก แขนขา

พิการ กะเทย คนเผือก ฯลฯ
(3) บุคคลที่ไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดบางทองที่ตามกําหนดในกฎกระทรวง 

ผูไดรับการผอนผันหรือยกเวนไมตองเขารับราชการทหารประจําการ เมื่อพน
ฐานะ เชนนั้นตองแจงตอนายอําเภอดวยตนเองภายใน 30 วันนับแตพนจาก
ฐานะเชนนั้น

การเรียกพล
(1) ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน(ทหารที่ปลดประจําการแลว) มีหนาที่เขารับ

ราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เพื่อทดลองความ
พรอมและในการระดมพลยามศึกสงคราม

(2)  ผูหลีกเลี่ยงขัดขืน ไมเขารับการตรวจสอบมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับไม
เกิน 300 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

(3) ผูหลีกเลี่ยงขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝก ทดลองความ
พรอมหรือระดมพล ตองระวางโทษจําคุก 3 เดือน ถึง 4 ป
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         ใบงานเรื่องที่4
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

กลุมที่……………………………………………ชื่อกลุม………………………………………..

ชื่อสมาชิก
1…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
2…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
3…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
4…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
5…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
6…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
7…………………………………………เลขที่……………ตําแหนง………………….
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คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้จนครบทุกกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1          ใหนักเรียนศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายการรับราชการทหาร โดยการสอบ
ถาม หรือการศึกษาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ

แหลงขอมูล…………………………………………………………………………………………
วิธีการศึกษาขอมูล………………………………………………………………………………….
คนควา……………………………………………………………………………………………..
สอบถาม……………………………………………………………………………………………………………
บันทึกขอมูล……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนวิเคราะหและนําเสนอภาพขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ทหารที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

สรุปขาว………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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        กิจกรรมที่3 ใหนักเรียนเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นวา “   เปนทหารดีอยางไร ”

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
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 กิจกรรมที่ 4  ใหนักเรียนนําใบงานที่ไดกระทําในกิจกรรมที่2จัดทําปายนิเทศ รวมกับเพื่อนๆ อยา
ลืมนะจะ เด็กๆ
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         บันทึกการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเสาะแสวงหาความรูเปนกลุม

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



275

แบบประเมินตนเอง
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

คําชี้แจง นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. บุคคลที่รับราชการทหารตองมีคุณสมบัติอยางไร
ก.  ชายฉกรรจทุกคน ข.  ชายไทยผูมีสัญชาติไทย
ค.  ประชาชนที่เปนชาย ง.  ชายไทยที่มีเชื้อชาติไทย

2. บุคคลที่ลงบัญชีทหารกองเกินแลวมีฐานะเปนอยางไร
ก.  ทหารกองเกิน ข.  ทหารกองหนุน
ค. ทหารประจํากรม ง.  ทหารกองประจําการ

3. ใบสําคัญ สด.9 แสดงหลักฐานเกี่ยวกับอะไร
ก.  การปลดเปนทหารกองหนุน ข. การเขาเปนทหารกองประจําการ
ค. การเขาเปนทหารกองประจํากรม ง.  การเขาบัญชีทหารกองเกิน

4. ทหารกองหนุนหมายถึงทหารที่มีสถานภาพอยางไร
ก.  พนจากราชการทหารแลว
ข.  ทหารที่ถูกปลดประจําการ
ค.  ผูที่ศึกษาวิชาทหารไดครบตามกฎหมาย
ง.  ผูที่ไมไดรับคัดเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ

5.  หลักฐานสําคัญที่ตองนําไปดวยในการเขารับการคัดเลือกเขาเปนทหารกองประจําการคือขอใด
ก.  สูติบัตร – สด. 9 ข.  สด. 9 – ทะเบียนบาน
ค.  สด.9 – บัตรประชาชน ง.  สด.9 – สําเนาทะเบียนบาน
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6.  นายอําเภอประกาศใหทหารกองเกินไปแสดงตน เพื่อรับหมายเรียกในเดือนใด
ก.  สิงหาคม ข.  กันยายน
ค.  ตุลาคม ง.  พฤศจิกายน

7.  บุคคลใดที่ไดรับการ ยกเวน ไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอในการลงบัญชีทหารกองเกิน
ก.  คนพิการ ข.  นักการเมือง
ค.  ครู – อาจารย ง.  สามเณรเปรียญ

8.  บุคคลใดที่ไดรับการ ยกเวน ไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ
ก. กะเทย
ข. พระภิกษุ  สามเณร
ค. นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกระทรวงกลาโหม
ง. นักศึกษาศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงกลาโหม

9.  การใหชายไทยมีหนาที่รับราชการทหารถูกกําหนดอยูในขอใด
ก.  รัฐธรรมนูญ ข.  กระทรวงกลาโหม
ค.  นโยบายของรัฐ ง.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

10. ถาชายไทยซึ่งมีความรูความสามารถไดหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารจะมีผลในดานใด
มากที่สุด
ก. มีทหารดีนอยลง
ข. การวางรากฐานความมั่นคงของกองทัพเปนไปไดชา
ค. ทหารของชาติจะปราศจากคุณภาพมีผลตอการปกครองประเทศ
ง. ประเทศชาติจะมีกองทัพที่ออนแอและเปนโอกาสใหศตัรูรุกรานไดงาย
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน

หนวยที่ 5

เร่ือง

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน
ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดใหโทษได
2. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 5 ได
3. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา  คนควาความรูเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดใหโทษดวยวิธีสืบเสาะหา

ความรูเปนกลุม
4. เพื่อใหนักเรียนไดอภิปราย  นําเสนอผลงานที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงาน
5. เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา คนควาดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมจัดทํา

ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรผลงาน

คําชี้แจง

1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่5 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
2. เมื่อนักเรียนไดสมาชิกในกลุมแลวใหนักเรียน ตั้งเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ และ

แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อวางแผน  ดําเนินงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรองทั้งตั้งชื่อ
กลุม

3. ใหสมาชิกในกลุมศึกษา ขอมูล รายละเอียดตามใบงานที่ครูแจก หากมีขอสงสัยใหสอบถาม
กอนปฏิบัติกิจกรรม

4. สมาชิกในกลุมทุกคนควรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน
5. ตอนนักเรียนควรปฏิบัติตนตามขอตกลงของครูและกลุมในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
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ใบความรูสําหรับนักเรียน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

 กฎหมายวาดวยสิ่งเสพยติดใหโทษและสารระเหย
กฎหมายวาดวยยาเสพยติดใหโทษ ที่ใชอยูปจจุบันคือ พระราชบัญญัติยาเสพยติด

ใหโทษ พ.ศ.2522เพื่อใชในการควบคุม  ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
กฎหมายวาดวยสารระเหย ที่ใชอยูปจจุบันคือ พระราชกําหนดปองกันการใชสาร

ระเหย พ.ศ. 2533 เพื่อปองกันควบคุมการใชสารระเหยในทางที่ไมถูกตองเหมาะสมและเปน
อันตรายตอรางกาย เชน ทินเนอร แลกเกอร
อันตรายจากสิ่งเสพยติดใหโทษ มีมากมายทั้งแกตนเอง และประเทศชาติ ไดแก

(1) ทําลายสุขภาพ เพราะสวนใหญออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลางทําใหระบบ
การทํางานตางๆ ในรางกายเสื่อมทรามลง

(2) เกิดโรคแทรกซอนไดงาย เพราะรางกายมีแรงตานทานโรคนอย ติดเชื้องาย
(3) จิตใจไมปกติ บางทีมีอาการคลุมคลั่งทํารายตนเองและผูอ่ืน เชน ฆาตัวตาย
(4) ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพราะสมองมึนชา การบังคับกลามเนื้อและ

ประสาทบกพรอง เชน การขับรถ การตกจากที่สูง เปนตน
(5) อันตรายอยางฉับพลันจากการเสพ เชน การฉีดเขาเสนเลือดอาจเสียชีวิตฉับ

พลัน เพราะช็อก และมีโอกาสติดโรคเอดส เมื่อใชเข็มฉีดยารวมกัน
(6) เสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมอยางรายแรง เพราะการติดสิ่งเสพยตดิจะ

ตองขวนขวายหาเงินมาซื้อ ไมสามารถประกอบอาชีพได หรือไดไมดี เกิด
ปญหาสังคมตามมา เชน กออาชญากรรม

 ยาเสพยติดใหโทษ  หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาโดยการรับ
ประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะที่
สําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาด มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพมากขึ้น สุขภาพโดยทั่ว
ไปทรุดโทรมลง
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 ลักษณะของยางเสพยติดใหโทษบางชนิด
(1) ฝน ไดจากยางของเปลือกผลฝนดิบ เปนยางเหนียวสีน้ําตาลไหม เคี่ยวสุกมีสีดํารสขม
(2) มอรฟน มีฤทธิ์รายแรงกวาฝน 10 เทา สกัดจากฝน มักทําเปนผงขาวหรือเทา
(3) เฮโรอีน รายแรงที่สุดมีฤทธิ์และโทษรุนแรงกวาฝนถึง 100 เทา
(4) กัญชา มีสารเสพยติดที่ยางของดอกกัญชาและยางที่ออกจากใบของกัญชาตัวเมีย ทํา

ใหประสาทหลอน ประสาทมึนงง ความคิดสับสน เสพนานเขาอาจเปนโรคจิต
(5) กระทอม มีสารเสพยติดอยูที่ใบ ทําใหประสาทมึนชา ประสาทหลอน

ประเภทของยาเสพยติดใหโทษ
(1) ประเภทที่ 1 ยาเสพยติดใหโทษรายแรง เชน เฮโรอีน
(2) ประเภทที่ 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน ฝน ยา โคคาอีน โคเคอีน
(3) ประเภทที่ 3 ยาเสพยติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา เชน ยาตกเบ็ด ยาแกไอ

น้ําเชื่อม
(4) ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใชผลิตยาเสพยติดประเภทที่ 1 หรือ 2  เชน อาเซติคแอนไฮ

ไดรด  อาเซติลคลอไรด
(5) ประเภทที่ 5 เปนประเภทอื่นที่ไมใชประเภท 1 – 4 เชน กัญชา กระทอม

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ  แบงกวาง ๆ เปน 5 ฐาน ไดแก
(1) ความผิดฐานผิด  นําเขา สงออกซึ่งยาเสพยติดใหโทษ
(2) ความผิดฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายยาเสพยติดใหโทษ
(3) ความผิดฐานมีไวครอบครองซึ่งยาเสพยติดใหโทษ
(4) ความผิดฐานเสพยาเสพยติดใหโทษ
(5) ความผิดฐานโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพยติดใหโทษ

ตัวอยางความผิดและโทษเกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ
2.8.1 ความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก จาํหนายซึ่งยาเสพยติดใหโทษ
(1) ผลิต  นําเขา  สงออกซึ่งยาเสพยติดใหโทษประเภท 1 เชน เฮโรอีนโดยไมได

รับอณุญาตตามกฎหมาย  มีระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
(2)  ผลิต  นําเขา  สงออกประเภทเฮโรอีนเพื่อจําหนายมีโทษถึงประหารชีวิต
(3) จําหนาย  มีไวในครอบครองเพื่อจําหนายเปนปริมาณสารบริสุทธิ์ประเภท

เฮโรอีนเกิน 100 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
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เลนกีฬา และดนตรี ดีกวา
ยาเสพติด นะครับนองๆ

 ความผิดฐานมียาเสพยติดใหโทษไวในครอบครอง
(1) มีเฮโรอีนในครอบครองไมถึง 20 กรัม มีโทษจําคุก 1-10 ป และปรับต้ังแต

หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(2)  มียาเสพติดประเภท 2  คือ  มอรฟน  ฝนยาโดยไมไดรับอนุญาตมีโทษจําคุก 

1 ถึง 10 ป แลปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 ความผิฐานเสพยาเสพยติดใหโทษ
(1) เสพยาเสพยติดใหโทษประเภทที่ 1  (เฮโรอีน) มีโทษจําคุก 6 เดือนถึง 10 ป 

ปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(2) เสพกัญชามีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 ที่สําคัญไดแก
(1) หามขายสารระเหยใหแกผูที่มีอายุไมเกิน 17 ป
(2) หามขายหรือจัดหา  หรือใหสารระเหยแกผูที่ตนรูวาติดสารระเหย
(3) หามใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายและจิตใจ
(4) หามจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม  หลอกลวงใหใชสารระเหยบําบัดความตองการ

ของรางกายหรือจิตใจ
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         ใบงานที่5
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

กลุมท่ี……………………………ชื่อกลุม……………………………………………..
ชื่อสมาชิก

1………………………………………เลขที่………….ตําแหนง………………
2………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
3………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
4………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
5………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
6………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
7………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง……………..

คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้จนครบทุกกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1          ใหนักเรียนศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดใหโทษ โดยการสอบถาม
หรือการศึกษาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ( สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น )

แหลงขอมูล………………………………………………………………………………………
วิธีการศึกษาขอมูล……………………………………………………………………………….
บันทึกขอมูล……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนนําเสนอภาพขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดอันเนื่องมาจากการเสพยาเสพติด
หนาชั้นแและ รวมกันอภิปรายกับเพื่อนๆ

สรุปขาว……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
วิเคราะหสาเหตุของปญหา/แนวทางแกปญหา……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา คนควาดวยตนเองมาจัดทําปายนิเทศ

.
อยาลืม กิจกรรมที่ 3 นะคะ
เด็กดี
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แบบประเมินตนเอง
เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ

คําชี้แจง  นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท  (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1.  พระราชบัญญัติยาเสพยติดใหโทษมีเปาหมายที่สําคัญที่สุดในเรื่องใด
ก.  ปราบปรามการเสพ ข.  ปราบปรามการผลิต
ค.  ปราบปรามการจําหนาย ง.  ปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพยติด

2.  ถานักเรียนติดยาเสพติดใหโทษ จะกอใหเกิดผลที่ตามมาลักษณะใด
ก.  ขาดความรู ข.  ขาดสติปญญาและความสามารถ
ค.  ขาดความตานทานโรค ง. ขาดความเจริญกาวหนา

3.ยาเสพยติดชนิดใดเมื่อผูเสพเสพเขาไปแลวทําใหเกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพผิดไปจาก
ความเปนจริงเมื่อเสพนานเขาอาจกลายเปนโรคจิตได
ก.  กัญชา ข.  มอรฟน
ค. เฮโรอีน ง.  กระทอม

4.ยาเสพติดใหโทษมีอันตรายหลายประการ ลักษณะอาการของผูติดยาเสพยติดในขอใดมีสวนใน
การกอปญหาอาชญากรรม
ก.  เกียจคราน  เฉื่อยชา ข.  ออนเพลียไมมีแรงในการทํางาน
ค. อาการอยากยาอารมณแปรปรวน ง.  มีโรคที่เกิดจากภูมิคุมกันบกพรอง

5. ยาเสพติดใหโทษที่มีฤทธิ์รายแรงที่สุดคือขอใด
ก.  กัญชา ข.  กระทอม
ค.  มอรฟน ง.  เฮโรอีน
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6.  ผูที่ติดยาเสพติดใหโทษประเภทกัญชาตองไดรับโทษในลักษณะใด
ก. จําคุกและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท              ข.  จําคุกและปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ค.จําคุกและริบทรัพยสินที่มีไวเพื่อเสพยติด         ง.  จําคุกและสงไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตอไป

7.  ผูผลิต  นําเขา  สงออกซึ่งยาเสพยติดประเภทเฮโรอีน เพื่อจําหนายแลวกฎหมายไวในลักษณะ
ใด
ก.  จําคุก ข. กักขัง
ค.  ปรับ ง.  ประหารชีวิต

8.  ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพยติดนั้นจะไดรับโทษมากนอยขึ้นอยูกับส่ิงใดเปนสําคัญ
ก.  ปริมาณยาเสพยติด ข.  ประเภทของยาเสพยติด
ค.  ฐานความผิดและประเภทของยาเสพยติด ง.  ครอบครองไวเพื่ออะไร

9. ประเทศใดที่มีประชาชนติดยาเสพยติดเปนจํานวนมากมักจะกอใหเกิดปญหาในดานใดมากที่
สุด
ก.   ปญหาสังคม ข.  ปญหาขาดแคลนแรงงาน
ค.  ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ง.  ปญหาเสียงบประมาณดานการรักษา

10. ปจจุบันผูติดยาเสพยติดมีจํานวนมากขึ้น มีวิธีแกไขอยางไร
ก. ผลิตแพทยและพยาบาลที่มีความสามารถรักษา
ข. สรางโรงพยาบาลสําหรับรักษาผูติดยาเสพยติดเพิ่มข้ึน
ค. ลงโทษผูติดยาเสพยติดใหหนักกวาโทษอื่น ๆเพื่อใหคนไมกลาทําผิด
ง. เผยแพรความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพยติดและวิธีปองกันไมใหติดยาเสพยติด
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน

หนวยที่ 6

เร่ือง

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรได
2. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 6 เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรได
3. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา  คนควาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรดวยวิธีสืบเสาะหาความรู

เปนกลุม
4. เพื่อใหนักเรียนไดอภิปราย  นําเสนอผลงานที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงานที่เร่ืองกฎหมายเกี่ยว

กับภาษีอากรได
5. เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา คนควาดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมจัดทํา

ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรผลงาน

    คําชี้แจง

1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่6 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
2. เมื่อนักเรียนไดสมาชิกในกลุมแลวใหนักเรียน ตั้งเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ และ

แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อวางแผน  ดําเนินงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรองทั้งตั้งชื่อ
กลุม

3. ใหสมาชิกในกลุมศึกษา ขอมูล รายละเอียดตามใบงานที่ครูแจก หากมีขอสงสัยใหสอบถาม
กอนปฏิบัติกิจกรรม

4. สมาชิกในกลุมทุกคนควรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน
5. ตอนนักเรียนควรปฏิบัติตนตามขอตกลงของครูและกลุมในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
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         ใบงานที่6
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

กลุมท่ี……………………………ชื่อกลุม……………………………………………..
ชื่อสมาชิก

1………………………………………เลขที่………….ตําแหนง………………
2………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
3………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
4………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
5………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
6………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
7………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง……………..

   คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้จนครบทุกกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1          ใหนักเรียนศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร โดยการสอบถาม หรือการ
ศึกษาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ( สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น )

แหลงขอมูล…………………………………………………………………………………………
วิธีการศึกษาขอมูล………………………………………………………………………………….
บันทึกขอมูล………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนนําเสนอวิธีการคิดคํานวนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหนา
ชั้น และกําหนดโจทยการคํานวณภาษี ใหเพ่ือนๆไดทดลองคํานวณภาษีโดยสมาชิกใน
กลุมเปนผูใหคําแนะนํา

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมท่ี 3 ใหนักเรียนนําความรูท่ีได จัดทําปายนิเทศ
                                          อยาลืมนะคะเด็กๆ ท่ีนารักทุกคน
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ใบความรูสําหรับนักเรียน
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 ภาษีอากร  หมายถึง เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนตามกฎหมาย เพื่อเปนเงินสําหรับ

ใชจายในดานตางๆ ของรัฐบาล
 ประเภทของภาษีอากร  ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บจากประชาชนมีหลายชนิดดวยกัน เชน

ภาษีเงินได ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีที่ดิน  ภาษีโรงเรือน ภาษีสรรพสามิต ภาษีปาย ภาษีรถยนต ภาษีมูล
คาเพิ่ม อากรศุลกากร เปนตน

 ประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหอํานาจกรมสรรพากร กระทรวงการ
คลังไดจัดเก็บภาษีเงินได ภาษีการคาและอากรแสตมป

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดแก บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญหรือคณะ

นิติบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล ผูตายระหวางป กองมรดกที่ยังไมไดแบง ยกเวนบุคคลในคณะฑูต กงสุล
 เงินท่ีใชในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

(1) เงินไดพึงประเมิน  หมายถึง เงินทั้งหมดที่เปนรายไดของบุคคลในรอบป
(2) คาใชจายและคาลดหยอน หมายถึง เงินที่กฎหมายยอมใหหักออกจากเงินไดพึง

ประเมินกอนที่จะคิดเปนเงินไดสุทธิ ไดแก
1) คาใชจายของผูมีเงินไดรอยละ 30 ไมเกิน 50,000 บาท
2) คาลดหยอน ไดแก เงินที่กฎหมายอนุญาตใหหักออกกอนที่จะเสียภาษีเงินได

ไดแก
ก. คาลดหยอนสวนตัวของผูมีเงินได 30,000 บาท
ข. สามีหรือภริยาที่ไมมีเงินได 30,000 บาท
ค. คาลดหยอนของบุตรคนละ 15,000 บาท
ง. ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อซ้ือ ปลูกที่อยูอาศัย 15,000 บาท
จ. เบี้ยประกันชีวิต เงินสะสมจายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ รายการละไมเกิน 10,000 บาท

3) คาลดหยอนจากกองมรดกไมเกิน 20,000 บาท
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4) เงินบริจาคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ ไดเทากับจายจริง แตไมเกิน 10% ของเงิน
ไดที่หักคาลดหยอนแลว

2.4.3 เงินไดสุทธิ  เปนเงินไดที่ตองเสียภาษีตามอัตราภาษี คํานวณไดจาก
เงินไดสุทธิ = เงินไดพึงประเมิน – (คาใชจา + คาลดหยอน)

2.4.4 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เปนอัตราภาษีแบบกาวหนา มีอัตราระหวาง 5- 37%
ยิ่งมีเงินมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง ดังตาราง

เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ
แตละขั้น

อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีในแตละขั้น
เงินได

ภาษีสะสมสูงสุด
ของขั้น

             1 -     100,000 100,000 5 5,000 5,000
   100,001 -    500,000 400,000 10 40,000 45,000
   500,001 –
1,000,000

500,000 20 100,000 145,000

1,000,000 –
4,000,000

3,000,000 30 900,000 1,045,000

4,000,001 – ขึ้นไป 37

2.4.5 ตัวอยางการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นายเอนก มีภรรยาไมมีรายได  และมีบุตร 3 คน กําลังศึกษาอยูโรงเรียนมัธยม

นายเอนกมีรายไดเดือนละ 20,000 บาทตองเสียภาษีเงินไดเทาไร
วิธีคํานวณ

(1) เงินไดพึงประเมิน  20,000X12 =  240,000 บาท
(2) หักคาใชจายเหมา 30% =    50,000 บาท
(3) หักคาลดหยอน

1)คาลดหยอนสวยตัว       30,000 บาท
2)หักคาลดหยอนภรรยา       30,000 บาท
3)หักคาลดหยอนของบุตร 3 คน       45,000 บาท

รวมคาลดหยอน     105,000 บาท
(4) เงินไดสิทธิ = เงินไดพึงประเมิน – (คาใชจาย + คาลดหยอน)

=  240,000 – (50,000 + 105,000) = 85,000
(5) อัตราภาษีที่ตองเสีย = รอยละ 5
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(6) เงินที่ตองเสียเปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา = 5% (85,000) = 4,250  บาท
2.4.6 กําหนดเวลาเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
1) บุคคลธรรมดาทั่วไป เสียภาษีปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยนํารายไดปที่

ผานมาคํานวณ
2) ผูมีเงินไดบางประเภทตองเสียภาษีปละ 2 คร้ัง ไดแก ผูมีเงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน

อาชีพอิสระ การรับเหมากอสราง การปรกอบธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุสาหกรรม การขน
สง และอื่น ๆ โดยกําหนดเวลาดังนี้

ก. คร้ังแรกยื่นภายในเดือนกันยายน โดยนํารายไดจากเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมา
คํานวณ

ข. คร้ังที่สองยื่นภายในเดือนมีนาคมตามปกติ  โดยนําเงินไดทั้งปมาคํานวณ หักภาษีที่เสีย
ไปแลว เหลือเปนภาษีที่ตองชําระเพิ่ม

2.5  ภาษีเงินไดนิติบุคคล
2.5.1 ผูที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุน

สวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน เปนตน
2.5.2 เงินไดที่ตองเสียภาษี คือ กําไรสุทธิ
2.5.3 อัตราภาษีเก็บรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทย  หรือผูที่อยูนอกคลาดหลักทรัพย
2.5.4 กําหนดเวลาในการเสียภาษีของนิติบุคคล  เสียปละ 2 คร้ัง ดังนี้
(1) คร้ังแรกภายใน 2 เดือนนับแตวันครบ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

ชําระภาษีจากกึ่งหนึ่งของการประมาณการกําไรสุทธิในรอบป
(2) คร้ังที่ 2 ชําระภาษีภายใน 150 วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีโดย

คํานวณภาษีที่ตองเสียทั้งหมด แลวหักดวยภาษีที่เสียในครั้งแรก
2.6 ภาษีการคา

2.6.1 ผูที่จะเสียภาษีการคา คือ ผูที่ประกอบการคา เชน ผูผลิตสินคา ผูใหเชา
รถยนตประกอบกิจการโรงแรม  ภัตตาคาร   หองอาหาร ธนาคาร โรงรับจํานํา  คลังสินคา เปนตน

2.6.2 กําหนดเวลาในการเสียภาษีการคา ตองเสียภาษีภายในวันที่  15 ของทุกเดือน
ตามอัตราที่ระบุไวในบัญชีอัตราภาษีการคาของประมวลกฎหมายรัษฎากร
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2.6.3 ภาษีมูลคาเพิ่ม ใชแทนภาษีการคา สําหรับการคาสวนใหญ โดยคํานึงถึงวา
รายรับนั้นไดเสียภาษีมาแลวหรือไม ถาเสียภาษีมาแลวตองเสียในสวนที่เพิ่มขึ้นเทานั้นโดยเก็บเทา
กัน คือรอยละ 7

2.7 อากรแสตมป เปนภาษีที่เก็บจากการทําตราสาร เชน สัญญาเชาทรัพยสิน สัญญากูยืม
เงิน ใบมอบอํานาจ เปนตน โดยตองปดตามอัตราที่กําหนดและขีดฆาโดยผูที่กฎหมายกําหนด

ประโยชนของการเสียภาษีอากร
การที่ประชาชนชาวไทยผูมีรายไดทุกคนตองเสียภาษีอากรใหแกรัฐนั้น ก็เพื่อประโยชนใน

การที่รัฐจะไดนําเงินรายไดมาพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนแกคนไทยทั้งทางตรงและทาง
ออม ตัวอยางเชน

ดานการคมนาคม การที่รัฐใหงบประมาณแกกระทรวงคมนาคมไปสรางซอมแซมปรับปรุง
ถนนและเสนทางคมนาคมอื่น ๆ ใหไดมาตรฐาน ก็จะทําใหสะดวกในการเดินทาง และยังมีผลดีตอ
เศรษฐกิจของประชาชนในการประกอบอาชีพตาง ๆ

ดานสาธารณูประโภค  การที่รัฐบาลใหงบประมาณชวยเหลือในดานการประปา  การไฟฟา
โทรศัพท ฯลฯ เปนประโยชนในการดํารงชีวิตของประชาชนใหไดรับความสุขสะดวกสบาย
ดานสาธารณสุข การที่โรงพยาบาลไดบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนแก
ประชาชนผูเจ็บปวยทั้งหลาย

ดานการศึกษา  การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในดานใดก็ตามจะตองวางรากฐาน
การศึกษาเปนเบี้องแรก จําเปนจะตองใหประชาชนไดรับการศึกษาโดยรัฐตองเปนฝายบริการขั้นพื้น
ฐาน เร่ิมตั้งแตการสรางโรงเรียนซ่ึงก็ตองใชเงินงบประมาณแผนดิน

ดานการรักษาความสงบ  ความมั่นคงแลความปลอดภัยของประเทศ ก็ตองมีเครื่องมือ  
อุปกรณตาง ๆ ตลลอดจนบุคลากร ก็จําเปนตองมีงบประมาณใชจายเหลานี้เปนตน

ทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยางจากผลประโยชนที่ไดรับจากการเสียภาษีอากรของประชาชนให
แกรัฐ เพื่อรัฐบาลจะไดนําเงินรายไดเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งของงบประมาณในการพัฒนาประเทศ

โทษของการยื่นรายการเสียภาษีพนกําหนดเวลา
ถาผูใดยื่นรายการเสียภาษีพนกําหนดตองไดรับโทษดังนี้
(1) ถาผูมีเงินไดนําเงินมาชําระโดยไมทันไดรับคําเตือน หรือคําเรียนตรวจสอบไตสวนเปน

หนังสือ ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของเงินภาษีที่ตองเสียนั้น
(2) ถาผูมีเงินไดนําเงินมาชําระภายในสิบวันนับแตวันไดรับคําเตือนหรือคําเรียนตรวจสอบ

ไตสวนเปนหนังสือ ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของเงินภาษีที่ตองเสีย
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(3)  ถาผูมีเงินไดไดรับคําเตือน หรือคําเรียกตรวจสอบไตสวนโดยตรงเปนหนังสือแลว ไม
นําเงินมาชะระภายใน 30 วันตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 20 ของเงินภาษีที่ตองเสียนั้น

นอกจากการตองเสียเงินเพิ่มแลว ผูนั้นตองรับโทษทางอาญาถึงขั้นปรับหรือจําคุกแลวแต
กรณี

สถานที่ยื่นแบบและชําระภาษี
(1) ผูมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ ที่วาการเขตในกรุงเทพมหานครหรือกอง

คลังกรมสรรพากร
(2) ผูมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ ที่วาการอําเภอหรือ กิ่งอําเภอที่ตนมีภูมิลําเนา
ในกรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ผูนั้นตองชําระภาษีที่ตนจะตองเสียพรอมกันดวย
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         แบบประเมินตนเอง
เร่ือง  กฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

คําชี้แจง  นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. ภาษีอากร  หมายถึงอะไร
ก. เงินที่ตองเสียแกรัฐบาล
ข. เงินใชจายที่ประชาชนรวมกันออก
ค. เงินที่รัฐเก็บไปใชในการพัฒนาประเทศ
ง. เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนตามกฎหมาย

2.  เหตุผลที่บุคคลทั่วไปตองเสียภาษี  คือขอใด
ก. ไดรับการคุมครองและบริการจากรัฐ
ข. มีสวนรวมในการปกครองประเทศ
ค. มีสวนในการทําใหทรัพยากรทรุดโทรม
ง. เปนพลเมืองไทย

3.  ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคล โดยคํานวณอัตราจากรายไดของบุคคลนั้นเปนภาษีอากรประเภทใด
ก.  ภาษีประจําป ข.  ภาษีการคา
ค. ภาษีเงินได ง.  ภาษีบํารุงทองที่

4.  เงินไดพึงประเมินเปนรายไดที่มีความหมายตามขอใด
ก.  รายไดตอเดือน ข.  รายไดของหกเดือนแรก
ค.  รายไดจากการลงทุน ง.  รายไดตอลดป

5.  เงินไดสุทธิ  หมาถึงขอใด
ก.  เงินไดพึงประเมิน ข. เงินไดพึงประเมิน – คาลดหยอน
ค.  เงินไดพึงประเมิน – คาใชจายทั้งหมด ง. เงินไดพึงประเมิน –(คาใชจาย+คาลดหยอน)
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6. นายธงมีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท โดยท่ีนายธงชัยมีภรรยาที่ไมมีรายได และมีบุตร 2 คน
กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษา จงคํานวณวานายธงชัยเปนผูมีเงินไดสุทธิเทาใด
ก.   26,000 บาท ข.  46,000 บาท
ค.  36,000 บาท ง.  180,000 บาท

7. จากขอ 6 นายธงชัยตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดตอป
ก.  1,200 บาท ข.  1,300  บาท
ค.  1,500 บาท ง.   1,800 บาท

8. ผูมีเงินไดตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามขอได
ก. ภายในหกเดือนแรกของป ข. ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกป
ค.  ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป ง. ภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกป

9. ผูมีภูมิลําเนาอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไดตามขอใด
ก. ที่วากรอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ข. ที่วาการกํานันในทองที่
ค.  ที่กรมสรรพากร ง.  ที่องคการบริหารสวนตําบล

10. ผูมีเงินไดที่เสียภาษีพนกําหนดเวลา แตไมทันไดรับคําเตือนหรือคําเรียกตรวจสอบเปน
หนังสือจะตองไดรับโทษตามขอใด
ก. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ  5 ของภาษีที่จะตองเสีย
ข. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีที่จะตองเสีย
ค. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 15 ของภาษีที่จะตองเสีย
ง. ตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 20 ของภาษีที่จะตองเสีย
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ชุดการเรียนรู เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน

หนวยที่ 7

เร่ือง

กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม คุมครองความประพฤติ
การแตงกาย และจรรยา มารยาทของนักเรียน

โดย นางสาวกุหลาบ หงษทอง
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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⌫
 ⌫ 

 ⌫ 

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ
การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียนได

2. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความ
ประพฤติการแตงกาย และจรรยามารยาทของนักเรียนได

3. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา  คนควาความรูเกี่ยวกับกฎหมายการสงเสริมและคุมครองความ
ประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาทของนักเรียน ดวยวิธีสืบเสาะหาความรูเปนกลุม

4. เพื่อใหนักเรียนไดอภิปราย  นําเสนอผลงานที่ไดจากการปฏิบัติตามใบงาน
5. เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา คนควาดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมจัดทํา

ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรผลงาน

    คําชี้แจง

1. ใบงานนี้เปนใบงานของกลุมที่7 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความประพฤติ
การแตงกาย และจรรยามารยาทของนักเรียน

2. เมื่อนักเรียนไดสมาชิกในกลุมแลวใหนักเรียน ตั้งเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ และ
แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อวางแผน  ดําเนินงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรองทั้งตั้งชื่อ
กลุม

3. ใหสมาชิกในกลุมศึกษา ขอมูล รายละเอียดตามใบงานที่ครูแจก หากมีขอสงสัยใหสอบถาม
กอนปฏิบัติกิจกรรม

4. สมาชิกในกลุมทุกคนควรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน
5. นักเรียนควรปฏิบัติตนตามขอตกลงของครูและกลุมในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเองเปน

กลุม
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ใบงาน เรื่องทึ่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและ
คุมครอง ความประพฤติ การแตงกายและ จรรยามารยาทของนักเรียน

กลุมท่ี……………………………ชื่อกลุม……………………………………………..
ชื่อสมาชิก

1………………………………………เลขที่………….ตําแหนง………………
2………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
3………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
4………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
5………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
6………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง………………
7………………………………………เลขที่…………..ตําแหนง……………..
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คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้จนครบทุกกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1          ใหนักเรียนศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองความ
ประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาทของนักเรียน  โดยการสอบถาม หรือการศึกษาดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูตางๆ ( สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น )
แหลงขอมูล………………………………………………………………………………………
วิธีการศึกษาขอมูล………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
บันทึกขอมูล……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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⌫  ⌫⌦⌫⌫⌫ ⌫
⌫    ⌫
⌫

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนนําผลงานที่ไดจากการทํากิจกรรม
 จัดทําปายนิเทศดวยนะคะ เด็กนอย
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              บันทึกการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการแสวงหาความรูของสมาชิก

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินตนเอง
เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมคุมครองความประพฤติ

การแตงกายและจรรยามารยาทของนักเรียน

คําชี้แจง  นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. บุคคลซึ่งกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาทั้งสายอาชีพ สายสามัญอยูใน
โรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน  หมายถึงใคร
ก.  นักเรียน ข.  นักศึกษา
ค. นักศึกษาผูใหญ ง. นักเรียนเตรียม

2.บุคคลที่กําลังศึกษาอยูในระดับสูงกวาระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงมิไดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้นคือ
ก.  นักเรียน ข. นักศึกษา
ค.  นักวิชาการ ง.  นักศึกษาผูใหญ

2. ถานักเรียนผูใดแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนระเบียบวินัยของโรงเรียนครั้งที่ 1
ผูมีหนาที่รับผิดผิดชอบอบรมสั่งสอนหรือลงโทษคือใคร
ก.  ครูที่ปรึกษา ข.  ครูแนะแนว
ค.  ครูปกครอง ง.  นักศึกษาผูใหญ

4. นักเรียนชายสามารถไวผมยาวไมเกินกี่เซนติเมตรจึงจะไดช่ือวาเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
ก.   5  เซนติเมตร ข. 7  เซนติเมตร
ค.   9  เซนติเมตร ง. 10  เซนติเมตร

5. ความผิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 3 ตองถูกลงโทษอยางไร
ก.  สอบสวนและอบรม ข.  ลงโทษตามระเบียบ
ค.  แจงใหบิดา-มารดาทราบ ง. ประกันทัณฑบน
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6. ถานักเรียนอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ แตงการหรือประพฤติตนฝาฝนครั้งที่ 4
มีการลงโทษอยางไร
ก. สงสถานแรกรับเด็ก ข.  กักขัง
ค. จําคุก ง.  ตักเตือน

7.  หากนักเรียนกระทําความผิด ถาบิดามารดาไมยินยอมทําทัณฑบนมีความผิดตองระวางโทษ
ปรับเทาใด
ก.  ไมเกิน  500  บาท ข.  ไมเกิน 1,000  บาท
ค.  ไมเกิน  1,500 บาท ง.  ไมเกิน 2,000 บาท

8. การแตงกายของนักเรียนหญิงขอใดถือวาไมเหมาะกับสภาพของนักเรียน
ก.  กระโปรงยาวครึ่งเขา ข.  ขอบกระโปรงสูงกวาระดับระดับสะดือ
ค.  กระโปรงยาวเกินเขา 5 เซนติเมตร ง. คาดเข็มขัดต่ํากวาระดับกระโปรง

9. ขอใดที่ ไมจัด  วาเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียน
ก.  เขาโรงรับจํานํา ข.  พกอาวุธเพื่อปองกันตัว
ค.  เที่ยวกับเพื่อนเปนกลุมๆ ง.  ดูเขาเลนการพนันโดยไมไดเลนดวย

10. บุคคลใดที่ไดช่ือวาเปนนักเรียนตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน หรือสถาน
ศึกษาที่ตนสังกัด
ก. สมชาย เลนทอยเสนเดิมพันในโรงเรียน
ข. สมศักดิ์ มีแฟนขณะเรียนมหาวิทยาลัย
ค. สมศรี  สนับสนุนการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ง. สมสมร  พาเพื่อนๆมางานวันเกิดที่บาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

309

ประวัติผูวิจัย 
 

 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวกหุลาบ  หงษทอง 
ที่อยู   97 หมู 3 ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย  จงัหวัดสพุรรณบุรี 72250 
ที่ทาํงาน  โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา  อําเภอสองพีน่อง  จังหวัดสพุรรณบุรี 72190 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2533  สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 
พ.ศ.2536  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ศึกษาศาสตรบัณฑติ  
                                      วิชาเอกสังคมศึกษา    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2540 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ศึกษาศาสตรบัณฑติ  
                                     วิชาเอกบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2547                     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                      สาขาวิชาหลกัสตูรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2538  รับราชการตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 
พ.ศ.2543  รับราชการตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 
พ.ศ.2547  รับราชการตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 6 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา  
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