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The purposes of this research were to: 1) compare the democratic citizenship characteristics of the
Mathayomsuksa 1 students before and after the participation in the learning management using group investigation
model 2) investigate the growth of democratic citizenship characteristics of the Mathayomsuksa 1 students during the
participation in the learning management using group investigation model 3) compare the learning achievement on
democratic citizenship of the Mathayomsuksa 1 students before and after using group investigation model and 4) study
the opinions of the Mathayomsuksa 1 students toward using group investigation model. The sample of this research
consisted of 49 students from Mathayomsuksa 1/10 students studying in the second semester during the academic year 2015
at Mathayomwatsing School, Chomthong District, Bangkok of The Secondary Educational Service Area Office 1, using
simple random sampling and taking each classroom as a sampling unit.
The instruments were: 1) lesson plans 2) a democratic citizenship characteristics test 3) an assessment form of
democratic citizenship characteristics 4) a learning achievement test and 5) a questionnaire on students’ opinions towards
the learning management using group investigation model. The collected data were analyzed by mean ( X ), standard
deviation (S.D.), dependent sample t-test and content analysis.
The findings were as follows:
1. The democratic citizenship characteristics of students after the participation in the learning achievement
using group investigation model were significantly higher than before the participation learning at the .05 level.
2. The development of democratic citizenship characteristics of the Mathayomsuksa 1 students during the
participation in the learning management using group investigation model had developed from moderate to high level.
3. The learning achievement of students on democratic citizenship after the participation in the learning achievement
using group investigation model were significantly higher than the learning achievement before the participation at the
.05 level.
4. The opinions of students towards participation in the learning management using group investigation model were
at the highest level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็ นแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข ตั้งแต่พุทธศักราช 2475 ซึ่ งจัดว่ามีการพัฒนากระบวนการประชาธิ ปไตยมาร่ วม 80 ปี
แต่ยงั คงมีปัญหาของการถอยกลับไปสู่ ยุคที่เรี ยกว่า “ขาดความเป็ นประชาธิ ปไตย” (ถวิลวดี บุรีกุล
และคณะ, 2555: 1) โดยพิ จารณาได้จากสถานการณ์ และวิกฤตการณ์ ต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ในสั งคมไทย
ทั้งปั ญ หาด้า นการซื้ อ สิ ท ธิ์ ขายเสี ย ง การทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น การเห็ น ประโยชน์ ข องตนมากกว่า
ประโยชน์ของสังคม การละเมิดสิ ทธิ ไม่เคารพกฎหมาย สังคมขาดระเบียบวินยั หรื อแม้แต่ความ
ขัด แย้ง ทางการเมื อ ง ซึ่ งพื้ น ฐานของการขัด แย้ง ทางการเมื อ งของประเทศไทยในปั จจุ บ ัน นั้น
เกิ ด จากนั ก การเมื อ งและประชาชน ไม่ เข้ า ใจสิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยที่แท้จริ ง ทุกคนต่างใช้เสรี ภาพไปในทางที่เป็ นประโยชน์ส่วนตัว และทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางสังคม (เกริ กเกี ยรติ พิพ ฒ
ั น์เสรี ธรรม, 2554: 388-389) โดยจากสภาพปั ญหาการเมือง
การปกครองไทย สามารถจัดกลุ่ มปั ญหาได้ 3 เรื่ องใหญ่ๆ คื อ ปั ญหาความไม่เป็ นประชาธิ ปไตย
ของระบบการเมือง ประชาชนยังไม่เป็ นเจ้าของอานาจสู งสุ ดในการปกครองประเทศอย่างแท้จริ ง
ปั ญหาความด้อยประสิ ทธิ ภาพของระบบการเมือง ระบบการเมืองไทยยังไม่สามารถนาความสุ ข
ความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่ ประชาชน และประเทศชาติได้อย่างแท้จริ ง ทั้งที่ประเทศไทยเป็ นประเทศ
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่เราก็พบว่าประชาชนส่ วนหนึ่งยังอดยาก ยากจน แสดงถึงการกระจาย
ทรั พ ยากรที่ ไ ม่เป็ นธรรม ปั ญ หาความทุ จริ ตของระบบการเมื องไทย มี ก ารเบี ยดบังงบประมาณ
แผ่นดิน รับสิ นบน เก็บส่ วยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกกฎระเบียบเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ ใช้อานาจ
และอิ ทธิ พ ลในทางมิ ชอบ ซึ่ งก่ อให้เกิ ดผลร้ ายต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างรุ นแรง ทั้งยัง
ก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557: 10-11)
จากการแก้ไขปั ญหาการเมืองไทยที่ผา่ นมา ทุกภาคส่ วนได้มีความคิดเห็นและพยายามที่จะ
แก้ไขปฏิรูปการเมืองไทยให้ดีข้ ึนไม่วา่ จะเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การปรับปรุ งโครงสร้าง
ทางการเมือง การปรับปรุ งระบบการเลื อกตั้ง การปราบปรามการซื้ อเสี ยง การตั้งองค์กรอิสระเพื่อ
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ตรวจสอบนัก การเมื อง การกระจายอานาจไปสู่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น แต่ อ ย่า งไรก็ ตาม
ยังพบว่า ระบบการเมืองยังประสบปั ญหาอยูเ่ ช่นเดิม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557:
15-16) นอกจากนี้ การไม่ยอมรับกฎกติกาตามแนวทางของประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง มักอ้างสิ ทธิ
เสรี ภาพ แต่ขาดการคานึงถึงภราดรภาพ คือมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันและปฏิบตั ิต่อกัน
ดุ จพี่ น้อง รวมถึ งการให้ ข ้อมู ล แก่ สั งคมมี ก ารบิ ดเบื อน เพื่ อผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม ตน จนท าให้
คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ ยวข้องเกิ ดความสับสน นามาซึ่ งการถูกแทรกแซงบ่อนทาลายความมัน่ คง และ
ความสามัคคีในชาติ (สุ พตั รา จิตตเสถี ยร, 2553: 10) ส่ งผลให้การแก้ปัญหาการเมืองไทยที่ผา่ นมา
ไม่ได้ผล เนื่องจากไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนัน่ เกิ ดจากประชาชน
ขาดความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ไม่ เข้า ใจถึ งหลัก การส าคัญ ของการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตย ถูกชักจูงและปลุ กระดมได้ง่าย นักการเมืองส่ วนใหญ่จะมีความคิดแบบ
มิ จฉาทิ ฐิ คื อเห็ นแก่ ประโยชน์ ส่ วนตนมากกว่าประโยชน์ ส่ วนรวม (เกริ กเกี ยรติ พิ พ ฒ
ั น์ เสรี ธรรม,
2554: 389-390) สอดคล้องกับ รายงานการวิจยั ของสถาบัน พระปกเกล้า ที่ พ บว่า เยาวชนมี ความ
สับ สนต่อประชาธิ ปไตย ขาดการวิเคราะห์ เหตุผล และมองไม่เห็ นภาพของการมี ป ระชาธิ ปไตย
ไม่ทราบว่าหากขาดการเคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่นแล้วจะเกิ ดอะไรขึ้น ยึดความเห็ นของตนเองโดยไม่สนใจ
เพื่ อ นร่ วมงาน และเห็ น การเอาเปรี ย บบุ ค คลอื่ น เป็ นเรื่ อ งธรรมดา (ถวิล วดี บุ รี กุ ล , 2551: 5-6)
สอดคล้องกับ สายชล สั ต ยานุ รัก ษ์ และทิ พ ย์พ าพร ตัน ติ สุ น ทร (2555: 4) ที่ ร่วมกัน ส ารวจและ
วิเคราะห์ถึงวิถีไทยในอดี ตถึ งปั จจุบนั ที่ ไม่เอื้ อต่อความเป็ นพลเมื องไทย ได้แก่ การปกครองแบบ
รวมศูนย์อานาจ ตลอดจนการตกอยูภ่ ายใต้ระบบอุปถัมภ์ ระบบการศึกษาที่กล่อมเกลาให้ประชาชน
รั บ ใช้ก ลไกของรั ฐ เป็ นแบบแผนเดี ย วกัน ทั้ง ประเทศ และมี เนื้ อ หาสาระที่ ส อนแต่ เรื่ อ งหน้ า ที่
พลเมือง การสื่ อสารมวลชนที่เปรี ยบเสมือนกระบอกเสี ยงของรัฐ หรื อการสื่ อสารทางเดียว สถาบัน
ครอบครัวที่ ใช้ระบบอาวุโสในการอบรมสั่งสอนบุ ตรหลาน และมโนทัศน์ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย
ว่าเป็ นวิถีที่ดีงาม และควรคงอยูไ่ ว้ไม่เปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยจึงถือว่ามีความสาคัญ
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545มาตรา 7
มุ่งหมายให้ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ตอ้ งปลู ก ฝั งจิ ตส านึ กที่ ถูก ต้องเกี่ ยวกับ การเมื องการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่
เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทย รู ้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ การกี ฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้ อนั เป็ นสากล ตลอดจน
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อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชี พ รู้จกั พึ่งตนเอง
มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545: 3)
ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:
6) ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสานึ ก
ในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ง
ทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ทางานเป็ นกลุ่ม มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม จิตสานึ ก และความภูมิใจในความเป็ นไทย
ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข รังเกี ยจการทุ จริ ต
ต่อต้านการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง และสามารถก้าวทันโลก (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552:
9-12) ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาที่ มุ่ ง ปลู ก ฝั ง ให้ ป ระชาชนของรั ฐ มี คุ ณ ลัก ษณะของความเป็ นพลเมื อ ง
ที่เหมาะสม มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นต่อการปกครอง รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่ และการปกป้ องสิ ทธิของ
บุคคลและประโยชน์สาธารณะ มีความรู ้ ความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างมีคุณภาพ และอยู่บน
ข้อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล (ศรั ณ ยุ หมั้น ทรั พ ย์, 2553: 4-5) โดยความเป็ นพลเมื อ งนั้ นถื อ ได้ ว่ า
มีความสาคัญ เพราะถ้าสมาชิ กในสังคมประชาธิ ปไตยรู ้จกั ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ยอ่ มเกิ ดผลดีต่อ
สังคมและประเทศ ซึ่ งทาให้สังคมและประเทศพัฒนาไปอย่างมัน่ คง เพราะการที่ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างหลากหลาย ย่อมส่ งผลให้การทางานนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้งยัง
ก่อให้เกิ ดความรักและความสามัคคี ในหมู่คณะ สังคมมี ความเป็ นระเบี ยบ สงบเรี ยบร้ อย เพราะ
ทุกคนปฏิบตั ิตามระเบียบกติกา และกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ สังคมมีความเป็ นธรรม สมาชิกทุกคน
ได้ รั บ สิ ทธิ หน้ า ที่ เสรี ภาพ ความเท่ า เที ย มกั น ตามกฎหมาย และสมาชิ ก ในสั ง คมมี ค วาม
เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่แ ละมี น้ า ใจต่ อ กัน ตามหลัก ศี ล ธรรมที่ เป็ นพื้ น ฐานในการปฏิ บ ัติ ต่ อ กัน ตามวิ ถี
ประชาธิปไตย (สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2555: 22-23)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มุ่ งให้ นัก เรี ย นอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็น
คุ ณ ค่ าข อ งท รั พ ย าก ร แ ล ะ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ค ว าม รั ก ช าติ แ ล ะ ภู มิ ใจใน ค วาม เป็ น ไท ย
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:10) ซึ่ งการเป็ นพลเมือง หมายถึ ง คนที่ อาศัยอยู่ในรั ฐ ท าหน้าที่ เป็ น
ก าลัง ส าคัญ ของรั ฐ มี ส านึ ก ในสิ ท ธิ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ง ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว รั ฐ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ วนรวมร่ วมกัน (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2556: 13)
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ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ พ ัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเป็ นพลเมื อ ง พ.ศ. 2553-2561
(คณะอนุ กรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็ นพลเมืองดี , 2553: 4-5) ที่มี เป้ าหมายเพื่ อท าให้การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยประสบ
ความส าเร็ จในประเทศ โดยการสร้ าง “พลเมื อ ง” ที่ มี ค วามสามารถปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ซึ่ งหมายถึ ง สมาชิ กในสังคมที่ ใช้สิ ทธิ เสรี ภาพ โดยมี ค วามรั บผิดชอบต่อตนเอง
ต่อผูอ้ ื่น และต่อสังคม โดยบุคคลที่เป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย จะมีพฤติกรรมที่สาคัญ คือ
การมี คารวธรรม เป็ นพฤติก รรมที่ แสดงให้เห็ นถึ งความเคารพซึ่ งกันและกัน เคารพในระเบี ยบ
กฎเกณฑ์หรื อระเบียบข้อบังคับของสังคมส่ วนรวม การมีสามัคคีธรรม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออก
ของบุคคลซึ่ งอยูร่ วมกันในสังคมและมีการทางานร่ วมกัน มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงาน
และองค์กรร่ วมกัน มีลกั ษณะการร่ วมคิด ร่ วมทาหรื อทางานเป็ นทีมด้วยความเต็มใจเป็ นน้ าหนึ่ ง
ใจเดี ยวกัน และตั้งใจปฏิ บตั ิงานนั้นให้สาเร็ จลุ ล่วงตามวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด และ
การมีปัญญาธรรม เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านผูใ้ ช้สติปัญญา ใช้เหตุผล และความ
ถู ก ต้องในการพัฒ นาหรื อ แก้ไ ขปั ญ หาในการดาเนิ น ชี วิต ประจาวัน (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎร, 2555: 25-28) จากความสาคัญของการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โรงเรี ยน
มัธยมวัดสิ งห์ จึงได้ก าหนดทิ ศทางของโรงเรี ยนโดยมีเป้ าประสงค์ให้นักเรี ยนเป็ นพลเมือง และ
พลโลกที่ ดี มี คุ ณ ภาพและมี ค วามสุ ข ตามแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาปี 2556 - 2558
(นโยบายและแผนงานโรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ , 2556: 28-30) โดยการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดคุ ณลักษณะ
ความเป็ นพลเมื องตามระบอบประชาธิ ปไตยนั้น จะทาให้ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นพลเมื องที่ ดี มี คุณภาพ
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
แต่ จากสภาพการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อสร้ างความเป็ นพลเมื องที่ ผ่านมายังไม่ ได้ผ ล
เนื่ องจากปั ญหาที่ พบเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนความเป็ นพลเมืองสาหรับประเทศไทยนั้น
ถึงแม้จะเคยมี “วิชาหน้าที่พลเมือง” เป็ นวิชาเฉพาะในหลักสู ตรการศึกษาที่นกั เรี ยนทุกคนต้องเรี ยน
แต่ “วิชาหน้าที่พลเมือง” ได้ถูกลดทอนความสาคัญให้เหลือเพียงเป็ นสาระหนึ่งในสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษาเท่านั้น นอกจากนั้นเนื้ อหาตามที่หลักสู ตรกาหนดก็เป็ นวิชาการมาก อีกทั้งยากเกินไป
สาหรับนักเรี ยน วิชาหน้าที่ พลเมืองจึงกลายเป็ นวิชาที่ น่าเบื่ อ และทาให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ชาติไม่สามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็ น “พลเมือง” ให้กบั ประเทศไทยได้ อีกทั้งหลักสู ตรและ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนเน้นความรู ้ภาคทฤษฎี และวิธีการบรรยาย ทั้งๆที่ความเป็ นพลเมือง คือ
การเคารพตนเอง เคารพผูอ้ ื่ น เคารพกติ ก า และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการได้ม าซึ่ ง
คุณลักษณะดังกล่าว ต้องจัดการเรี ยนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ ฝึ กฝน ผ่านกิจกรรมเชิงกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ข องกลุ่ ม ร่ วมกัน นอกจากนี้ ในปั จจุบ นั ความรู ้ ค วามเข้าใจเรื่ องประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ยน
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ซึ่ งสัมพันธ์กบั การสร้างความเป็ นพลเมืองโดยตรงนั้น เท่าที่ปรากฏในสถานศึกษาเป็ นแต่เพียงการ
เลื อ กตั้ ง สภานั ก เรี ยน ทั้ งๆที่ ป ระชาธิ ป ไตยเป็ นเรื่ องของวิ ถี ชี วิ ต การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม
(คณะอนุ กรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็ นพลเมืองดี, 2553: 2) ซึ่ งสอดคล้องกับ อาพล จินดาวัฒนะ และคณะ(2555: 8) ที่ได้กล่าวถึงระบบ
การสอนส่ วนใหญ่ที่เน้นการสอนด้วยวิธีบรรยายเนื้ อหาวิชาเกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองดี และความ
เป็ นพลโลกที่ดีมากกว่าการจัดฝึ กฝนปฏิ บตั ิ ทาให้ขาดประสบการณ์ ตรงในการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการ
เป็ นพลเมื อ งดี และการเป็ นพลโลกที่ ดี ท าให้ ผูเ้ รี ย นขาดโอกาสในการพัฒ นานิ สั ย ด้านความ
รับผิดชอบทางสังคม ทางศีลธรรมและจริ ยธรรม โดยเฉพาะขาดประสบการณ์ในการมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน การรับใช้สังคมซึ่ งเป็ นแก่นสาระ และรากฐานของการเป็ นพลเมืองดีและการเป็ น พลโลกที่ดี
สอดคล้องกับวัฒนา อัคคพานิ ช (2543: 58) ที่ ได้กล่ าวว่า การจัดการศึ กษาในเรื่ องประชาธิ ปไตย
มัก เป็ นการเรี ยนโดยใช้ท่ องจา ผูเ้ รี ยนไม่ เห็ นคุ ณ ค่า ไม่ เข้าใจ จึ งกลายเป็ นวิชาที่ เครี ยด บางครั้ ง
ผู ้ส อนก็ เบื่ อ ไม่ ช อบการเมื อ ง เนื่ อ งจากผู ้ส อนเองก็ ย งั ไม่ ไ ด้ เข้า ใจสาระของการเมื อ งอย่ า ง
แตกฉานพอ ซึ่ งจากสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อสร้ างความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ส่ งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษานานาชาติ (IEA)ด้านความรู ้ เกี่ ยวกับ
พลเมื องศึ ก ษา พบว่านัก เรี ย นไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 452 ซึ่ ง ต่ ากว่าค่าเฉลี่ ย 500 คะแนนของ ICCS
และเมื่ อจาแนกระดับ ความสามารถของนัก เรี ย นไทยพบว่ามี ความสามารถระดับ 3 ร้ อยละ 25
ความสามารถระดับ 2 ร้อยละ 29 ความสามารถระดับ 1 ร้อยละ 38 และความสามารถต่ากว่าระดับ 1
ร้อยละ 25 (IEA: 2010, อ้างถึ งในสมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ , 2557: online) ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งการขาด
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของนักเรี ยนไทย อีกทั้งยังมีปัญหาในด้านการจัดการศึกษา ซึ่ งจาก
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) พบว่าคะแนนเฉลี่ ยในรายวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนี้
ปี การศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.09 ปี การศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.26 และปี การศึกษา
2557 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.85 (วิชาการโรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์, 2558: 15)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะสามารถ
พัฒ นาผู้เรี ย นให้ มี คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย โดยเป็ นการเรี ย น
การสอนที่เน้นให้นกั เรี ยนได้เผชิญสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาแล้วต้องพิสูจน์ความจริ งด้วยหลั กของ
เหตุผล เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันและ
ยอมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในการทางานแบบประชาธิ ปไตย สอดคล้องกับ สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 51) ได้กล่าวถึ ง
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒนาลักษณะความเป็ นพลเมื องดี โดยกิ จกรรมการเรี ยน
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การสอนแบบสื บสวนสอบสวนเป็ นกิ จ กรรมที่ อ าศัย หลัก การและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
เช่นเดียวกับกิจกรรมแบบแก้ปัญหา ซึ่ งเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้สติปัญญาของผูเ้ รี ยน
ได้มาก เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวของเขาเอง วิธีการนี้ นิยมใช้มากในวิชา
สังคมศึ กษาและวิท ยาศาสตร์ บางแห่ งเรี ยกว่าวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ กิ จกรรมแบบ
สื บสวนสอบสวนเน้นความสาคัญที่ผเู้ รี ยนเป็ นอันมาก โดยเฉพาะความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองให้เป็ นคนช่ างสังเกตและช่ างสงสัย เพื่อจะได้เพียรพยายามหาข้อมูลมาขจัดความสงสัยนั้น
จนในท้ายสุ ดจะเกิ ดมโนคติ ในเรื่ องที่ ศึกษาและสามารถสรุ ปเป็ นหลักการหรื อกฎเกณฑ์ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่ งกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสื บสวนสอบสวน เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่งส่ งเสริ มวิธีการ
แก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนกระบวนการคิ ด รวมทั้งฝึ กทักษะและความสามารถในการตัดสิ นใจ
การยอมรั บเจตคติ ข องผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเป็ นผูท้ ี่ คิดอย่างมี เหตุ ผลนาไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติขอ้ หนึ่ งของการเป็ นพลเมืองดี ซึ่ งสอดคล้องกับศักดิ์ ชยั นิ รัญทวี
(2548: 57) ที่กล่าวถึ งกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองว่า การเรี ยนการสอน
โดยกระบวนการกลุ่ ม ช่ ว ยท าให้ เนื้ อ หาทางด้านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของความเป็ นพลเมื อ ง
กลายเป็ นเรื่ องที่ มีชีวิตชี วาน่ าสนใจมี ความเคลื่ อนไหว นักเรี ยนสามารถมองเห็ นแง่มุมที่ แตกต่าง
การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม มุ่ ง ให้ ผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ ว มทั้ง ทางด้านร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และ
การปฏิ สัมพันธ์เป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีการใช้กิจกรรมและสื่ อการสอนหรื อกิ จกรรมอื่นมาประกอบ
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551: 198-199) ยังได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่มีลกั ษณะสาคัญ โดยเน้นการ
พัฒ นาทักษะทางสังคม ฝึ กการวางแผน การแบ่งหน้าที่ แบ่ งงาน การติ ดตามผลงาน การแก้ไข
ปั ญ หาร่ วมกัน การอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ยอมรั บ ความแตกต่ า งของสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม
ส่ งเสริ มความรั ก ความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ ซึ่ งทั ก ษะเหล่ า นี้ ถื อ เป็ นพื้ น ฐานของชี วิ ต แบบ
ประชาธิ ปไตย สอดคล้องกับจอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 221-222) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม เป็ นรู ป แบบการสอนที่ ม าจากการอยู่ร่วมกัน ในสั งคม
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่พฒั นาความเป็ นพลเมือง โดยการให้ผเู ้ รี ยนระบุปัญหา ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ปั ญหานั้น ร่ วมกันศึกษารวบรวมข้อมูล ความคิด และทักษะอันเป็ นการพัฒนาความสามารถในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม โดยการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีข้ นั ตอนกระบวนการ
ที่ สาคัญ ดังนี้ 1) ขั้นเสนอสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเสนอปั ญหาที่ผูส้ อน
กาหนดสถานการณ์ให้ 2) ขั้นพิจารณาปั ญหา หมายถึง ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันพิจารณาปั ญหา
ที่ เสนอและศึ ก ษาใบความรู้ จากผูส้ อน เพื่ อเชื่ อ มโยงไปสู่ จุดประสงค์ที่ ก าหนด 3) ขั้น วางแผน
หมายถึ ง ให้ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ มได้ร่วมศึ กษา ร่ วมกันคิ ดวางแผนขั้นตอนในการศึ กษาค้นคว้าตาม
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ใบกิ จกรรม โดยการก าหนดหน้าที่ ข องสมาชิ กในกลุ่ ม และมอบหมายการท างาน 4) ขั้น ลงมื อ
ปฏิบตั ิ หมายถึง สมาชิ กแต่ละคนในกลุ่มค้นคว้าหาความรู ้ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งร่ วมกัน
ปฏิ บตั ิตามกิ จกรรมที่เน้นการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ดา้ นสังคม โดยผูส้ อนจะคอยแนะนา
และช่วยเหลือในการปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อนาผลมาอภิปรายสรุ ปสาระสาคัญของกลุ่ม 5) ขั้นรวบรวม
วิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอผลงาน หมายถึง สมาชิกได้เสนอผลงานที่ตนเองได้ศึกษาร่ วมกัน อภิปราย
สรุ ปเป็ นความคิดของกลุ่ม และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมส่ งตัวแทนนาเสนอผลการศึกษาหน้า
ชั้นเรี ยน และผูเ้ รี ยนในชั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์วา่ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดหรื อไม่ 6) ขั้นทบทวน
และเชื่ อมโยงปั ญหาใหม่ หมายถึ ง เป็ นการวิเคราะห์ และอภิ ปรายบทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
หลังจากนั้นนาความรู ้ ไปขยายต่อเชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ ๆ เพื่ อสร้ างองค์ความรู ้ ในรู ป ของแผนผัง
ความคิ ด พร้ อมทั้งประเมิ นผลความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทัก ษะทางสั งคมลงในบันทึ กของฉัน
(Joyce and Weil, 2009: 226-227 )
จากแนวคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม จะเห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม มี ส่ วนช่ วย
ส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการต่างๆของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน รวมทั้งช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย อีกทั้งยังเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ งได้นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อันจะทาให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวได้เมื่อเกิ ดการเผชิ ญสถานการณ์
ต่างๆ และเป็ นการสร้างคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยให้กบั นักเรี ยนเพื่อ
พัฒนาประเทศให้กา้ วหน้าสื บต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Investigation) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่มีแนวคิด
ให้ผูเ้ รี ย นค้นพบการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เป็ นการพัฒ นาความสามารถของผูเ้ รี ย นในการแสวงหา
ความรู้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุ ปเป็ นคาตอบ ฝึ กความรับผิดชอบในการทางานเป็ น
กลุ่ ม ฝึ กการแก้ไ ขปั ญ หาและเรี ย นรู ้ ร่วมกัน ยอมรั บ ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล ยอมรับความ
คิ ดเห็ นที่ แตกต่างกัน ซึ่ งกิ จกรรมดังกล่ าวเป็ นการส่ งเสริ ม นัก เรี ยนให้ได้เรี ยนรู้ วิถี ชีวิตในสังคม
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ประชาธิ ปไตยได้อย่างถูกต้อง (ดวงกมล สิ นเพ็ง 2551: 188) โดยรู ปแบบนี้ มาจากแนวคิดหลักของ
เธเลน (Thelen) 2 แนวคิ ด คื อ แนวคิ ดเกี่ ยวกับการสื บ เสาะแสวงหาความรู ้ (inquiry) และแนวคิ ด
เกี่ยวกับความรู ้ (knowledge) เธเลนได้อธิ บายว่า สิ่ งสาคัญที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกหรื อ
ความต้องการที่จะสื บค้นหรื อเสาะแสวงหาความรู ้ก็คือ ตัวปั ญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลกั ษณะที่มี
ความหมายต่ อ ผู ้เรี ย นและท้า ทายเพี ย งพอที่ จะท าให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความต้อ งการแสวงหาค าตอบ
นอกจากนั้นปั ญหาที่มีลกั ษณะชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย(puzzlement) หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิด จะยิ่งทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที่จะเสาะแสวงหาความรู ้ หรื อคาตอบมากยิ่งขึ้ น
เนื่ องจากมนุ ษย์อาศัยอยู่ในสังคม ต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในสังคม เพื่อสนองความต้องการของ
ตนทั้งทางด้านร่ างกาย สติ ปั ญ ญา จิ ตใจ อารมณ์ และสั ง คม ความขัดแย้งทางความคิ ดที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างบุ ค คลหรื อ ในกลุ่ ม (ทิ ศ นา แขมมณี , 2550: 248) ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มีแนวคิดมาจากทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือการ
พึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีความตระหนักว่า สมาชิ กกลุ่มทุกคนมีความสาคัญ และความสาเร็ จของกลุ่ม
ขึ้นกับสมาชิ กทุกคน สมาชิ กแต่ละคนจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความสาเร็ จ มีการ
ปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด ทาให้สมาชิ กในกลุ่มการเรี ยนรู ้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและ
พยายามท าหน้าที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายอย่างเต็ม ความสามารถ เกิ ดการใช้ท ัก ษะการปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างบุ คคล และทัก ษะการทางานกลุ่ ม ย่อย และมี การวิเคราะห์ ก ระบวนการท างานของกลุ่ ม
เพื่ อช่ วยให้ก ลุ่ ม เกิ ดการเรี ย นรู ้ และปรั บ ปรุ งการท างานให้ดีข้ ึ น (ทิ ศนา แขมมณี , 2550: 99-101)
ทั้ งนี้ จากการศึ ก ษาพ บว่ า มี แ นวคิ ด การจั ด การเรี ยนรู ้ สื บสวน โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
ของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 226-227) กล่าวถึ งขั้นตอน
การจัด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม แบ่ ง เป็ น 6 ขั้น ตอน คื อ 1) ขั้น เสนอ
สถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หา หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน เสนอปั ญ หาที่ ผูส้ อนก าหนดสถานการณ์ ใ ห้
2) ขั้นพิ จารณาปั ญหา หมายถึ ง ให้ผูเ้ รี ยนแต่ ละกลุ่ มร่ วมกันพิ จารณาปั ญหาที่ เสนอและศึ กษาใบ
ความรู้จากผูส้ อน เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่ จุดประสงค์ที่กาหนด 3) ขั้นวางแผน หมายถึง ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละ
กลุ่มได้ร่วมศึกษา ร่ วมกันคิดวางแผนขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าตามใบกิ จกรรม โดยการกาหนด
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการทางาน 4) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ หมายถึง สมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ ม ค้นคว้าหาความรู ้ ตามที่ ได้รับ มอบหมาย พร้ อมทั้งร่ วมกันปฏิ บ ตั ิ ตามกิ จกรรมที่ เน้นการ
ส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ดา้ นสังคม โดยผูส้ อนจะคอยแนะนา และช่ วยเหลื อในการปฏิ บตั ิ
กิจกรรม เพื่อนาผล มาอภิปรายสรุ ปสาระสาคัญของกลุ่ม 5) ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอ
ผลงาน หมายถึ ง สมาชิ ก ได้เสนอผลงานที่ ต นเองได้ศึ ก ษาร่ วมกัน อภิ ป รายสรุ ป เป็ นความคิ ด
ของกลุ่ ม และบัน ทึ ก ในแบบบัน ทึ ก กิ จ กรรมส่ ง ตัว แทนน าเสนอผลการศึ ก ษาหน้ า ชั้น เรี ย น
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และผูเ้ รี ยนในชั้น ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ว่าบรรลุ จุดมุ่งหมายที่ ก าหนดหรื อไม่ และ 6) ขั้นทบทวน
และเชื่ อมโยงปั ญหาใหม่ หมายถึง เป็ นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
หลังจากนั้นนาความรู ้ ไปขยายต่อเชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ ๆ เพื่ อสร้ างองค์ความรู ้ ในรู ป ของแผนผัง
ความคิ ด พร้ อมทั้งประเมิ นผลความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทัก ษะทางสั งคมลงในบันทึ กของฉัน
สอดคล้องกับ ทิ ศนา แขมมณี (2550: 249-250) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ให้ผเู้ รี ยนเผชิ ญปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่ชวนให้
งุนงงสงสัย 2) ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็ นต่อปั ญหาหรื อสถานการณ์ น้ นั 3) ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
ร่ ว มกัน วางแผนในการแสวงหาความรู ้ 4)ให้ ผู้เรี ย นด าเนิ น การแสวงหาความรู้ 5)ให้ ผู้เรี ย น
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล สรุ ป ผลข้อ มู ล น าเสนอ และอภิ ป รายผล 6) ให้ ผูเ้ รี ย นก าหนดประเด็ น ปั ญ หา
ที่ ต้ อ งการสื บเสาะหาค าตอบต่ อ ไป และดวงกมล สิ นเพ็ ง (2551: 190-192) อธิ บ ายขั้น ตอน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บ สวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นเสนอปั ญหา 2) ขั้นพิจารณาปั ญหา 3) ขั้นคิดวิธีแสวงหาความรู ้ 4 ) ขั้นค้นคว้าแสวงหาความรู ้
5) ขั้นเสนอผลการแสวงหาความรู ้ และ 6) ขั้นสรุ ปผล
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ของจอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 226-227) มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยกระบวนการ
ของการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีความเหมาะสมกับเนื้ อหาเรื่ อง ความเป็ น
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย โดยเป็ นการฝึ กให้ ผูเ้ รี ย นรู้ จ ัก การแสวงหาความรู้ ฝึ กการ
แก้ปัญหาและการทางานร่ วมกันภายใต้ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล ยอมรั บความคิ ดเห็ นเพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายของความเป็ นพลเมื องดี ภายใต้สังคม
ประชาธิปไตย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเสนอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา 2) ขั้นพิจารณา
ปั ญ หา 3) ขั้ น วางแผน 4) ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บ ั ติ 5) ขั้ น รวบรวม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เสนอผลงาน
และ 6) ขั้น ทบทวนและเชื่ อ มโยงปั ญ หาใหม่ ซึ่ งรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ ส่งเสริ มความเป็ นพลเมืองให้แก่ผเู ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
แก้ปัญหา ฝึ กการทางานกลุ่ม โดยกระบวนการประชาธิ ปไตยเป็ นกลุ่ม ที่สืบเสาะหาความรู้ภายใต้
ความเป็ นประชาธิ ป ไตยเป็ นหลัก ผูเ้ รี ยนต้องถกเถี ยงกันและตกลงกัน ภายใต้ความสามารถของ
แต่ ล ะบุ ค คลภายในกลุ่ ม โดยมี ก ารแข่ ง ขัน ระหว่ า งกลุ่ ม และมี ค วามร่ ว มมื อ กัน ภายในกลุ่ ม
เพื่ อน าไปสู่ จุด มุ่ ง หมายของความเป็ นพลเมื องดี ข องสั ง คม สอดคล้อ งกับ (กรมวิช าการ, 2544:
15-16) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้น
บรรยากาศการทางานร่ วมกัน เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และการเรี ยนรู ้ที่จะดาเนินชี วิตอยูใ่ น
สังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ นวลจิตต์ เชาวกี รติพงศ์ (2540: 70) กล่าวว่า
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการอยากรู ้ อยากเห็ น
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมสื บสวนเพื่อค้นหาคาตอบสาหรับปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง ผูเ้ รี ยน
จะต้องท างานเป็ นกลุ่ ม ต้องปรึ ก ษาหรื อแบ่ งหน้าที่ ก ารงาน จะต้องถกเถี ยงเสนอข้อมูล อธิ บ าย
ข้อสรุ ป สาหรั บข้อคิ ดเห็ นแต่ล ะข้อ การสอนตามรู ปแบบนี้ มี แนวคิ ดเรื่ องความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล กล่ าวคื อ เป็ นสิ่ ง เร้ า ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ว่า ผูอ้ ื่ น คิ ด อย่า งไร และเข้าใจ
การทางานของผูอ้ ื่น ได้แก้ปัญหาร่ วมกับผูอ้ ื่น การจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
จึงเป็ นรู ปแบบที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมือง สอดคล้องกับการดาเนิ นชี วิต
แบบประชาธิ ปไตย และสอดคล้องกับลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล (ม.ป.ป.: 103) ได้กล่าวถึ งแนวทาง
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อความเป็ นพลเมืองดี ว่ากระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บสอบ
เป็ นการเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สืบค้นความรู้ดว้ ยตนเอง และฝึ กทักษะอันจาเป็ นแก่การ
ตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการที่เหมาะสมแก่การเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีอย่างยิง่
สาหรับคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย คือการที่ บุคคลสามารถ
แสดงบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองต่ อ สั ง คม อี ก ทั้ง ด ารงตนเป็ นประโยชน์
ต่อสั งคม ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล กัน อันจะก่ อให้ เกิ ดการพัฒ นาสั งคมและประเทศชาติ ให้เป็ นสังคม
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งการสร้ างพลเมื องให้มีค วามเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยนั้น มี หลัก
พื้นฐานอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1) เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ 2) เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ และกติกาของ
สั ง คมที่ เป็ นธรรม 3) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ น และสั ง คม (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาผูแ้ ทน
ราษฎร,2556: 9) ส่ วนคณะอนุ ก รรมการนโยบายปฏิ รูปการศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง ด้านพัฒ นา
การศึกษาเพื่ อสร้ างความเป็ นพลเมื องดี (2553: 4-5) ได้สรุ ปคุ ณสมบัติของคุ ณลักษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยไว้ 6 ประการ ดังนี้ 1) มีอิสรภาพ และพึ่งตนเองได้ไม่อยูภ่ ายใต้
การครอบงาของระบบอุ ป ถัม ภ์ 2) เคารพสิ ท ธิ ผูอ้ ื่ น ไม่ ใ ช้สิ ท ธิ เสรี ภาพของตนไปละเมิ ดสิ ท ธิ
เสรี ภาพของบุคคลอื่น 3) เคารพความแตกต่าง มีทกั ษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากตนเอง 4) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ของผูอ้ ื่น และเห็ นความ
เท่าเทียมกัน มองคนเป็ นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง 5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการ
แก้ปัญหาไม่ใช้กาลัง และยอมรับ ผลของการละเมิ ดกฎหมาย 6)รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่า
ตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม กระตือรื อร้นที่จะรับผิดชอบ และร่ วมแก้ไขปั ญหาสังคมโดยเริ่ มต้น
ที่ตนเอง สอดคล้องกับสาโรช บัวศรี (2544: 84-89) ซึ่ งได้อธิ บายสัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุ ษย์
แบบประชาธิ ป ไตยมี ล ัก ษณะส าคัญ 3 ประการ ดั ง นี้ 1)มี ก ารเคารพซึ่ งกัน และกั น อย่ า งยิ่ ง
หรื อคารวธรรม คือ ทุกคนจะต้องให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด เคารพใน
ความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น แสดงความคิดเห็ นออกมาโดยไม่ล่วงเกิ นผูอ้ ื่น 2) มีการแบ่งปั นร่ วมงานกัน
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และประสานงานกัน หรื อ สามัค คี ธ รรม คื อ ผู ้ใ ดสามารถในทางใดก็ อ าสารั บ แบ่ ง งานไปท า
ไม่บ่ายเบี่ยงและหลีกเลี่ยง ร่ วมมือกันทาหมดตามอัตภาพและประสานงานกันหมด โดยทาตามที่ได้
ตกลงกัน วางแผนซึ่ งร่ ว มกัน วางไว้แล้ว ไม่ มี ใ ครดื้ อ ดึ ง กลั่น แกล้ง เนื่ อ งจากเห็ น แก่ ต ัวเอง และ
3) มี ค วามเชื่ อมั่นในวิถี ก ารแห่ งปั ญ ญาหรื อปั ญ ญาธรรม คื อ การที่ ค นเรานับ ถื อกันและร่ วมมื อ
สามัคคีกนั นั้น บางทีอาจนับถือและร่ วมมือไปในทางที่ผิด ดังนั้นจาเป็ นต้องมี “ปั ญญา” เป็ นเครื่ อง
เหนี่ ยวรั้งและชี้ ทางมิให้เขวไปได้ ดังนั้นในสังคมประชาธิ ปไตยจึงมีการนับถือปั ญญาธรรมอย่างยิ่ง
อีกทั้งยังสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร (2555: 25-28)ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยประกอบด้วย 1) การมี คารวธรรม เป็ นพฤติ กรรมที่
แสดงให้เห็ นถึ งความเคารพซึ่ งกันและกัน เคารพในระเบี ยบกฎเกณฑ์หรื อระเบี ยบข้อบังคับของ
สังคมส่ วนรวม 2) การมีสามัคคีธรรม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่ งอยูร่ วมกันในสังคม
และมีการทางานร่ วมกัน มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่ วมกัน มีลกั ษณะการ
ร่ วมคิด ร่ วมทาหรื อทางานเป็ นทีมด้วยความเต็มใจเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิบตั ิงานนั้น
ให้สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด และ 3) การมีปัญญาธรรม เป็ นพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกในด้านผูใ้ ช้สติปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการพัฒนาหรื อแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 1) ด้านคารวธรรม หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพกฎระเบียบ การเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และเคารพความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่ น 2) ด้านสามัคคีธรรม หมายถึ ง พฤติ กรรมที่แสดงออกของบุคคลในการท างานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ ม การรั บผิ ดชอบต่ องานกลุ่ ม และการเห็ นแก่ ประโยชน์ ของส่ วนรวม 3) ด้านปั ญญาธรรม
หมายถึง การเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักศีลธรรม และ
ตามหลักเหตุผล โดยยึดหลักความจริ งและความถูกต้องเป็ นสาคัญ
จากการศึ กษาแนวคิด หลัก การ การจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1
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ตัวแปรต้ น
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา
การให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิญปั ญหา หรื อสถานการณ์ต่างๆ ที่ จะ
ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย
ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาปั ญหา
การให้ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็ น และ
พิจารณาปั ญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน
การให้ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา ร่ วมกันคิดวางแผน
ขั้น ตอนในการศึ ก ษา คิ ด วิธีก ารที่ จ ะค้น คว้าหาความรู ้ โดยมี การ
กาหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการทางาน
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบตั ิ
ผู ้เรี ย นด าเนิ น การแสวงหาความรู ้ ต ามบทบาทหน้ า ที่
ที่ นักเรี ยนได้รับ จากกลุ่ ม โดยครู ผูส้ อนให้ค าแนะน านัก เรี ยนทั้ง
แหล่งค้นคว้าหาความรู ้ และช่ วยหาข้อมูลความรู ้ให้นักเรี ยนอีกทั้ง
ผูส้ อนคอยดูแลติ ดตามการทางานของนักเรี ยน แนะนาให้นักเรี ยน
ร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการทางานเพื่อค้นคว้าแสวงหาความรู ้
ขั้นที่ 5 ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลงานที่ตนเอง
ได้ศึกษา
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปผลเป็ นความคิดของกลุ่ม ร่ วม
ถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางานด้วย
ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนและเชื่อมโยงปั ญหาใหม่
เป็ นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรี ยน..โดยผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน หลังจากนั้นนาความรู ้ไปขยายต่อเชื่อมโยงความรู ้ใหม่ๆ เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ โดยเป็ นประเด็นปั ญหาที่ผูเ้ รี ยนต้องการสื บเสาะ
หาคาตอบต่อไป

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
3 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านคารวธรรม
2. ด้านสามัคคีธรรม
3. ด้านปัญญาธรรม

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม
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คาถามการวิจัย
1. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
2. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีพฒั นาการอยูร่ ะดับใด
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
มัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ภาคเรี ยน ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 14 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 605 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/10 โรงเรี ยน
มัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 49 คน ที่ ได้ม าจากการสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
2. ตัวแปรทีว่ จิ ัย
ตัวแปรที่วจิ ยั ในครั้งนี้ ได้แก่
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย
2.2.3 ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3. เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เนื้ อ หาในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมื อ ง วัฒ นธรรม และการด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม รายวิ ช าพื้ น ฐานสั ง คมศึ ก ษา 2 (ส 21102)
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ประกอบด้วยเนื้ อหาย่อย ดังนี้ 1) รัฐธรรมนู ญ 2) กฎหมายคุ ม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล 3) การเคารพ
กติ ก าของสั งคม 4) การใช้สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของตนเองอย่า งเคารพสิ ท ธิ และเสรี ภ าพของผูอ้ ื่ น
5) หน้าที่ ข องชนชาวไทยตามวิถี ป ระชาธิ ป ไตย 6) การมี ส่ วนร่ ว มและรั บ ผิ ดชอบในกิ จ กรรม
ทางสังคม 7) การรักษาสาธารณสมบัติ และ 8) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ดาเนิ นการทดลองเป็ นเวลา
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 16 ชัว่ โมง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงใช้ความหมายคาศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจยั ดังนี้
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ สื บ สวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ ม หมายถึ ง กระบวนการ
ที่ ส่ งเสริ มความสามารถของผู ้เรี ยนในการแสวงหาความรู้ โดยให้ ผู้เรี ยนได้ เผชิ ญ ปั ญหา
หรื อ สถานการณ์ ต่ า งๆ เน้ น ให้ ผูเ้ รี ย นมี อิ ส ระในการศึ ก ษาหาความรู้ ต ามหลัก ประชาธิ ป ไตย
ได้คน้ คว้าหาความรู ้ จากแหล่งต่างๆ ฝึ กการแก้ปัญหาและการทางานร่ วมกันภายใต้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และเป็ น
การปลูกฝังนิ สัยในการสื บเสาะค้นหาความรู้ เพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายของความเป็ นพลเมืองภายใต้
สั ง คมประชาธิ ป ไตย ซึ่ งมี ล าดับ ขั้น ตอนการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวคิ ด ของจอยส์ และวี ล
(Joyce and Weil.) ดังนี้
1.1 ขั้น เสนอสถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หา เป็ นการให้ ผูเ้ รี ย นได้เผชิ ญ ปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย
1.2 ขั้นพิ จารณาปั ญ หา เป็ นการให้ผูเ้ รี ยนแต่ ละกลุ่ ม ร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ น
และพิจารณาปัญหา
1.3 ขั้นวางแผน ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันศึกษา ร่ วมกันคิดวางแผนขั้นตอน
ในการศึกษาคิดวิธีการที่จะค้นคว้าหาความรู้ หรื อคาตอบที่ตอ้ งการ เพื่อมาสนับสนุนความคิดเห็น
ของตนโดยมีการกาหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการทางาน
1.4 ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บ ั ติ ผู้เรี ยนด าเนิ น การแสวงหาความรู้ ต ามบทบาทหน้ า ที่
ที่นกั เรี ยนได้รับจากกลุ่ม โดยครู ผสู้ อนให้คาแนะนานักเรี ยนทั้งแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ และช่วยหา
ข้อมูลความรู้ให้นกั เรี ยน อีกทั้งผูส้ อนคอยดูแลติดตามการทางานของนักเรี ยน แนะนาให้นกั เรี ยน
ร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการทางานเพื่อค้นคว้าแสวงหาความรู้
1.5 ขั้น รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมู ล และน าเสนอผลงานที่ ตนเองได้ศึ ก ษา ผูเ้ รี ย น
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปผลเป็ นความคิดของกลุ่ม ร่ วมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางานด้วย
1.6 ขั้นทบทวนและเชื่ อมโยงปั ญหาใหม่ เป็ นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรี ยน
โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน หลังจากนั้นนาความรู ้ไปขยายต่อเชื่ อมโยงความรู ้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้
โดยเป็ นประเด็นปัญหาที่ผเู้ รี ยนต้องการสื บเสาะหาคาตอบต่อไป
2. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการเป็ นสมาชิ กของสังคมในระบอบประชาธิ ปไตย โดยยึดหลักการเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ เคารพ
ความแตกต่ า ง มี เหตุ ผ ล มี ส่ วนร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนรวม
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ซึ่งใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ และแบบประเมิน ที่แสดงถึงคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านคารวธรรม หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แสดงถึ งการเคารพให้ เกี ย รติ ซ่ ึ งกัน
และกัน ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของส่ วนรวม เข้าใจถึงสิ ทธิ ของตนเองและของผูอ้ ื่น รับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น สังเกตได้จากการปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1.1 การเคารพกฎเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง การปฏิบตั ิตนตามกติกา กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ โดยไม่ละเมิดหรื อฝ่ าฝื น ตามที่สังคมกาหนด
2.1.2 การเคารพสิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น หมายถึ ง การให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกัน
และกัน รู ้จกั สิ ทธิ ของตนเอง และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ยอมรับในความเท่าเทียมกันของทุกคน
2.1.3 การเคารพความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น หมายถึ ง การยอมรั บ ฟั งความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
2.2 ด้า นสามัค คี ธ รรม หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การร่ ว มมื อ กัน ท างาน
รับผิดชอบต่องาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก สังเกตได้จากการปฏิบตั ิ ดังนี้
2.2.1 การท างานร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม หมายถึ ง การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ช่วยกันคิด และวางแผนจนงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2.2.2 การรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิ บตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ เสร็ จทันตามเวลาที่กาหนด โดยไม่ทิ้งงานให้เป็ นภาระของเพื่อนในกลุ่ม
2.2.3 การเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม หมายถึ ง การนึ ก ถึ ง ประโยชน์
ส่ วนรวม มากกว่าประโยชน์ ส่ วนตน อาสาช่ วยเหลื อในส่ วนที่ ตนท าได้ นอกเหนื อ จากหน้า ที่
มีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น และทาโดยไม่หวังผลตอบแทน
2.3 ด้านปั ญญาธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หลักเหตุและผลในการ
คิด ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยคานึงถึงความถูกต้องเป็ นหลัก สังเกตได้จากการปฏิบตั ิ ดังนี้
2.3.1 การกาหนดปั ญหา หมายถึง การใช้สติ คิดพิจารณา ไตร่ ตรอง ระบุ
ปัญหา ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยหลักเหตุผลตามสถานการณ์
2.3.2 การวิเคราะห์ ปัญหา หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการคาดการณ์
และตัดสิ นใจ เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆที่เป็ นปั ญหา
2.3.3 การเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา หมายถึง การเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักศีลธรรม และตามหลักเหตุผล โดยยึดหลักความจริ ง
และความถูกต้องเป็ นสาคัญ

17
3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลัง
การเรี ยนรู้ เรื่ อง ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย วัด จากการท าแบบทดสอบ
วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น ตามตารางวิ เคราะห์ ห ลัก สู ต ร ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4. ความคิด เห็น หมายถึ ง การแสดงออกถึ งความรู ้ สึ กนึ ก คิ ดของนัก เรี ยนที่ มี ต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้านบรรยากาศการ
เรี ยนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็ น ซึ่ งเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5. นั ก เรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ี่ ก าลังศึ ก ษาอยู่ใ นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธ ยมวัดสิ งห์
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. นัก เรี ย นที่ เรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยสู งขึ้น
2. เป็ นแนวทางสาหรับครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3. เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ที่ จะน าไปประยุก ต์ใช้ จ ัด การเรี ย นการสอนในสาระการเรี ย นรู้ อื่ น
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

18

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
1.1 ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
1.2 แนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
1.3 วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
1.4 ลักษณะสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
1.5 ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
1.6 ผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
2. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.1 ความหมายของพลเมือง
2.2 ความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.3 คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3. ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาพัฒ นาการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย
3.1 ทฤษฎีพฒั นาการสติปัญญาของเพียเจท์
3.2 ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก
3.3 ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม
4. พัฒนาการเรี ยนรู ้ความเป็ นพลเมืองในแต่ละช่วงวัย
5. แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม
6.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม (Group Investigation Instructional
Model)
1.1 ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2540: 70) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม หมายถึ ง รู ปแบบการสอนที่มุ่งสอนกระบวนการเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยน ประกอบการสอนให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการอยากรู ้อยากเห็น เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมสื บสวนเพื่อค้นหาคาตอบสาหรับปั ญหา
ใดปั ญหาหนึ่ ง ผูเ้ รี ยนจะต้องทางานเป็ นกลุ่ม ต้องปรึ กษาหรื อแบ่งหน้าที่ การงาน จะต้องถกเถียง
เสนอข้อมูลอธิ บายข้อสรุ ปสาหรับข้อคิดเห็นแต่ละข้อ การสอนตามรู ปแบบนี้ มีแนวคิดเรื่ องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือ เป็ นสิ่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความอยากรู ้ อยากเห็ นว่า ผูอ้ ื่นคิดอย่างไร
และเข้าใจการทางานของผูอ้ ื่น ได้แก้ปัญหาร่ วมกับผูอ้ ื่น การสอนแบบนี้ จึงสอดคล้องกับการดาเนิ น
ชีวติ แบบประชาธิปไตย
กรมวิชาการ (2544: 15-16) กล่ าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นบรรยากาศการทางานร่ วมกัน เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และการ
เรี ย นรู ้ ที่ จะดาเนิ น ชี วิต อยู่ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยได้อย่า งเหมาะสม ในการสอนแบบสื บ สอบ
เป็ นกลุ่ม (Group Investigation) ครู ผสู ้ อนจะแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน หรื อน้อยกว่านี้
แต่ละกลุ่มจะวางแผนกันเองว่าจะศึกษาหัวเรื่ องอะไร และจะศึกษาอย่างไร สมาชิ กแต่ละคน หรื อ
สมาชิ ก แต่ ล ะคู่ ในกลุ่ ม จะเลื อกหัวข้อย่อยและเลื อกวิธี แสวงหาค าตอบในเรื่ องนั้น ๆด้วยตนเอง
หลัง จากนั้น สมาชิ ก แต่ ล ะคนหรื อ แต่ ล ะคู่ จะรายงานความก้า วหน้ า และผลการท างานให้ ก ลุ่ ม
ของตนเองทราบ กลุ่มจะอภิปรายเกี่ ยวกับรายงานของสมาชิ กและจัดทารายงานของกลุ่มให้เพื่อน
ทั้งชั้นฟังขั้นตอนการจัดกิจกรรม
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2545: 39) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้เพื่อเตรี ยมทางานหรื อทาโครงการที่ผสู้ อนมอบหมาย ฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
สื บค้นความรู ้หรื อการวางแผนสื บสวนเพื่อแก้ปัญหา
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อาภรณ์ ใจเที่ ยง (2546: 160) กล่ าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ สื บสวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
หมายถึ ง รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิ ปไตย
ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ให้ได้คน้ คว้าหาข้อมูลความรู ้จากแหล่งต่างๆ มิใช่เฉพาะใน
ห้องเรี ยนเท่านั้น ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
ศรี มงคล เทพเรณู (2548: 122) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ที่ผจู้ ดั การเรี ยนรู้เน้นให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลัก
ประชาธิ ปไตย กล่าวคือ หลักการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น อย่างเป็ นระบบ เป็ นกลุ่ม โดยวิธีการศึกษาจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ สภาพปั ญหา การสารวจข้อมูล การตั้งสมมติฐาน และ
การสรุ ปอย่างมีเหตุผล ทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้กระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม การเป็ นผูน้ าผูต้ าม ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นตามหลักของประชาธิปไตย
ทิศนา แขมมณี (2550: 205) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิ ปไตย รู้จกั
การท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ น การทางานระบบกลุ่ ม การศึ กษาหาความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ส่ งผล
ท าให้ผูเ้ รี ยน เกิ ดนิ สั ยรั กการศึ ก ษาค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองได้ด้วยความมัน่ ใจ เพื่ อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม ผู ้ส อนจะแบ่ ง ผู ้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยตามระดั บ
ความสามารถแต่ ละกลุ่ มมี ผูเ้ รี ยนที่ มีค วามสามารถสู ง ปานกลางและอ่อน แต่ล ะกลุ่ ม จะร่ วมกัน
วางแผนกันเองว่าจะศึกษาหัวเรื่ องอะไร และจะศึกษาอย่างไร ร่ วมกันถกปั ญหา ค้นหาคาตอบทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน แล้วนามาอภิ ป รายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และสรุ ปผลเพื่อรายงานหน้าชั้น
การวัดผลจะตัดสิ นจากผลงานสรุ ปจากกลุ่ม โดยให้คะแนนหรื อรางวัลเป็ นกลุ่ม
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551: 188) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่มีกิจกรรมเอื้ออานวยต่อการพัฒนาความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในการแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อสรุ ปเป็ นคาตอบ ฝึ กความ
รับผิดชอบในการท างานเป็ นกลุ่ ม ฝึ กการแก้ไขปั ญหาและเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ยอมรับ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิต
ในสังคมประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 216) กล่ า วว่า การจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ผู้เรี ยนแก้ปัญหา โดยกระบวนการประชาธิ ปไตย
เป็ นกลุ่ม ที่ สืบเสาะหาความรู ้ ภายใต้ความเป็ นประชาธิ ปไตยเป็ นหลัก ผูเ้ รี ยนต้องถกเถี ยงกันและ
ตกลงกัน ภายใต้ค วามสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลภายในกลุ่ ม โดยมี ก ารแข่ ง ขัน ระหว่ า งกลุ่ ม
และมีความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม เพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายของการเป็ นพลเมืองดีของสังคม
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จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า รู ปแบบจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หมายถึง
กระบวนการที่ ส่งเสริ มความสามารถของผูเ้ รี ยนในการแสวงหาความรู ้ เน้นให้ผูเ้ รี ยนมี อิสระใน
การศึ ก ษาหาความรู ้ ต ามหลัก ประชาธิ ป ไตย ฝึ กการแก้ปั ญ หา และการท างานร่ ว มกัน ภายใต้
ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็นเพื่อ
นาไปสู่ จุดมุ่งหมายของความเป็ นพลเมืองภายใต้สังคมประชาธิ ปไตย
1.2 แนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
ดวงเดื อน เทศวานิ ช (2535: 20 – 22) กล่ าวว่า รู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ได้รับการพัฒนามาจาก แนวคิดของเฮอร์ เ บิร์ต เธเลน (Herbert Thelen) เป็ นวิธีที่
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตปั ญหา รวบรวมข้อมูล ทดสอบสมมติฐานและแก้ปัญหา วิธีสอนแบบนี้ มีพ้ืนฐาน
มาจากกระบวนการประชาธิ ปไตย โดยจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เสนอแนวคิดว่า โรงเรี ยนควรให้
ความรู ้ เกี่ ย วกับ การปกครองแบบประชาธิ ป ไตย และฝึ กให้ ผูเ้ รี ย นเป็ นประชาธิ ป ไตย เพื่ อที่ จะ
สามารถพัฒนาสังคมต่อไป เธเลน(Thelen) ได้พฒั นาแนวคิดนี้ โดยนาไปใช้สอนผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษา
ในวิชาสังคมศึกษา โดยเสนอปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิกิริยาโต้ตอบ คิดวิธีการไปค้นคว้าหาคาตอบแล้ว
เสนอผลการศึก ษา ผลที่ผูเ้ รี ยนได้รับ คือ ได้ฝึกกระบวนการประชาธิ ปไตย ผูเ้ รี ยนยอมรับความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ผูเ้ รี ยนเข้าใจว่าช่วยกันคิดย่อมดี กว่าคิดตามลาพังคนเดี ยว มีความรู ้สึกว่า
ตนเองเป็ นเจ้าของปั ญหาที่จะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหาทัว่ ไปได้
ฉะนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของผูเ้ รี ยนที่จะเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ ด้วยวิธีการต่างๆ กัน
เธเลน (Thelen, 1970: 165) ให้ ค วามสนใจการจัด กิ จ กรรมกลุ่ ม ที่ จ ะท าให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด
กระบวนการพัฒนา ทักษะทางสังคม โดยเป็ นผูส้ ร้างแนวคิด รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดย
ใช้ ก ระบ วน ก ารก ลุ่ ม (Group Investigation Instructional Moldel) ก ารจั ด ก ารเรี ยน รู ้ แ บ บ นี้
จะเชื่อมโยงกระบวนการทางประชาธิ ปไตยกับกระบวนการค้นคว้าหาความรู ้เข้าด้วยกัน เป็ นวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์ หรื อสถานการณ์ที่ผเู้ รี ยนไปใช้ในชี วิต
จริ งได้ โดยผูส้ อนควรมุ่งพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ แบบประชาธิ ปไตย สมาชิ กในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์
มีการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ เรี ยนรู ้ วิชาการร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ร่ ว มกัน ห้ อ งเรี ย นเปรี ย บเหมื อ นสั งคม ผู ้ส อนจะสอนแต่ ค วามรู ้ อ ย่า งเดี ย วไม่ ไ ด้ ต้อ งพัฒ นา
กระบวนการทางสังคมด้วย กิจกรรมกลุ่มจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน งานที่สาคัญ
ของผูส้ อนคือการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง กระตือรื อร้นในการแก้ไข
ปั ญ หา หรื อการสร้ างความงุ นงงสงสัยให้เกิ ดขึ้ นกับ ผูเ้ รี ยน ความขัดแย้งทางความคิ ดจะนาไปสู่
การแก้ปั ญ หาที่ ห ลากหลาย โดยให้ แ นวคิ ด ว่า การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ สวนที่ ใ ช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
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ควรเริ่ ม ต้น ด้ ว ยการให้ ผู ้เรี ย นได้ เผชิ ญ สถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หาจากการน าเสนอของผู้ส อน
หรื อจัดเป็ นสถานการณ์ จริ งก็ได้ จากนั้นผูส้ อนต้องดึงความรู ้ แนวคิด ปฏิ กิริยา ของผูเ้ รี ยนออกมา
ให้ ห ลากหลาย ผูส้ อนจะโน้ม น้าวให้ ผูเ้ รี ย นคิ ดเหมื อนกัน ไม่ ไ ด้ เมื่ อผูเ้ รี ย นคิ ดต่ างกัน แนวทาง
การแก้ปัญหา การค้นคว้าแสวงหาความรู้ ข้อความรู ้ที่จะค้นพบก็หลากหลาย ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้
และประสบการณ์ มากขึ้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม จะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนเสาะแสวงหาความรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และยัง ได้ฝึ กฝนทัก ษะทางสั งคมได้ เข้า ใจความแตกต่ า งระหว่างบุ ค คล
และได้เรี ยนรู ้ที่จะแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
จอยส์ และ วีล (Joyce and Weil, 2009: 215-218) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นารู ป แบบนี้ จากแนวคิ ดหลัก
ของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสื บเสาะแสวงหาความรู ้ (Inquiry) และแนวคิด
เกี่ ยวกับความรู ้ (Knowledge) เธเลนได้อธิ บ ายว่า สิ่ งสาคัญที่ สามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ สึ ก
หรื อ ความต้อ งการที่ จะสื บ ค้น หรื อ เสาะแสวงหาความรู ้ ก็ คื อ ตัวปั ญ หา แต่ ปั ญ หานั้น จะต้อ งมี
ลัก ษณะที่ มี ค วามหมายต่ อผูเ้ รี ย น และท้า ทายเพี ย งพอที่ จ ะท าให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความต้อ งการที่ จ ะ
แสวงหาค าตอบ นอกจากนั้ น ปั ญ หาที่ มี ล ัก ษณะชวนให้ เกิ ด ความงุ น งงสงสั ย (Puzzlement)
หรื อก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางความคิ ด จะยิ่งท าให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที่ จะเสาะแสวงหา
ความรู ้หรื อคาตอบมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากมนุ ษย์อาศัยอยูใ่ นสังคม ต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในสังคม
เพื่อสนองความต้องการของตนทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ความขัดแย้ง
ทางความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อในกลุ่ม จึงเป็ นสิ่ งที่บุคคลต้องพยายามหาหนทางขจัดแก้ไข
หรื อจัดการทาความกระจ่างให้เป็ นที่พอใจหรื อยอมรับทั้งของตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้อง ส่ วนในเรื่ อง
“ความรู้” นั้น เธเลน มีความเห็ นว่า ความรู ้ เป็ นเป้ าหมายของกระบวนการสื บสอบทั้งหลาย ความรู ้
เป็ นสิ่ งที่ ได้จากการน าประสบการณ์ หรื อความรู ้ เดิ ม มาใช้ในประสบการณ์ ใหม่ ดังนั้น ความรู้
จึงเป็ นสิ่ งที่คน้ พบ ผ่านทางกระบวนการสื บสอบ (Inquiry) โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็ นการพัฒนา
มาจากแนวคิดของเธเลน (Thelen) โดยให้นักเรี ยนได้เผชิ ญปั ญหาทั้งจากสถานการณ์ จริ งหรื อจาก
การนาเสนอของครู เพื่อหาแนวทางการแก้ปั ญหา การค้นคว้าแสวงหาความรู ้ นาไปสู่ ขอ้ ค้นพบ
ที่หลากหลาย ผ่านทางกระบวนการสื บสอบ เป็ นการฝึ กทักษะสังคม ให้เกิดการเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุ ค คล เพื่ อ ให้ เกิ ด การแก้ปั ญ หาร่ วมกัน วิ ธี ส อนแบบนี้ มี พ้ื น ฐานมาจากกระบวนการ
ประชาธิ ปไตย โดยเชื่ อมโยงกับ แนวคิดของจอห์น ดิ วอี้ (John Dewey) เสนอแนวคิดว่า โรงเรี ยน
ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย และฝึ กให้ผเู้ รี ยนเป็ นประชาธิปไตย เพื่อที่จะ
สามารถพัฒนาสังคมต่อไป
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1.3 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
เธเลน (Thelen, 1970: 82) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้แบบประชาธิปไตย
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ เรี ยนรู ้วชิ าการร่ วมกัน และ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2539: 39) กล่าวถึ ง วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของนวลจิ ต ต์ เชาวกี รติ พ งศ์ (2540: 70-74)
สามารถสังเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ต้องการให้ผเู้ รี ยนได้รู้จกั กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2. ต้องการให้ผูเ้ รี ยนได้ท างานร่ วมกันเพื่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ ถูก ต้องเกี่ ย วกับ วิถี ชีวิตใน
สังคมประชาธิปไตย
3. ต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความตระหนักในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับว่า
คนเรามีความคิดที่แตกต่างกัน
4. ผูส้ อนต้องมีความรู ้เรื่ องการทางานกลุ่ม
5. ผูส้ อนมีความสามารถและเทคนิคการคุมชั้นเรี ยน
6. ผูส้ อนมีความสามารถและเทคนิคการสร้างความประนีประนอม
ทิศนา แขมมณี (2550: 249) กล่ าวว่า วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ ม คื อ รู ป แบบที่ มุ่ งพัฒ นาทัก ษะในการสื บ สอบ เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง การเป็ น
เครื่ องมือทางสังคมช่วยกระตุน้ ความสนใจหรื อความอยากรู ้ และช่วยดาเนิ นงานการแสวงหาความรู้
หรื อคาตอบที่ตอ้ งการ
กล่ าวโดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บสวนสอบสวนเป็ นกลุ่ ม มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อฝึ ก
การทางานกลุ่มแบบประชาธิ ปไตย ฝึ กการสื บค้นคว้าหาความรู ้ มีความใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ฝึ กให้กล้าคิด
กล้าแสดงออกกล้าตัดสิ นใจ มีความรับผิดชอบ และมุ่งมัน่ ในการทางานให้สาเร็ จ
จอยส์ และวี ล (Joyce and Weil, 2009: 219-221) กล่ า วว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด อาภรณ์ ใจเที่ ย ง
(2546: 160) สามารถสังเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่ อ ฝึ กกระบวนการกลุ่ ม ในการท างานแบบประชาธิ ป ไตย ฝึ กการเป็ นผู ้น ากลุ่ ม
ฝึ กการเป็ นสมาชิกกลุ่ม และฝึ กการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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2. เพื่ อฝึ กวิธี ก ารสื บ เสาะค้น คว้าหาความรู ้ อย่างมี ก ระบวนการ ฝึ กการวิเคราะห์ ปั ญ หา
การขบคิ ด ปั ญ หา การพิ จ ารณาปั ญ หาหลายๆ ด้าน การส ารวจ และรวบรวมข้อ มู ล สนับ สนุ น
สมมุติฐานเพื่อการสรุ ปผลอย่างมีเหตุผล
3. เพื่อฝึ กการกล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึ กการตัดสิ นใจ ฝึ กความรับผิดชอบ และความมุ่งมัน่
ในการทางานให้สาเร็ จ
4. เพื่อปลูกฝั งนิ สัยในการสื บเสาะค้นคว้าหาความรู้ เป็ นผูใ้ คร่ รู้ ใคร่ เรี ยน รั กการค้นคว้า
หาข้อมูลมาเป็ นคาตอบต่อปั ญหาหรื อคาถามที่ได้รับด้วยตนเอง
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เป็ นการฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ในการ
ท างานตามแบบประชาธิ ป ไตย เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นแสวงหาความรู ้ ห รื อ ค าตอบที่ ต้อ งการอย่า งมี
กระบวนการ รู ้ จกั ท างานร่ วมกันเป็ นหมู่ค ณะ เกิ ดความตระหนัก ในเรื่ องความแตกต่ างระหว่าง
บุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมถึงเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย อีกทั้งยังฝึ กการกล้าคิด กล้าแสดงออก และเป็ นการ
ปลูกฝังนิสัยในการสื บเสาะค้นหาความรู้อีกด้วย
1.4 ลักษณะสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
นัก วิช าการหลายท่ า นได้ก ล่ าวถึ ง ลัก ษณะส าคัญ ของการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มไว้ ดังต่อไปนี้
ทิศนา แขมมณี (2536: 115) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. พลังกลุ่มช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้มากกว่าลักษณะการเรี ยนรู ้แบบอื่น ลักษณะของการเรี ยนรู้
มี 3 ลักษณะ คือการเรี ยนรู ้แบบแข่งขัน (competitive) แบบตัวใครตัวมัน (individualized) และแบบ
ร่ วมมื อ กั น (cooperative) แต่ ก ารเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่ ม สื บเสาะเน้ น การเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ กั น
เพื่ อให้ ผู้ เ รี ยน เรี ยน รู ้ แบ บ พึ่ งพ าอาศั ย กั น มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ า งส ม าชิ ก ใน ก ลุ่ ม
มีความรับผิดชอบงานส่ วนบุคคลเพื่อส่ วนรวม
2. การสื บเสาะแสวงหาความรู้ เป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ในการได้ ม าซึ่ งความรู้
องค์ป ระกอบส าคัญ ของการสื บ เสาะ คื อ ความงุ น งงสงสั ยน าไปสู่ ค วามอยากรู ้ น าไปสู่ วิธี ก าร
แสวงหาความรู้ นาไปสู่ ทกั ษะกระบวนการคิดว่าข้อมูลที่หามามีความหมายอย่างไร
3. ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่บุคคลได้มาจากการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่แต่ละบุ คคลต้องสร้ าง
ขึ้นเอง และมีความหมายเฉพาะบุคคล

25
กรมวิช าการ (2544: 22) กล่ าวว่า ลัก ษณะส าคัญ ของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนแบบกลุ่มย่อย โดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกัน
มีการฝึ กฝนทางานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมินผล
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 160) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการศึกษาความรู้ตามหลัก
ประชาธิ ปไตยให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ให้ได้คน้ คว้าหาข้อมูลความรู ้ จากแหล่ งต่าง ๆที่ มิใช่
เฉพาะห้องเรี ยนเท่านั้นทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองด้วยความมัน่ ใจ
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551: 198-199) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ไว้ว่า เป็ นรู ป แบบการเรี ย นเน้ น การพัฒ นาทัก ษะทางสั ง คม
ฝึ กการวางแผน การแบ่ ง หน้ า ที่ แบ่ ง งาน การติ ด ตามผลงาน การแก้ ไ ขปั ญ หาร่ วมกั น
การอภิ ปรายแสดงความคิ ดเห็ น ยอมรับ ความแตกต่างของสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ส่ งเสริ ม ความรั ก
ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่ งทักษะเหล่านี้ถือเป็ นพื้นฐานของชีวติ แบบประชาธิ ปไตย
จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 216) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของรู ปแบการจัดการ
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไว้วา่ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ได้ผนวกการเตรี ยมการใช้ชีวิต
ในสังคมประชาธิ ปไตย และการสร้างเสริ มการเรี ยนรู ้ทางวิชาการเข้าด้วยกัน โดยการให้ผเู ้ รี ยนระบุ
ปั ญ หา ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ปั ญ หานั้น ร่ วมกัน ศึ ก ษารวบรวมข้อมู ล ความคิ ด และทัก ษะ
อันเป็ นการพัฒนาความสามารถในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ ม เป็ นรู ป แบบการเรี ย นที่ เน้ น ให้ ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ กัน พึ่ ง พาอาศัย เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
แก้ปัญหาร่ วมกัน โดยให้ผเู ้ รี ยนระบุ ปัญหา ศึ กษารายละเอียดเกี่ ยวกับปั ญหานั้น รวบรวมข้อมูล
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่ งเป็ นการฝึ กการทางานกลุ่ม เคารพความแตกต่างของสมาชิกภายใน
กลุ่ ม ฝึ กการรั บ ผิ ดชอบงานส่ วนบุ ค คลเพื่ อ ส่ วนรวม อัน เป็ นทัก ษะพื้ น ฐานของการด ารงชี วิ ต
ในสังคมประชาธิปไตย
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1.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึ งขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ดังต่อไปนี้
เธเลน (Thelen, 1970: 166) ได้เสนอขั้นตอนสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Investigation Instructional Moldel) ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเผชิญปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ทาให้งุนงงสงสัย
ขั้นที่ 2 การพิจารณาปัญหาหรื อสถานการณ์
ขั้นที่ 3 การวางแผนคิดวิธีการที่จะได้ขอ้ มูลความรู้
ขั้นที่ 4 การดาเนินการเสาะแสวงหาความรู้
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ กระบวนการกลุ่ม และสรุ ปผล
ขั้นที่ 6 การทากิจกรรมเพิ่มเติม หรื อสื บเสาะแสวงหาความรู ้ในเรื่ องต่อไป
สลาวิน (Slavin, 1990: 261-283 ) กล่ าวว่า ขั้น ตอนส าคัญ ของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไว้ 6 ข้อดังนี้
1. ผูส้ อนเสนอหัวข้อใหญ่ และผูเ้ รี ยนเลือกหัวข้อย่อยเพื่อศึกษาตามที่ตวั เองสนใจ
2. ผูเ้ รี ย นวางแผนการท างาน โดยค านึ งถึ งหัวข้อที่ จะศึ ก ษา วิธี ก ารรวบรวมข้อมูล และ
การแบ่งงานกันทาในกลุ่ม
3. ขั้นการทางาน ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล
4. การเตรี ยมตัวรายงาน แต่ละกลุ่ มสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่จะศึกษา และเตรี ยมความ
พร้อม เพื่อรายงานต่อชั้น โดยผูส้ อนให้ความช่วยเหลือ
5. การเสนอผลงานของกลุ่มต่อที่ประชุม
6. การวัดผล อาจทาโดยให้เพื่อนวัดผลกันเอง ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันประเมิน หรื อผูส้ อน
ประเมินโดยการแจกคาถามแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน
ดวงเดื อน เทศวานิ ช (2535: 20–22) กล่ าวว่า ขั้นตอนสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มว่ามีลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เผชิญหน้าสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
1.1 ผูส้ อนเสนอปั ญหา อาจเป็ นปั ญหาซึ่ งผูส้ อนวางแผนไว้ก่อนหรื อไม่ได้วางแผน
ก่อนล่วงหน้า โดยใช้วธิ ี การต่างๆ เช่น เล่าเรื่ อง ใช้ภาพ แผนภูมิ ฯลฯ
1.2 ผูเ้ รี ยนพิจารณาปั ญหาร่ วมกับผูส้ อน
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ขั้นที่ 2 สารวจปฏิกิริยาที่มีต่อสถานการณ์ปัญหา
2.1 ผูส้ อนเสนอปั ญหา อาจเป็ นปั ญหาซึ่ งผูเ้ รี ยนวางแผนไว้ก่อนหรื อไม่ได้วางแผน
ก่อนล่วงหน้า โดยใช้วธิ ี การต่างๆ เช่น เล่าเรื่ อง ใช้ภาพ แผนภูมิ ฯลฯ
2.2 ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนแปลความหมายข้อมูล แสดงความคิดเห็นออกมา
ขั้นที่ 3 กาหนดและจัดระเบียบงานเพื่อศึกษา
3.1 ผูเ้ รี ยนช่วยกันคิดวิธีที่จะไปศึกษาหาคาตอบ
3.2 ผูเ้ รี ยนจะนาปั ญหามา แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานไปค้นคว้าและบอก
วิธีการหาข้อมูลว่าจะไปหาใครหรื อที่ไหนหรื อใช้วธิ ี การใด
ขั้นที่ 4 ศึกษาเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
4.1 ผู ้เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4-8 คน น าปั ญ หาขั้น ที่ 2 และวิ ธี ก ารในขั้น ที่ 3
แยกย้ายกันไปค้นคว้าหาความรู ้
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ความก้าวหน้าและวิเคราะห์กระบวนการ
5.1 ผูเ้ รี ยนเสนอผลโดยรายงานความรู ้ที่ได้รับการค้นคว้าในกลุ่ม และรายงานผล
หน้าชั้นเรี ยน
5.2 ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์วธิ ี การที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู ้วา่ เหมาะสมเพียงใด
ขั้นที่ 6 ย้อนไปทากิจกรรม (ในกรณี ที่ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย)
6.1 ระหว่างที่ผเู ้ รี ยนรายงานในขั้นที่ 5 ให้ยอ้ นไปทากิจกรรมขั้นที่ 1-5 ใหม่
6.2 ผูเ้ รี ยนคิดต่อไปว่า อยากรู ้ในเรื่ องใดและจะมีวธิ ี หาความรู ้ได้อย่างไรให้ยา้ ยไป
ทากิจกรรมขั้นที่ 1-5 อีกครั้ง
สุ รีย ์ บาวเออร์ (2535: 20) กล่าวว่า ขั้นตอนสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มไว้ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผูส้ อนอธิ บ ายหัวข้อและจัดกลุ่ มผูเ้ รี ยนตามระดับ ความสามารถ ผูเ้ รี ยนจะเลื อกหัวข้อ
ที่ตนสนใจ
2. ผูเ้ รี ยนวางแผนการท างาน โดยผูเ้ รี ยนจะต้องค านึ งถึ งหัวข้อที่ จะเขียนวิธีก ารรวบรวม
ข้อมูลและการแบ่งงานกันทา
3. ขั้นทางาน ขั้นนี้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย รวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล
4. เตรี ยมตัวรายงาน แต่ละกลุ่มจะสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่ศึกษา เพื่อรายงานต่อชั้นเรี ยน
5. เสนอผลงาน
6. การวัดผล อาจจะทาในลักษณะโดยให้เพื่อนวัดกันเอง ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่ วยกันวัดผล
โดยการแจกคาถามแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน
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ไสว ฟักขาว (2542: 158) กล่าวว่า ขั้นตอนสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเลือกหัวข้อเรื่ องที่จะศึกษา ผูเ้ รี ยนเลือกหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงของปั ญหาที่เลือกแล้ว
กลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็ นงานย่อย ๆ ที่มีสมาชิก 2-5 คนร่ วมกันทางาน
2. การวางแผนร่ ว มมื อ กัน ในการท างาน ผูส้ อนและผู ้เรี ย นวางแผนร่ ว มกัน ในวิ ธี ก าร
ดาเนินการ ภาระงานที่ทา และเป้ าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตามปั ญหาที่เลือก
3. การดาเนินงานตามแผนการที่วางไว้ ผูเ้ รี ยนดาเนิ นงานตามแผนการที่วางไว้ในกิจกรรม
และทัก ษะต่างๆ ที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องศึ ก ษาควรมาจากแหล่ งข้อมู ล ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรี ย น
ผู ้ส อนจะให้ ค าปรึ กษากั บ กลุ่ ม พร้ อ มกั บ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการท างานของผู ้เรี ยน
และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
4. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานที่ทา ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่เขารวบรวม
ได้ในขั้นที่ 3 และวางแผนหรื อลงข้อสรุ ปในรู ปแบบที่น่าสนใจเพื่อนาเสนอต่อชั้นเรี ยน
5. การนาเสนอผลงาน กลุ่มนาเสนอผลงานตามหัวข้อเรื่ องที่ เลื อก ผูส้ อนต้องพยายามให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมขณะที่มีการเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนเพื่อเป็ นการขยายความคิดของตัว
ผูเ้ รี ยนเองให้ กว้างไกล โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่ องที่ ก ลุ่ ม ไม่ ได้ศึก ษาผูส้ อนจะเป็ นผูป้ ระสานงาน
ระหว่างการนาเสนอผลงาน
6. การประเมินผล ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนจะร่ วมกันประเมินผลงานที่ถูกนาเสนอพร้อมทั้งแสดง
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ผลงานทุ ก ชิ้ น การประเมิ น ผลอาจรวมทั้ งการประเมิ น เป็ นรายบุ ค คล
และเป็ นกลุ่ม
กรมวิชาการ (2544: 15-18) กล่าวว่า ขั้นตอนสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 ท าความเข้ า ใจปั ญหา (Identifying the Topic and Organizing Pupils into
Groups)
1.1 ผูส้ อนเสนอปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งชั้น แล้วให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันเสนอสิ่ งที่ตนอยากรู ้
เกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าว
1.2 ผูเ้ รี ย นปรึ ก ษาหารื อ กัน เกี่ ยวกับ เรื่ องที่ ตนเองสนใจ และเสนอหัวข้อ ให้ แ ก่
สมาชิ กในชั้นทราบ ผูเ้ รี ยนทั้งชั้นช่ วยกันกาหนดหัวข้อที่ สนใจให้ผเู ้ รี ยนจัดกลุ่ มเพื่ อศึกษาหัวข้อ
ที่สนใจเพียง 1 หัวข้อ
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ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา (Planning the Investigation Group)
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนวางแผนร่ วมกันเกี่ยวกับกระบวนการดาเนิ นงานภาระงานที่ตอ้ ง
ท าและเป้ าหมายของงานในแต่ ล ะหัวข้อย่อ ยตามปั ญ หาที่ เลื อก เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นใน
ขั้นตอน ที่ 2 ได้ผล ผูส้ อนอาจใช้คาถาม
ปั ญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไร
สมาชิกในกลุ่มได้แก่ใคร
กลุ่มต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร
แหล่งความรู ้ที่จะศึกษาคืออะไร
จะแบ่งงานกันทาอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา (Carrying Out the Investigation)
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนใช้เวลานานที่สุด ผูเ้ รี ยนดาเนิ นงานตามแผนการที่
วางไว้ใ นขั้น ตอนที่ ส อดคล้ อ งกับ กิ จ กรรม และทัก ษะต่ า งๆ ที่ ผู ้เรี ย นต้ อ งศึ ก ษาควรมาจาก
แหล่งข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกโรงเรี ยน ผูส้ อนให้ความช่ วยเหลื อกับกลุ่มตามความต้องการ
ของกลุ่ม เมื่อแต่ละคนหรื อแต่ละคู่ทาเสร็ จแล้ว จะนาเสนอข้อมูลกับกลุ่มของตนเพื่อให้สมาชิ กได้
อภิปราย และหาข้อมูลสรุ ปในแต่ละข้อ
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูล และสรุ ปสาระสาคัญ (Preparing Final Report)
ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่ สมาชิ กในกลุ่มตนได้จดั ทา ช่ วยกันแก้ไขแล้ว
สรุ ป เป็ นรายงานของกลุ่ ม เพื่ อเสนอต่อผูเ้ รี ยนทั้งชั้น สมาชิ ก ช่ วยกันเตรี ยมการเสนอรายงานให้
น่ าสนใจและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การนาเสนอรายงานของกลุ่มย่อยมี ประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนควร
แนะนาผูเ้ รี ยนให้เตรี ยมพร้อมเกี่ยวกับการเน้นสาระสาคัญของการค้นคว้า แหล่งความรู ้หรื อวิธีการ
ที่กลุ่มศึกษา การเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม การให้ผเู ้ รี ยนในชั้นมีกิจกรรมร่ วมด้วย ไม่ควรนัง่ ฟั ง
นานๆสมาชิ กทุกคนต้องให้ความร่ วมมือในการนาเสนอผลงาน อุปกรณ์และวัสดุที่จาเป็ นต้องใช้ใน
การนาเสนอรายงาน
ขั้นตอนที่ 5 เสนอผลงาน (Present the Final Report)
ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เสนอผลงานในกลุ่ ม ของตนและให้ ส มาชิ ก ในชั้น เรี ยนทราบ
ตามที่ เตรี ยมไว้ในขั้นตอนที่ 4 ควรให้ผูเ้ รี ยนในชั้นมี กิ จกรรมร่ วมด้วย เช่ น การถามตอบปั ญหา
การทากิจกรรมที่ผรู ้ ายงานกาหนดให้ทา
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ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล (Evaluating Achievement)
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการรายงานกลุ่มย่อย และประเมินงานรวมของทั้งชั้น
การประเมิ นนี้ รวมถึ งการประเมินรายบุ คคลด้วย สิ่ งที่ ควรประเมินได้แก่ ความสามารถในการคิด
ระดับสู ง วิธีการที่ใช้ในการศึกษา การประยุกต์ใช้ความรู้ การใช้หลักฐานอ้างอิง วิธีการที่ใช้ในการ
สรุ ปข้อมูลวิธีการที่ใช้ในการประเมินควรเป็ นการประเมินแบบเหมาะสม โดยดูวิธีการทางานของ
ผูเ้ รี ยนแต่ล ะคนตั้งแต่ เริ่ มจนจบโครงการ และควรมี ก ารแจ้งผลการประเมิ นให้ผูเ้ รี ยนทราบเป็ น
ระยะๆ ผูเ้ รี ยนควรได้รับผลย้อนกลับจากเพื่อนผูเ้ รี ยน และจากผูส้ อน การประเมินผลที่ใช้ควรช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ด้านเนื้ อหาและกระบวนการหรื อช่ วยพัฒนาความสามารถในการวางแผน
การศึ ก ษาเรื่ อ งต่ า งๆ ในอนาคตได้ นอกจากนี้ ผู ้ส อนควรมี ก ารประเมิ น ผลด้า นจิ ต พิ สั ย เช่ น
ความรู ้สึกต่อเรื่ องที่เรี ยน งานที่ทา แรงจูงใจ และเจตคติที่มีต่อผูส้ อนต่อเพื่อน
จอยซ์ แล ะวี ล (Joyce and Weil, 2009: 226-227); อาภรณ์ ใจเที่ ยง (2546: 161-162);
ทิ ศนา แขมมณี ( 2550:249-250); ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551: 190 – 192) ได้ก ล่ าวถึ งขั้นตอนส าคัญ
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไว้ 6 ขั้นตอน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ขั้น เสนอสถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หา หมายถึ ง ให้ ผูเ้ รี ย นเผชิ ญ ปั ญ หาหรื อสถานการณ์
ที่ ช วนให้งุน งงสงสัย ปั ญ หา หรื อสถานการณ์ ที่ ใช้ในการกระตุ ้น ความสนใจและความต้องการ
ในการสื บสอบและแสวงหาความรู ้ต่อไปนั้น ควรเป็ นปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัย
2. ขั้นพิจารณาปั ญหา หมายถึ ง ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันพิจารณาปั ญหาที่เสนอ ผูส้ อน
กระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น อย่างกว้างขวาง และพยายามกระตุ ้น ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง
หรื อ ความแตกต่ า งทางความคิ ด ขึ้ น เพื่ อ ท้า ทายให้ ผู ้เรี ย นพยายามหาทางเสาะแสวงหาข้อ มู ล
หรื อวิธีการพิสูจน์ทดสอบความคิดของตน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ จุดประสงค์
3. ขั้นวางแผน หมายถึ ง ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้ร่วมศึกษา ร่ วมกันคิ ดวางแผนขั้นตอนใน
การศึกษาค้นคว้า โดยการกาหนดหน้าที่ของสมาชิ กในกลุ่ม และมอบหมายการทางาน ซึ่ งในขั้นนี้
ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทักษะการสื บสอบ(Inquiry) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process)
และทักษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process) ผูส้ อนทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการทางาน
ให้แก่ผเู ้ รี ยนรวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผน แหล่งความรู ้ และการทางานร่ วมกัน
4. ขั้น ลงมื อ ปฏิ บ ัติ หมายถึ ง สมาชิ ก แต่ ล ะคนในกลุ่ ม ค้น คว้า หาความรู ้ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย พร้อมทั้งร่ วมกันปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่เน้นการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสังคม
โดยผู ้ส อนจะคอยแนะน า และช่ ว ยเหลื อ ในการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรม เพื่ อ น าผลมาอภิ ป รายสรุ ป
สาระสาคัญของกลุ่ม
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5. ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอผลงาน หมายถึง สมาชิ กได้เสนอผลงานที่ตนเอง
ได้ศึกษาร่ วมกัน อภิปรายสรุ ปเป็ นความคิดของกลุ่ม และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม ส่ งตัวแทน
นาเสนอผลการศึ กษาหน้าชั้นเรี ยน และผูเ้ รี ยนในชั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์ ว่าบรรลุ จุดมุ่ งหมายที่
กาหนดหรื อไม่
6. ขั้นทบทวนและเชื่ อมโยงปั ญหาใหม่ หมายถึ ง เป็ นการวิเคราะห์ และอภิปรายบทเรี ยน
โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน หลังจากนั้นนาความรู ้ไปขยายต่อเชื่ อมโยงความรู ้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้
ในรู ปของแผนผังความคิด พร้อมทั้งประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ ดา้ นทักษะทางสังคมลงใน
บันทึกของฉัน
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ มตามแนวคิ ดของนักการศึ กษา นักวิชาการแต่ละท่านจะมี ความคล้ายคลึ งกัน ประกอบด้วย 6
ขั้น ตอน คื อ ขั้นที่ 1 การเผชิ ญ ปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ที่ ท าให้งุน งงสงสัย ขั้น ที่ 2 การพิ จารณา
ปัญหาหรื อสถานการณ์ ขั้นที่ 3 การวางแผนคิดวิธีการที่จะได้ขอ้ มูลความรู้ ขั้นที่ 4 การดาเนินการ
เสาะแสวงหาความรู้ ขั้น ที่ 5 การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ความรู้ กระบวนการกลุ่ ม และสรุ ป ผล
และขั้นที่ 6 การประเมินผลหรื อสื บเสาะแสวงหาความรู ้ในเรื่ องต่อไป
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ตามแนวคิ ดของ จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil.) มาใช้เพราะ
ขั้นตอนของจอยซ์ และวีล (Joyce and Weil.) มีความสอดคล้องกับคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิ ปไตย เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ส่งเสริ มความสามารถของผูเ้ รี ยนในการแสวงหา
ความรู้ เน้นให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิ ปไตย ฝึ กการแก้ปัญหาและ
การทางานร่ วมกันภายใต้ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ยอมรับ ความคิดเห็ น เพื่ อนาไปสู่ จุดมุ่ งหมายของความเป็ นพลเมื องภายใต้สั งคมประชาธิ ป ไตย
โดยผู้วิจ ัย ได้น ามาปรั บ ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน ซึ่ งในการจัด การเรี ย นการสอน
ก่อนเริ่ มทาการสอนได้มีการตกลงกับผูเ้ รี ยนทั้งห้องเรื่ องการแบ่งกลุ่ม การกาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ การกาหนดเวลาในการรายงานหรื อนาเสนอ การประเมิ นการร่ วมมือในการท า
กิจกรรม โดยมีลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. ขั้นเสนอสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา เป็ นการให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญปั ญหา หรื อสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย
2. ขั้นพิจารณาปั ญหา เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็น และพิจารณา
ปัญหา
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3. ขั้ น วางแผน ให้ ผู ้เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา ร่ ว มกั น คิ ด วางแผนขั้ น ตอน
ในการศึกษาคิดวิธีการที่จะค้นคว้าหาความรู้ หรื อคาตอบที่ตอ้ งการ เพื่อมาสนับสนุนความคิดเห็น
ของตนโดยมีการกาหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการทางาน
4. ขั้นลงมือปฏิ บตั ิ ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการแสวงหาความรู้ตามบทบาทหน้า ที่ที่นักเรี ยนได้รับ
จากกลุ่ม โดยครู ผสู้ อนให้คาแนะนานักเรี ยนทั้งแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ และช่วยหาข้อมูลความรู ้ให้
นักเรี ยนด้วย อี กทั้งผูส้ อนคอยดูแลติดตามการทางานของนักเรี ยน แนะนาให้นักเรี ยนร่ วมมื อกัน
อย่างจริ งจังในการทางานเพื่อค้นคว้าแสวงหาความรู้
5. ขั้นรวบรวม ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอผลงานที่ ตนเองได้ศึกษาร่ วมกัน อภิปราย
สรุ ปผลเป็ นความคิดของกลุ่ม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางานด้วย
6. ขั้นทบทวนและเชื่ อมโยงปั ญหาใหม่ เป็ นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยน
และผูส้ อน หลังจากนั้นนาความรู ้ ไปขยายต่อเชื่ อมโยงความรู ้ใหม่ๆ เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ โดยเป็ น
ประเด็นปัญหาที่ผเู้ รี ยนต้องการสื บเสาะหาคาตอบต่อไป
1.6 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการ
กลุ่ม
ทิศนา แขมมณี (2550: 250) กล่าวว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นจะสามารถสื บ สอบและเสาะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เกิดความใฝ่ รู ้และมีความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ้น และได้พฒั นาทักษะการสื บสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการทางานกลุ่ม
ดวงกมล สิ น เพ็ง (2551: 197-199) กล่ า วว่า แนวทางการจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม เป็ นกระบวนการจัด การเรี ย นรู้
ที่สามารถพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้านให้กบั ผูเ้ รี ยน ทักษะที่สาคัญได้แก่
1. การพัฒนากระบวนการคิด ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชี วิตของ
ผูเ้ รี ยนอย่างยิง่ การพัฒนากระบวนการคิดมีข้ นั ตอนที่สาคัญดังนี้
1.1 การสังเกต การใช้คาถามกระตุน้ ให้เกิดการสังเกตการณ์ต่างๆ
1.2 การสงสัย การสร้างสถานการณ์ การใช้สื่อที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความงุนงงสงสัย
การตั้งคาถามหรื อปั ญหาต่างๆ
1.3 การอยากรู ้คาตอบ เมื่อผูเ้ รี ยนเกิ ดความสงสัย ย่อมทาให้อยากรู ้คาตอบ ผูส้ อน
ต้องเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนคิดหาคาตอบ ไม่ใช่หยุดแค่เพียงสงสัย
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1.4 การเสาะแสวงหาค าตอบ เมื่ ออยากรู ้ ค าตอบก็ ต้องแสวงหา ผูส้ อนอาจช่ วย
อานวยความสะดวกให้ผูเ้ รี ยนในการแสวงหาคาตอบ แสวงหาความรู้ ซึ่ งต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนหลาย
ด้าน เช่น การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเน การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาข้อมูล จนถึงการสรุ ปข้อมูล
ขั้นตอนนี้สามารถฝึ กการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ
ที่ผเู ้ รี ยนมีอยูเ่ ดิมเพิ่มความรู ้ใหม่
1.5 การสรุ ป ความรู้ ที่ได้จากการเสาะแสวงหาสามารถตอบข้อสงสัยของผูเ้ รี ยน
ได้อย่างมีเหตุผลซึ่ งผ่านกระบวนการคิดมาหลายขั้นตอน
ดังนั้น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ผูส้ อนได้ฝึกฝนพัฒ นากระบวนการคิ ดให้กบั ผูเ้ รี ยน
บ่อย ๆ ก็จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะ ความชานาญ มีความคล่ องตัวในการคิ ด เมื่อเกิ ดปั ญหาใด ๆ
ก็สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรอบคอบมีเหตุมีผลมากขึ้น การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยและ
อยากหาคาตอบจึงเป็ นการเริ่ มต้นการพัฒนากระบวนการคิดให้กบั ผูเ้ รี ยน
2. การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู ้ นอกจากทักษะการแสวงหาความรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการพัฒนากระบวนการคิดแล้ว ยังเป็ นการพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาแหล่งเรี ยนรู ้ การสื บค้น
ข้อมูล การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การหาความสัมพันธ์ความเชื่ อมโยงของข้อมูล
การเลื อ กใช้ สื่ อ ความรู ้ การอ่ า น การฟั ง การเขี ย น การสอบถาม การสั ม ภาษณ์ การอภิ ป ราย
การแสดงความคิดเห็น การทดสอบคาตอบ การสรุ ป
3. การพัฒ นาทัก ษะการท างานเป็ นกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาทัก ษะทางสั งคม ได้ฝึกความ
รับผิดชอบ ฝึ กความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ฝึ กการวางแผนงาน การแบ่งหน้าที่ แบ่งงาน การติดตาม
ผลงาน การแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกัน การอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ผู ้เรี ย นได้ มี โ อกาสแสดง
ความสามารถของแต่ละบุคคล ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่ งเสริ มความรักความ
สามัคคีในกลุ่มสมาชิก ซึ่ งทักษะเหล่านี้ถือเป็ นพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบประชาธิ ปไตย นอกจากนี้ ยงั
ได้เรี ยนรู ้ ม ารยาททางสั งคม การเคารพกฎระเบี ยบต่ าง ๆ ของหน่ วยงานเมื่ อจะติ ดต่ อ ขอข้อมู ล
หรื อสัมภาษณ์
จอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 225) การจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถปฏิบตั ิได้หลากหลาย เป้ าหมายของการเรี ยนแบบสื บสอบ
เป็ นการรวมกัน ทางสั ง คม และกระบวนการทางสั ง คม ซึ่ งการจัด การเรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มสามารถใช้ได้กบั ทุกวิชา และทุกระดับชั้น โดยแสดงผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ดังแผนภาพที่ 2

34
ภาพประกอบที่ 2 แสดงผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
การสอน (Instruction)
กระบวนการกลุ่ม
และการปกครอง
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Effective Group
Process and
Governance)

การสร้างแนวความคิดด้านความรู ้
(Constructional View
of Knowledge)

ระเบียบวิธีการร่ วมกัน
สื บสวนสอบสวน
(Discipline of
Collaborative inquriry)

Group
Investigation
Model

มีเสรี ภาพในฐานะ
ที่เป็ นผูเ้ รี ยน
(Independence as
learners)

(Respect for
dignity of all)
การเคารพให้
เกียรติกนั และกัน

สังคมการสื บเสาะซึ่ ง
ใช้ในการดาเนินชีวิต
(Social Inquiry as a
way of life)

ความรู ้สึกผูกพัน
และความอบอุ่น
ระหว่างบุคคล
(Interpersonal warmth
and affiliation)

การอบรม (Nurturant)
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะสามรถพัฒนาการสื บเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเป็ น
การฝึ กกระบวนการ คิด ทั้งการสังเกต การสงสัย การอยากรู้คาตอบ การเสาะแสวงหาคาตอบ
และการสรุ ป ความรู้ รวมถึ งการแสวงหาความรู้ พัฒ นาทัก ษะการท างานเป็ นกลุ่ ม การเคารพ
ให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน ส่ งเสริ มความรั กความสามัคคี ในกลุ่ มสมาชิ ก ซึ่ งทักษะเหล่ านี้ ล้วนเป็ น
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองที่สาคัญ อันเป็ นพื้นฐานของวิถีชีวติ แบบประชาธิ ปไตย
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2. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.1 ความหมายของพลเมือง
ราชบัณ ทิ ต ยสภา (2556: Online) ได้ใ ห้ ค วามหมายของพลเมื อ ง หมายถึ ง ชาวเมื อ ง
ชาวประเทศ ประชาชน
สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร (2555: 10) ได้ให้ความหมายของพลเมือง หมายถึง
หมู่คนที่เป็ นของประเทศใดประเทศหนึ่ ง คนทั้งหมดซึ่ งเป็ นกาลังของประเทศ ทั้งในทางเศรษฐกิ จ
การทหาร และอานาจต่อรองกับประเทศอื่น
วิชยั ตันศิริ (อ้างถึงใน ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2555: 5-6) ได้ให้ความหมายของพลเมือง
หมายถึ ง การเป็ นผูร้ ั บ คอยแบมื อรั บ ทั้งผลบวกและผลลบจากนโยบายรั ฐบาล การเป็ นพลเมื อง
จึ ง เป็ นเพี ย งผูต้ าม ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ตามค าสั่ งและกฎหมายอย่างเคร่ ง ครั ด เป็ นพลเมื องที่ ย อมรับ อานาจ
ทางการเมืองอย่างเป็ นทางการ คือ เป็ นผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองนัน่ เอง
สรุ ป พลเมืองคือ ประชาชนที่ อยู่ภายในรั ฐ หรื อหมู่คนซึ่ งเป็ นกาลังของประเทศ ซึ่ งเป็ น
ผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองของประเทศนั้น
2.2 ความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คณะอนุ ก รรมการนโยบายปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่ ส อง ด้านพัฒ นาการศึกษาเพื่ อ
สร้างความเป็ นพลเมืองดี (2553: 4) ได้ให้ความหมายพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยว่า หมายถึ ง
สมาชิ ก ของสั งคมที่ มี อิส รภาพ (Liberty) และพึ่ งตนเองได้ (Indenpendent) ใช้สิ ท ธิ เสรี ภาพโดย
ควบคู่กบั ความรับผิดชอบ เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอ
ภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุ นแรง ตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรื อร้นที่จะรับผิดชอบหรื อร่ วมขับเคลื่อนสังคม และ
แก้ปัญหาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุ มชน จนถึ งระดับประเทศ ระดับอาเซี ยน และระดับ
ประชาคมโลก
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร (2555: 11-12) ได้ให้ความหมายของพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิ ปไตย หมายถึ ง พลเมื องที่ มีคุณลักษณะที่ สาคัญ คื อ เป็ นผูท้ ี่ ยึดมัน่ ในหลักศี ลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวติ ปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ดารงตน
เป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คม โดยมี ก ารช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ ให้เป็ นสังคมและเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ งตามหลักการประชาธิ ปไตย
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วิชยั ตันศิริ (อ้างถึ งใน ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. 2555: 6) ได้ให้ความหมายพลเมืองในสังคม
ประชาธิ ปไตย คื อ พลเมืองที่ มีส่วนเป็ นผูก้ ระทา มี จิตสาธารณะ เห็ นประโยชน์ส่วนรวม มี ความ
รับผิดชอบ และพร้อมเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาผูแ้ ทนราษฎร (2558: 7) ได้ใ ห้ ความหมายของพลเมื องในวิถี
ประชาธิ ปไตย หมายถึ ง พลเมืองตามวิถีประชาธิ ปไตย จะต้องมีสิ่งที่บ่งชี้ ถึงคุ ณภาพพลเมือง คือมี
ศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์ มีอิสรภาพ มีความรู ้ มีเหตุผลและมีส่วนร่ วมในกิจการของส่ วนรวม
ศุภณัฐ เพิ่ มพูนวิวฒั น์ (2558: 36) ได้ให้ความหมายพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยว่า
พลเมืองในระบอบประชาธิ ป ไตยจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มี สานึ กรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ
เป็ นคุณธรรมประจาใจ รวมไปถึงต้องเป็ นผูม้ ีวินยั มีเหตุผล แสดงออกถึ งสิ ทธิ เสรี ภาพนั้นได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ละเมิดผูอ้ ื่น ที่สาคัญคือมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรื อร้นและเข้ามามีส่วนร่ วม
ทางการเมือง
สรุ ป พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยนั้น คื อ สมาชิ ก ของสั ง คม ที่ มี ก ารเคารพสิ ท ธิ
เสรี ภ าพของผูอ้ ื่ น เคารพความแตกต่ าง เคารพหลัก ความเสมอภาค เคารพหลัก กติ ก า มี เหตุ ผ ล
เห็ นแก่ ป ระโยชน์ ส่ วนรวม และกระตื อรื อร้ นที่ จะมี ส่ วนร่ วมรั บผิดชอบหรื อร่ วมขับเคลื่ อนทาง
สังคม
2.3 คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
นวลเพ็ญ และวีรยุทธ วิเชี ยรโชติ (2517: 152-154) ได้ต้ งั สู ตรประชาธิ ปไตยสาหรับครู ไว้
6 ประการ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการตรวจสอบพฤติ ก รรมของคนว่ า เป็ นประชาธิ ป ไตยหรื อไม่
สู ตรดังกล่าวมีดงั นี้
1. คารวธรรม คือ การเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพ และศักดิ์ ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์ซ่ ึ งกันและกัน
ทั้งทางกาย วาจา และใจ
2. สามัค คี ธ รรม คื อ การร่ ว มมื อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ วางแผนในการท างานร่ ว มกัน
ตัดสิ นใจร่ วมกัน
3. ปั ญ ญ าธรรม คื อ การใช้ ปั ญ ญ าในรู ปของวิ ท ยาศาสตร์ พ ั ฒ นาแนวความคิ ด
แบบสังเคราะห์และสร้างสรรค์ รู ้จกั การวิพากษ์อย่างมีเหตุผล
4. วินัยธรรม คื อ รู้ จกั ขอบเขต กติ ก า ส านึ ก ในสิ ทธิ และหน้าที่ ใช้เสรี ภาพในขอบเขต
การมีวนิ ยั นั้นต้องมีวนิ ยั ทั้งต่อตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม
5. คุ ณธรรม ซึ่ งได้แก่ การมีศีลธรรมประจาใจ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม ปรารถนาดี
ต่อคนอื่น

37
6. สั นติ ธ รรม คื อ การใฝ่ หาสั นติ ภาพในสั งคม ไม่มุ่ งท าลายและเอารั ดเอาเปรี ยบคนอื่ น
มุ่งประสานประโยชน์ในสังคมให้มากที่สุด
ส านัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ (2540: 25-28) ได้ก ล่ าวถึ งวิถี ชี วิ ต
ประชาธิ ปไตยและระบบประชาธิ ปไตยว่าควรประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
1. คารวธรรมมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้
1.1 เคารพในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ได้แก่ การแสดงความเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นทุกโอกาส การร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ จดั เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ การไปรับเสด็จเมื่อพระมหากษัตริ ยห์ รื อพระบรม
วงศานุ วงศ์เสด็ จไปในถิ่ น ที่ อยู่หรื อบริ เวณใกล้เคี ย งการปฏิ บ ัติต่อสั ญ ลัก ษณ์ ที่ แสดงถึ ง สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี เป็ นต้น ด้วยความ
เคารพเมื่ อ ได้ยิน หรื อ เห็ น บุ ค คลใดแสดงกิ ริย าวาจาหรื อ มี ก ารกระท าอัน ไม่ ส มควรต่ อ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ต้องว่ากล่ าวตัก เตื อนและห้ า มไม่ ให้ ป ฏิ บ ัติ เช่ น นั้น อี ก เคารพในหลัก ปฏิ บ ัติ
ของศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
1.2 เคารพซึ่ งกันและกันทางกายได้แก่ การแสดงความเคารพซึ่ งกันและกัน เช่ น
การทักทาย การให้เกียรติแก่ผอู ้ ื่น การแสดงความเคารพแก่บุคคลซึ่ งอาวุโสกว่า การให้การต้อนรับ
แก่บุคคล และการแสดงความเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกัน
1.3 เคารพกันทางวาจา ได้แก่ การรู ้ จกั พูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้คาพูด
เหมาะสมตามกับฐานะของบุคคล พูดจาสุ ภาพ ไม่กา้ วร้าวส่ อเสี ยด ไม่พูดในสิ่ งที่จะทาให้ผอู ้ ื่นเกิด
ความเดือดร้อน ไม่นาความลับของบุคคลอื่นไปเปิ ดเผย และไม่พูดนิ นทาหรื อโกหกหลอกหลวง
1.4 เคารพในสิ ท ธิ ของผูอ้ ื่น ได้แก่ การไม่ ล่วงละเมิ ดสิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ นทั้งทางกาย
หรื อวาจา รู้ จกั เคารพในสิ ท ธิ ข องคนที่ ม าก่ อนหลัง เคารพในความเป็ นเจ้าของสิ่ ง ของเครื่ องใช้
และต้องรู ้จกั ขออนุญาตเมื่อล่วงล้ าเข้าไปในที่อยูอ่ าศัยของบุคคลอื่น
1.5 เคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ได้แก่ การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อื่นเมื่อมีผพู ้ ูดเสนอความคิดเห็ นควรฟั งด้วยความตั้งใจ และใคร่ ครวญด้วยวิจารณญาณหากเห็ นว่า
เป็ นการเสนอแนวคิดที่ดีมีประโยชน์มากกว่าความคิดเห็นของตนเอง ควรยอมรับแล้วปฏิบตั ิตาม
1.6 เคารพในกฎระเบียบของสังคม ได้แก่ การยึดมัน่ ในกรอบระเบียบของสังคม
เช่น วัฒนธรรมประเพณี กฎเกณฑ์ทางสังคม และกฎหมายของประเทศ
1.7 มี เสรี ภ าพและใช้ เสรี ภ าพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี
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2. สามัคคีธรรมมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้
2.1 การรู ้ จ ัก ประสานประโยชน์ โ ดยถื อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมหรื อ ของชาติ
เป็ นที่ ต้ งั ได้แก่ การทางานร่ วมกันอย่างสันติวิธี รู ้ จกั การประนี ประนอมโดยคานึ งถึ งประโยชน์
ที่จะเกิ ดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็ นใหญ่ มีการเสี ยสละความสุ ขส่ วนตนหรื อหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของ
ส่ วนรวมหรื อของชาติ
2.2 ร่ วมมื อในการทางานหรื อทากิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งร่ วมกันโดยมี บุ คคล
ผูร้ ่ วมงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในการร่ วมกันทางานนี้ จะต้องมีการวางแผนในการทางานร่ วมกันคิด
และทาร่ วมกันเมื่ อถึ งขั้นตอนของการท างานก็ช่วยเหลื อกันอย่างตั้งใจจริ ง ไม่หลี กเลี่ ยงหรื อเอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น เห็ นแก่ ประโยชน์ส่ วนรวม ถื อว่างานส่ วนรวมเป็ นงานของตนเองรั บ ผิดชอบหน้าที่
ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากส่ วนรวมและหน้ าที่ ต่ อ สั ง คมความเป็ นน้ า หนึ่ งใจเดี ย วกัน ของกลุ่ ม คน
ในหน่วยงานและในสังคม รักหมู่คณะ มีใจหวังดีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
3. ปัญญาธรรมมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้
3.1 การไม่ถือตนเป็ นใหญ่ คือ การรู ้จกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นการยอมรับฟั ง
และปฏิ บตั ิตามของเสี ยงส่ วนมากในที่ประชุ มหรื อในการทางานต่าง ๆ และการรู ้ จกั เป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามที่ดี
3.2 เน้นการใช้ปัญญาใช้เหตุผลและความถูกต้องในการตัดสิ นปั ญหาทั้งปวงไม่ใช้
เสี ยงข้างมากในการตัดสิ นปัญหาเสมอไป
3.3 เมื่ อมี ปัญหาใดเกิ ดขึ้นหรื อเมื่อมี เรื่ องที่ จะต้องตัดสิ นใจทุ กคนต้องร่ วมกันคิ ด
และช่วยกันติดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
3.4 ในกรณี ที่มีปัญหาโต้แย้งในหมู่คณะจะต้องพยายามอภิปรายจนกระทัง่ สามารถ
ชักจูงให้ทุกคนเห็ นคล้อยตาม เมื่อเกิดกรณี ที่ต่างก็มีเหตุผลที่ดีดว้ ยกันและไม่อาจชักจูงให้กลุ่มหัน
ไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจึงจะใช้วธิ ี การออกเสี ยง
3.5 เมื่ อได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วสามารถวิเคราะห์ และประมวลเหตุ การณ์ ต่าง ๆ
ด้วยสติปัญญา
4. ระบบประชาธิ ป ไตยเป็ นรู ปแบบหรื อกระบวนการในการทางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่ วมทางานทุกขั้นตอนเมื่อมีปัญหาในการทางานเกิดขึ้นต้องใช้เหตุผล
ในการตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกันโดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้
4.1 รู้จกั เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบเข้าทางานแทน
หมู่คณะ
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4.2 รู ้ข้ นั ตอนในการดาเนินงานโดยมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่อไปนี้
4.2.1 การวางแผนงาน
4.2.2 การปฏิบตั ิงานตามแผน
4.2.3 การประเมินผลงาน
4.3 สามารถปฏิบตั ิงานแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.4 ทุกคนร่ วมเป็ นสมาชิกของกลุ่มและร่ วมกิจกรรมทุกขั้นตอน
วลัย พานิ ช (2542: 226-235) ได้วิเคราะห์ ว่า บุ ค คลที่ จะเป็ นพลเมื องดี น้ ัน ต้องเป็ นผูม้ ี
ความประพฤติดี มีความเป็ นพลเมืองดีโดยมีคุณลักษณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. มีความเป็ นพลเมืองดีดา้ นความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.1 รู้และเข้าใจ และรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม
1.2 รู้และเข้าใจสนใจกิจกรรมต่างๆ ของสังคมและโลก
1.3 รู ้ แ ละมี ท ั ก ษะกระบวนการคิ ด อย่ า งมี เหตุ ผ ลในการตั ด สิ นใจโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และธรรมะ แก้ปัญหาของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
1.4 ใฝ่ หาความรู้และมีทกั ษะ
1.5 มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญ วิชาเฉพาะด้าน วิทยาการและเทคโนโลยี
1.6 ดารงชีวติ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม
1.7 มีระเบียบ
1.8 ซื่อสัตย์
1.9 ยุติธรรม
1.10 ประหยัด
1.11 พึ่งตนเองได้
1.12 ไม่เบียดเบียน
1.13 เลือกรับวิทยาการและวัฒนธรรมจากภายนอก
1.14 มีความคิดริ เริ่ ม
1.15 อดทน
1.16 มีความกล้าทางจริ ยธรรม
1.17 แก้ปัญหาและประเมินผลได้
1.18 มี ม นุ ษยสั ม พั น ธ์ ใ นระหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว ชุ ม ชน ทั้ งสั ง คม
ภายในประเทศและในโลก
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2. มี ค วามเป็ น พลเมื องดี ด้ า น การเมื อ ง การปกครองใน ระบอบป ระชาธิ ปไตย
ที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ประกอบด้วย
2.1 รู้และเข้าใจ รับผิดชอบในสิ ทธิของตนในระบอบประชาธิปไตย
2.2 รู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ของบ้านเมือง
2.3 รักษาความมัน่ คงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2.4 รู้และเข้าใจปั ญหาต่างๆและหาแนวทางแก้ไขในทางการเมืองการปกครอง
2.5 ตระหนักในคุณค่าการใช้สิทธิ เสรี ภาพบนรากฐานแห่งกฎหมาย จริ ยธรรม
และศาสนา
3. มีความเป็ นพลเมืองดีดา้ นสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
3.1 มีความสานึกในความเป็ นคนไทย
3.2 รักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
3.3 ธารงรักษาไว้ซ่ ึงสัญลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย
3.4 ภูมิใจในผลงานอันดีเด่นของไทย
3.6 รับผิดชอบต่อการอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.7 ทาประโยชน์ให้สังคมตามบทบาทหน้าที่
3.8 เห็นคุณค่าในวิทยาการศิลปวัฒนธรรม
3.9 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
4. มีความเป็ นพลเมืองดีดา้ นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
4.1 รู ้เข้าใจ ในพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
4.2 เห็นคุณค่าของการรักษาทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
4.3 นิยมใช้ผลผลิตของไทย
4.4 รู ้และเข้าใจปั ญหาด้านเศรษฐกิจและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
กรมวิชาการ (2543: 54-58) ได้มีก ารประชุ มระดมสมองผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อก าหนดกรอบ
หรื อคุ ณ ลัก ษณะของเด็ ก ไทยโดยมี เป้ าหมายในการพัฒ นา ในด้ า นค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย
คือ คุ ณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุ คคลและคุ ณค่าของผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ และป้ องกัน
สิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น ด้วยน้ าใจที่เคารพต่อคุ ณค่าของเสี ยงส่ วนใหญ่ ด้วยความเข้าใจระหว่าง
กันและกันด้วยความสันติ
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พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความมีประชาธิ ปไตย
1. เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3. การเคารพสิ ทธิ ป้ องกันสิ ทธิ ของตนเอง
4. การเคารพสิ ทธิผอู้ ื่น
5. ความมีเหตุผล
6. การเคารพกติกาของสังคม
7. ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ น
8. มีความเสี ยสละ
9. มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจผูอ้ ื่น
10. ไม่มีจิตใจเป็ นเผด็จการ
สาโรช บัวศรี (2544: 84-89)ได้อธิ บายสัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์แบบประชาธิ ปไตย
ซึ่งมีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. มีการเคารพซึ่ งกันและกันอย่างยิ่ง (Respect for Individuals) หรื อคารวธรรม คือทุกคน
จะต้อ งให้ เกี ย รติ ซ่ ึ งกัน และกัน ทั้งทางกาย วาจา และความคิ ด เคารพในความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น
แสดงความคิดเห็นออกมาโดยไม่ล่วงเกินผูอ้ ื่น
2. มีการแบ่งปั นร่ วมงานกันและประสานงานกัน(Sharing, Participation,and Co-operative)
หรื อสามัคคี ธรรม คือ ผูใ้ ดสามารถในทางใดก็อาสารับแบ่งงานไปทา ไม่บ่ายเบี่ ยงและหลี กเลี่ ยง
ร่ ว มมื อ กัน ท าหมดตามอัต ภาพและประสานงานกัน หมด โดยท าตามที่ ไ ด้ต กลงกัน วางแผน
ซึ่ งร่ วมกันวางไว้แล้ว ไม่มีใครดื้อดึงกลัน่ แกล้งเนื่องจากเห็นแก่ตวั เอง
3. มี ค วามเชื่ อมัน่ ในวิถี การแห่ งปั ญญา (Faith in the Method of Intelligence) หรื อปั ญ ญา
ธรรม คือ การที่คนเรานับถื อกันและร่ วมมือสามัคคีกนั นั้น บางทีอาจนับถื อและร่ วมมือไปในทาง
ที่ ผิด ดังนั้นจาเป็ นต้องมี “ปั ญ ญา” เป็ นเครื่ องเหนี่ ยวรั้ งและชี้ ท างมิ ให้เขวไปได้ ดังนั้นในสังคม
ประชาธิ ปไตยจึงมี การนับถื อปั ญญาธรรมอย่างยิ่ง และคนในสังคมประชาธิ ปไตยต้องเป็ นผูท้ ี่รับ
การศึ ก ษาดี พ อควร เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ปั ญ ญาธรรม โดยบุ ค คลควรจะน าความคิ ด ในแง่ ป รั ช ญา
ประชาธิ ปไตยไปปฏิ บตั ิในชี วิต ประจาวันอยู่เสมอจนเป็ นนิ สัยในชี วิตหรื อเป็ นแนวทางแห่ งชี วิต
(A Way of Life) ของแต่ละคน
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คณะอนุ ก รรมการนโยบายปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่ ส อง ด้านพัฒ นาการศึกษาเพื่ อ
สร้างความเป็ นพลเมืองดี (2553: 4-5) และปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล (2555: 30-31) ได้สรุ ปคุณสมบัติ
ของคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. มี อิส รภาพ (Liberty) และพึ่ งตนเองได้ (Indenpendent) ไม่ อยู่ภายใต้ก ารครอบง าของ
ระบบอุปถัมภ์
2. เคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น ไม่ใช้สิทธิ เสรี ภาพของตนไปละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลอื่น
3. เคารพความแตกต่าง มีทกั ษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
4. เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของผูอ้ ื่ น และเห็ นความเท่ า
เทียมกัน มองคนเป็ นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง
5. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติ กาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลัง และยอมรับผลของ
การละเมิดกฎหมาย
6. รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม ตระหนัก ว่า ตนเองเป็ นส่ ว นหนึ่ งของสั ง คม กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
รับผิดชอบ และร่ วมแก้ไขปั ญหาสังคมโดยเริ่ มต้นที่ตนเอง
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2554 : 55-56) ได้อธิ บายเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิ ปไตยนั้น ประกอบด้วย
1. การเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจสังคมของ
ตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็ นสมาชิกของสังคม
2. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็ นหลัก
3. มีความรักในเสรี ภาพและมีความรับผิดชอบ
4. เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม
5. มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
6. มีความเข้าใจเรื่ องหลักสิ ทธิ มนุษยชน และยอมรับความแตกต่างในความเป็ นพหุ สังคม
7. เคารพกฎหมาย และยึดหลักนิติรัฐ
8. มีความรู ้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางการเมือง (Political Literacy)
และเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง (Political Participation) ในทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ ชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น
ระดับชาติและนานาชาติ
9. ยึดมัน่ ในหลักสันติวธิ ี ไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
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วัฒนา อัคคพานิช (2558: 19-20) ได้กล่าวถึงการใช้ประชาธิ ปไตยในการดาเนินชีวติ ได้แก่
1. คารวธรรม
1.1 เห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิ มนุษยชน
1.2 ใช้สิทธิ โดยไม่ละทิ้งหน้าที่
1.3 ใช้เสรี ภาพอย่างรับผิดชอบ
1.4 ซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความโปร่ งใส
1.5 ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม
2. สามัคคีธรรม
2.1 ยึดหลักภราดรภาพ ปรองดอง สมานฉันท์
2.2 ใช้หลักสันติวธิ ี
2.3 ยึดหลักเสี ยงข้างมากและเคารพสิ ทธิของเสี ยงข้างน้อย
2.4 เห็นความสาคัญในประโยชน์ของส่ วนรวม
2.5 มีจิตสานึกรวมหมู่และทางานเป็ นหมู่คณะ
2.6 มีจิตสาธารณะ และการมีจิตอาสา มีส่วนช่วยในการพัฒนาครอบครัว โรงเรี ยน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
3. ปัญญาธรรม
3.1 ยึดหลักเหตุผล ความจริ ง และความถูกต้อง
3.2 รู ้ทนั ข้อมูลข่าวสาร และรู ้ทนั สื่ อสารมวลชน
3.3 มี ค วามกล้า หาญทางจริ ย ธรรม ( moral courage ) กล้า ที่ จ ะยื น หยัด ในสิ่ ง ที่
ถูกต้อง ( moral assertiveness )
3.4 มี ท ัก ษะการคิ ด อย่างมี วิ จารณญาณ การใช้เหตุ ผ ล การตั้ง ค าถาม การวิ จ ัย
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การโต้แย้ง
3.5 มี ท ั ก ษะการสื่ อสารในระบอบประชาธิ ป ไตย ได้ แ ก่ การฟั ง การอ่ า น
การค้นคว้า การจับใจความ การสรุ ปความ การย่อความ การขยายความ การตีความ การแปลความ
การพูด การเขียน การโต้เวที การอภิปราย การวิจารณ์ การกล้าแสดงออก การแสดงความคิดเห็ น
และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.6 พัฒนาความรู ้ ความคิด จิตใจ พฤติกรรมและการทางานของตนเองอยูเ่ สมอ
3.7 มีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
3.8 มีความรู ้พ้นื ฐานทางการเมืองที่ถูกต้อง
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สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร (2555: 25-28) ได้กล่าวถึงบุคคลที่เป็ นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย จะมีพฤติกรรมที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
ด้านคารวธรรม เป็ นพฤติ ก รรมที่ แสดงให้เห็ นถึ งความเคารพซึ่ งกัน และกัน เคารพใน
ระเบียบกฎเกณฑ์ หรื อระเบี ยบข้อบังคับของสั งคมส่ วนรวม การประพฤติ ตนเป็ นผูม้ ี คารวธรรม
ปฏิบตั ิได้ ดังนี้
1. เคารพบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะบิ ดามารดาซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ก าเนิ ด เคารพญาติ ผูใ้ หญ่
เช่ น ปู่ ย่า ตา ยาย และผูส้ ู งอายุ เคารพครู อาจารย์ และเพื่อน ๆ โดยแสดงความเคารพและกล่าว
ทักทายด้วยคาสุ ภาพ
2. เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงามของสังคม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ
3. เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เช่น ไม่ทาร้ายผูอ้ ื่นโดยเจตนาไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง เป็ นต้น
4. เคารพความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น เช่ น ควรฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นด้วยความตั้งใจและ
ไตร่ ตรองก่อนตัดสิ นใจว่าจะเชื่อหรื อไม่เชื่อ และไม่ควรยึดถือความคิดเห็นของตนว่าถูกเสมอไป
5. เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึ งถื อเป็ นสถาบันที่สาคัญ
สู งสุ ดของประเทศ
ด้านสามัคคีธรรม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่ ง อยูร่ วมกันในสังคม และมีการ
ทางานร่ วมกัน มีการประสานประโยชน์ของหน่ วยงานและองค์กรร่ วมกัน มีลกั ษณะการร่ วมคิด
ร่ วมทาหรื อทางานเป็ นทีมด้วยความเต็มใจเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิบตั ิงานนั้นให้สาเร็ จ
ลุ ล่วงตามวัตถุ ป ระสงค์หรื อเป้ าหมายที่ ก าหนดการประพฤติ ตนเป็ นผูม้ ี ส ามัคคี ธรรม ปฏิ บตั ิ ได้
ดังนี้
1. ร่ วมกันคิด ช่วยกันวางแผน และร่ วมกันทางานด้วยความเต็มใจ
2. ร่ วมกันรับผิดชอบ ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จ
3. ร่ วมกันติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
4. ร่ วมกันปรับปรุ ง มีการแก้ไข พัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5. ร่ วมกันทางาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก
ด้านปั ญญาธรรม เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านผูใ้ ช้สติปัญญา ใช้เหตุผล
และความถูกต้องในการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน เช่ น การใช้ความรู้
สติปัญญาจากการศึกษาเล่าเรี ยนมาประกอบอาชีพ หรื อพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมของเรา
ให้น่าอยู่ เป็ นต้น การประพฤติตนเป็ นผูม้ ีปัญญาธรรม ปฏิบตั ิได้ ดังนี้
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1. มีความคิดกว้างไกล โดยรับฟังข่าวสารและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ใช้เหตุ ผลในการแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ไม่นาอารมณ์ หรื อความรู ้ สึ กส่ วนตัวมาใช้ตดั สิ น
ปัญหา
3. แสดงความคิดเห็น โดยปราศจากอคติ
4. รู ้จกั การคิด มีการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
5. รู ้จกั โต้แย้งด้วยเหตุผล ถ้ามีการโต้แย้งในหมู่คณะให้ใช้เหตุผล และสติปัญญาเพื่อให้อีก
ฝ่ ายหนึ่งยอมรับฟัง ไม่ใช้อารมณ์มาเป็ นตัวติดสิ นปั ญหา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยของไทย (2556: Online) ได้
อธิ บายถึงหลักการร่ วมในด้านคุ ณลักษณะของพลเมือง การศึกษาเพื่อสร้างความความเป็ นพลเมือง
ควรจะสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้มีลกั ษณะที่สาคัญๆ ดังแผนภาพที่ 3
ภาพประกอบที่ 3 หลักการร่ วมในด้านคุณลักษณะของพลเมือง

รักความเป็ น
ธรรมและความ
เสมอภาค

ใช้เสรี ภาพ
ด้วยความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

Democratic
Citizen

คิดอย่างมี
วิจารณญาณ

มีส่วนร่ วม
ทางการเมือง

เห็นความสาคัญ
ของประโยชน์
ส่ วนรวม

เคารพกฎหมาย
และเคารพกติกา

ใช้สิทธิแต่
ไม่ละทิ้งหน้าที่

มีภราดรภาพและ
เคารพความ
แตกต่าง
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1. รักความเป็ นธรรมและความเสมอภาค (Adhere to equality and justice)
ยึด ถื อ ความยุติ ธ รรม ให้ความส าคัญ กับ ความเป็ นธรรมและความเท่ าเที ย มกัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในฐานะที่เป็ นมนุ ษย์ดว้ ยกัน โดยไม่มีการกีดกัน เนื่ องจากความ
แตกต่างในเรื่ องถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง
2. ใช้เสรี ภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Use freedom based on social responsibility)
บุ คคลในระบอบประชาธิ ปไตยย่อมมี เสรี ภาพได้ม ากตราบเท่ าที่ ไม่ ละเมิ ดผูอ้ ื่ น
นั่น หมายความว่าบุ ค คลพึ ง ใช้เสรี ภาพด้วยความยิน ดี ที่ จะให้ผูอ้ ื่ น มี เสรี ภ าพ ได้เช่ นเดี ย วกับ ตน
กล่ าวคือบุ คคลย่อมใช้เสรี ภาพอย่างรับผิดชอบโดยที่ เสรี ภาพนั้นต้องไม่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยแก่ ผูอ้ ื่ น
ระบอบประชาธิ ปไตยไม่สามารถให้บุคคลใช้เสรี ภาพโดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมได้
3. เคารพกฎหมายและกฎกติกา (Respect law and rule)
ทุ ก สั ง คมต้องมี ก ฎหมายและกฎกติ ก า บุ ค คลในระบอบประชาธิ ป ไตยจึ งต้อ ง
เคารพกฎหมายและกฎกติ ก าเพื่ อ ให้ สั ง คมอยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสั น ติ สุ ข โดยที่ บุ ค คลในระบอบ
ประชาธิ ปไตยทุ กคนจะต้องสนใจและช่ วยกันผลักดันให้กฎหมาย และกฎกติ กาต่างๆของสังคม
มีความเป็ นธรรมสาหรับทุกคนด้วย
4. ใช้สิทธิ แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ (Use right without neglecting duty)
ระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นระบอบการเมืองการปกครองที่บุคคลได้รับการรับรอง
สิ ทธิ ต่างๆมากมายในฐานะมนุ ษย์และในฐานะอื่นๆ นอกจากนั้นบุคคลในระบอบประชาธิ ปไตย
ก็ยอ่ มมีสิทธิ ที่จะให้ดว้ ย สิ ทธิ ที่จะให้น้ ี ก็คือหน้าที่นนั่ เอง เช่ น หน้าที่ในการเลือกตั้ง หน้าที่ในการ
เสี ยภาษี หน้าที่ในการศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นต้น บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยจะมีสิทธิ ต่างๆได้ก็ตอ้ ง
ทาหน้าที่ดว้ ย เป็ นต้นว่า บุคคลมีสิทธิ ที่จะได้รับบริ การจากรัฐบุคคลก็ยอ่ มต้องมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ด้วย บุคคลมีสิทธิ ที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายที่ดีของรัฐบาลบุคคลก็ยอ่ มต้องมีหน้าที่ในการใช้
สิ ท ธิ เลื อกตั้งอย่างมี วิจารณญาณที่ ดีด้วย ระบอบประชาธิ ป ไตยไม่ส ามารถดารงอยู่ได้ด้วยดี หาก
บุคคลเรี ยกร้องสิ ทธิ โดยไม่ตอ้ งทาหน้าที่
5. มีภราดรภาพ และเคารพความแตกต่าง (Adhere to fraternity and respect for differences)
การที่บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยมีความเสมอภาคกันอาจทาให้บุคคลในสังคม
ขัดแย้งแตกแยกกัน เพราะบุ ค คลในระบอบประชาธิ ป ไตยย่อมมี ค วามแตกต่ างกัน ในทางความ
คิดเห็นหรื ออื่นๆได้ แต่ความแตกต่างเหล่านี้ ตอ้ งไม่เป็ นเหตุให้บุคคลโกรธ เกลียด ทะเลาะ ขัดแย้ง
ท าร้ า ย หรื อ สั ง หารบุ ค คลอื่ น ได้ บุ ค คลในระบอบประชาธิ ป ไตยต้อ งมี ข ัน ติ ธ รรม (tolerance)
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กล่ า วคื อ บุ ค คลในระบอบประชาธิ ป ไตยต้ อ งอดทนต่ อ ความแตกต่ า งของกั น และกั น ได้
ความแตกต่างของบุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยต้องไม่ทาให้สังคมแตกแยก
6. เห็นความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวม (Consider public interests)
เนื่องจากบุคคลไม่สามารถอยูค่ นเดียวในโลกได้ จึงต้องอยูร่ ่ วมกันในสังคม บุคคล
จึ งต้องถื อประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นส าคัญด้วย เพราะหากทุ ก คนเห็ นแก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตนส าคัญ
กว่าประโยชน์ ส่ วนรวม สั งคมก็ ไม่อาจดารงอยู่ได้ และในกรณี ที่ มี ความขัดกันในผลประโยชน์
(conflict of interests) บุ ค คลในระบอบประชาธิ ป ไตยต้องสามารถแยกประโยชน์ ส่ วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนได้ ทั้งยังพึงเล็งเห็ นให้ได้ว่า แท้ที่จริ งประโยชน์ของส่ วนรวมก็เป็ นประโยชน์
ของบุคคลนั้นเองด้วย
7. มีส่วนร่ วมทางการเมือง (Participate in politics)
ระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นระบอบการเมืองการปกครองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อ งด้ ว ยเพราะการเมื อ งเป็ นเรื่ องของประชาชนทุ ก คน ดั ง นั้ นบุ ค คลในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยจึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจทางการเมื อ งที่ เพี ย งพอต่ อ การเป็ นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ปไตยด้วย เป็ นต้นว่า บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยพึงรู ้และเข้าใจว่าการเมือง
มีความสาคัญต่อชี วิตของตนและคนอื่นๆในสังคมอย่างไรรู ้และเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
การเมืองการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดินของประเทศ รู ้และเข้าใจขอบเขตภารกิจและ
อานาจหน้าที่ของตัวแทนที่เลือกเข้าไป รู้นโยบายของพรรคการเมือง รวมถึงพฤติกรรมและกลไก
การควบคุ ม ตรวจสอบบุ ค ลากรทางการเมื องด้วย นอกจากนี้ พลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
ยังสามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้หลายทาง เช่น
7.1 การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว.
7.2 การเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. นายกเทศมนตรี
7.3 สมาชิกสภาเทศบาลนายก อบจ.สมาชิกสภา อบจ.
7.4 การออกเสี ยงประชามติ
7.5 ร่ วมทาประชาคมให้ความเห็นชอบเรื่ องต่างๆ
7.6 เสนอแนะแนวทางการทางานและการแก้ไขปั ญหา
7.7 การเข้าชื่อเสนอร่ างพระราชบัญญัติ
7.8 การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
7.9 ติดตามตรวจสอบการทางานของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
7.10 ร่ วมทาประชาพิจารณ์
7.11 ช่วยผูส้ มัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองหาเสี ยง
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7.12 เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
7.13 บริ จาคเงินให้ผสู้ มัครและพรรคการเมือง
7.14 การรวมกลุ่มกันปกป้ องสิ ทธิ ต่างๆ
7.15 การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื่อประท้วงหรื อเรี ยกร้องเรื่ องต่างๆ
7.16 ช่วยเหลือภารกิจของส่ วนรวม
7.17 สมัครรับเลือกตั้ง
7.18 การถอดถอนผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
8. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Think critically)
บุ ค คลในระบอบประชาธิ ป ไตยจะต้อ งได้รั บ ข้อ มู ล ที่ เพี ย งพอเพื่ อ คิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณที่ดี มีทกั ษะในการตรวจสอบ การตีความ การสะท้อนความคิด อันนาไปสู่ การสร้ าง
ความคิดเห็นของตนเอง เรี ยนรู้ที่จะแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะทบทวนแก้ไข
ความคิดเห็นของตน ตลอดจนรู้จกั ตัดสิ นใจเลือกบุคคล หรื อตัดสิ นประเด็นทางการเมืองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
เวสเธเมอร์ และเคห์น (Westheimer and Kahne 2004, อ้างถึงในถวิลวดี บุรีกุล และคณะ,
2555) ได้อธิ บายว่าความเป็ นพลเมืองที่ดีน้ นั ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ความรั บ ผิดชอบส่ วนตัว เช่ น มี หน้าที่ รับผิดชอบในชุ มชนของตน ทางานอย่างสุ จริ ต
และจ่ายภาษี เคารพกฎหมาย การแยกขยะ การบริ จาคโลหิ ต และเป็ นอาสาสมัครในช่วงเวลาวิกฤต
2. การมีส่วนร่ วมในความเป็ นพลเมือง เช่น เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของชุมชน และพยายามที่จะ
พัฒนาชุ มชน ดู แลชุ มชนโดยพยายามที่ จะดู แลความต้องการ สนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิ จหรื อ
รักษาสิ่ งแวดล้อม มีความรู้วา่ รัฐทางานอย่างไร และมีความรู ้กลยุทธ์เพื่อจะได้บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การทางาน
3. จิตสานึ กเกี่ ยวกับความยุติธรรมทางสังคม เช่ น ประเมินโครงสร้างทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ เพื่อเข้าใจปั ญหาอย่างลึกซึ้ ง ค้นหาและบอกถึงสิ่ งที่ไม่ได้รับความ
ยุติธรรม และรู้เรื่ องความเคลื่อนไหวทางสังคมและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อโบวิทซ์ และ ฮาร์ นิช (Abowitz & Harnish 2006, อ้างถึงในถวิลวดี บุรีกุล และคณะ,2555)
อธิ บายว่า องค์ประกอบของพลเมือง ประกอบด้วย
1. มีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็ นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง
2. ยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ
3. มีสิทธิและหน้าที่
4. มีส่วนร่ วมทางการ
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5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ว่า คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยตาม
แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการแต่ละท่านจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั มุมมองใน
ด้านคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อง แต่ ส ามารถสรุ ป ออกมาได้เป็ นประเด็ นใหญ่ ๆ ได้ 3 ด้านคื อ
1) ด้านคารวธรรม คือ การเคารพให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกันทั้งทางกาย วาจา ความคิด เคารพในความ
คิดเห็น สิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น เห็ นคุ ณค่าและเคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ 2) ด้านสามัคคีธรรม
คือ การทางานร่ วมกัน มี ลกั ษณะการร่ วมคิ ด ร่ วมทาหรื อทางาน ด้วยความเต็มใจเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ยวกัน เห็ นความสาคัญในประโยชน์ของส่ วนรวม โดยยึดหลักภราดรภาพ และใช้หลักสันติวิธี
และ 3) ด้านปั ญญาธรรม คือ การใช้ปัญญาในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ยึดหลักเหตุผล ความจริ ง และ
ความถูกต้อง รู้จกั การวิพากษ์อย่างมีเหตุผล และมีวจิ ารณญาณ
ซึ่ ง งานวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ งคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้า นคารวธรรม หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การเคารพให้ เกี ย รติ ซ่ ึ งกัน และกัน
ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบข้อบังคับของส่ วนรวม เข้าใจถึ งสิ ทธิ ของตนเองและของผูอ้ ื่น รับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้านสามัคคีธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่ แสดงถึ งการร่ วมมื อกันทางาน รับผิดชอบต่อ
งาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
3. ด้านปั ญ ญาธรรม หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แสดงถึ งการใช้ห ลัก เหตุ และผลในการคิ ด
ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยคานึงถึงความถูกต้องเป็ นหลัก
3. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการสติปัญญาของเพียเจท์
เพียเจท์มีหลักการของเชาว์ปัญญาของเด็ก หรื อ Cognitive นั้นมี พฒั นาการที่ แบ่งออกได้
4 ขั้นพัฒนาการ ในแต่ละขั้นก็จะมีลกั ษณะเฉพาะและมีคุณลักษณะของความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้น
ความสามารถของแต่ละขั้นจะเป็ นพื้นฐานสะสมสิ่ งที่เป็ นพัฒนาการในขั้นต่อไป พัฒนาการของ
เชาว์ปั ญ ญาและความคิ ด นี้ เกิ ด จากการที่ เด็ ก ได้ก ระท า หรื อ การได้มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ
สิ่ งแวดล้อม ความรู ้เกิดจากการกระทา (ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2548: 9) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลาดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์
อายุ (ปี )
ขั้น
พัฒนาการ
0-2 ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว เด็กเรี ยนรู้ โดยใช้ป ระสาทสั มผัส เช่ น ปาก หู ตา
(Sensorimotor)
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว
2-6 ความคิดก่อนเกิดปฏิบตั ิการ
เรี ยนรู ้ภาษาพูด สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ท่าทางใน
(Intuitive or Preoperational)
ก ารสื่ อ ค วาม ห ม าย รู ้ จั ก สิ่ งที่ เป็ น ตั ว แ ท น
(Representation) โครงสร้ า งสติ ปั ญ ญาแบบง่ า ย
สามารถหาเหตุ ผ ลเชิ ง อ้า งอิ ง ได้ มี ค วามเชื่ อ ใน
ความคิดของตนอย่างมาก ยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
(Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้ หญ่
7-11 ปฏิบตั ิการคิดแบบรู ปธรรม
รั บ รู้ รู ปธรรมได้ ดี ใช้ เหตุ ผ ล สร้ า งกฎเกณ ฑ์
(Concrete Operations)
เห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆเป็ นนามธรรม
11-16 ปฏิบตั ิการคิดแบบนามธรรม
รู ้จกั คิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน
(Formal Operations)
แก้ ปั ญหา พั ฒ นาสติ ปั ญ ญ าอย่ า งสมบู ร ณ์ มี
ความคิดเท่าผูใ้ หญ่
ทฤษฎีพฒั นาการสติปัญญาของเพียเจท์ยงั แบ่งองค์ประกอบที่มีส่วนเสริ มสร้างพัฒนาการ
เชาว์ปั ญญามี 4 องค์ป ระกอบ คือ วุฒิ ภาวะ (Maturation) ซึ่ งเป็ นการเจริ ญเติบโตทางสรี รวิทยา
โดยเฉพาะเส้ นประสาทและต่อมไร้ ท่ อ ที่ มีส่ วนส าคัญ ต่อการพัฒ นาเชาว์ปั ญญา หรื อจะต้องจัด
ประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อมให้ เหมาะสมกับ ความพร้ อมหรื อวัยของเด็ ก องค์ป ระกอบที่ ส อง
ประสบการณ์ (Experience) โดยแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ด คือ ประสบการณ์ที่เนื่ องมาจากปฏิ สัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Physical Environment) กับ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและ
ทางคณิ ตศาสตร์ (Logico-mathematical experience) องค์ป ระกอบที่ ส าม การถ่ ายทอดความรู ้ ท าง
สังคม (Social Transmission) โดยเป็ นการที่พ่อแม่ ครู และคนที่อยูร่ อบตัวเด็กจะถ่ายทอดความรู ้ให้
เด็ก หรื อสอนเด็กที่ พร้ อมจะรับการถ่ายทอดด้วยกระบวนการซึ มซาบประสบการณ์ หรื อการปรับ
โครงสร้างทางเชาว์ปัญญา และองค์ประกอบที่สี่ กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) หรื อการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) ซึ่ งอยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล เพื่อจะปรับความสมดุล
ของพัฒนาการเชาว์ปัญญาขั้นต่อไปอีกขั้นหนึ่งซึ่ งสู งกว่า โดยใช้กระบวนการซึ มซาบประสบการณ์
และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา
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กล่ า วโดยสรุ ป เพี ย ์เจทเชื่ อ ว่า พัฒ นาการสติ ปั ญ ญาของบุ ค คลเป็ นผลมาจากการได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม โดยเพียเ์ จทได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 4 ขั้น คือ
ประสาทสัม ผัส และการเคลื่ อนไหว (Sensorimotor) ขั้น ความคิ ดก่ อนเกิ ดปฏิ บ ตั ิ ก าร(Intuitive or
Preoperational) ขั้นปฏิ บตั ิการคิดแบบรู ปธรรม (Concrete Operations) และ ขั้นปฏิบตั ิการคิดแบบ
นามธรรม (Formal Operations) โดยมีส่วนประกอบที่ช่วยเสริ มเสริ มสร้างพัฒนาการเชาว์ปัญญามี
4 องค์ป ระกอบ คื อ วุฒิ ภาวะ (Maturation) ประสบการณ์ (Experience) การถ่ ายทอดความรู ้ ท าง
สั ง คม (Social Transmission) และกระบวนการพัฒ นาสมดุ ล (Equilibration) หรื อ การควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองซึ่ งอยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล
ทฤษฎีของเพียเจท์ได้อธิ บายพัฒนาการสติปัญญาในช่วงอายุ 11-16 ปี ว่าเป็ นการปฏิบตั ิการ
คิดแบบนามธรรม (Formal Operations) คือเด็กจะรู ้จกั คิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน
แก้ปัญหา พัฒนาสติ ปัญญาอย่างสมบูรณ์ มี ความคิดเท่าผูใ้ หญ่ ซึ่ งตรงกับช่ วงอายุของนักเรี ยนใน
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จึ งน ามาใช้อธิ บ ายการเกิ ดคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยพัฒนาการทางสติปัญญาจะส่ งผลให้เด็ก
รู ้ จ ัก คิ ด รู ้ จ ัก ใช้ เหตุ ผ ล สามารถคิ ด อย่ า งมี ร ะบบ และแก้ปั ญ หาได้ โดยครู ผู้ส อนจะต้อ งจัด
ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพร้อมหรื อวัยของเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้เรี ยนรู้และ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เหมาะสมกับช่วงวัย
3.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ ก
ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางจริ ย ธรรมของโคลเบอร์ ก มี รากฐานการพัฒ นามาจากทฤษฎี ของ
เพียเจท์ โดยโคลเบอร์ กแบ่งการพัฒนาการใช้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมออกเป็ น 3 ระดับ แต่ละระดับ
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ขั้น รวมทั้ง หมด 6 ขั้น (พรรณทิ พ ย์ ศิ ริ ว รรณบุ ศ ย์, 2547: 166-167; สุ รางค์
โค้วตระกูล, 2553: 68-75; สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553: 61-62) ดังนี้
1. ระดั บ ก่ อ นกฎเกณฑ์ (Pre-conventional Level) เป็ นระดั บ ที่ บุ ค คลยึ ด ตนเองเป็ น
ศู น ย์ก ลางในการตัด สิ น การกระท า พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมจะขึ้ น อยู่ก ับ เหตุ ผ ลที่ ผูม้ ี อ านาจ
กาหนดให้ห รื อผลประโยชน์ ข องตนเองเป็ นใหญ่ โดยไม่ ค านึ งถึ งผลกระทบต่ อผูอ้ ื่ น โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ขั้น คือ
1.1 ขั้น ที่ 1 หลัก การเชื่ อ ฟั ง และหลบหลี ก การถู ก ลงโทษ (Punishment and
Obedience Orientation) (อายุ 2-7 ปี ) เป็ นระดับขั้นที่ เด็กทาตามกฎ และหลี กเลี่ ยงการกระทาซึ่ ง
จะส่ งผลให้ถูกลงโทษ เด็กพิจารณาการกระทาจากผลที่เห็ นได้ภายนอก โดยไม่สนใจเจตนาหรื อ
ความเห็นของบุคคลอื่น เด็กเข้าใจว่าความดี หมายถึง สิ่ งที่กระทาแล้วไม่ถูกลงโทษหรื อถูกตาหนิ
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เด็กจึ งพยายามหลี กเลี่ ยงการกระทาที่ จะก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ยหรื อความเจ็บ ปวดทางร่ างกายและ
ทรัพย์สิน
1.2 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental Relativist Orientation) (อายุ
7-10 ปี ) เป็ นระดับขั้นที่ เด็กตัดสิ นใจกระทาตามข้อบังคับ ความสนใจความพึงพอใจของตนเอง
หรื อทาดี เพราะอยากได้ของรางวัลตอบแทน โดยไม่ได้คานึ งถึ งความยุติธรรมและความเห็ นอก
เห็ นใจผูอ้ ื่น เด็ก ตระหนักว่าผูอ้ ื่ นก็มี สิท ธิ ทาในสิ่ งที่ เขาสนใจ เด็ กเรี ยนรู ้ ว่าการกระทาที่ ถูกต้อง
คือ การกระท าที่ ส นองความต้องการของตนและท าให้ตนเกิ ดความพึ งพอใจความสั ม พันธ์ ก ับ
บุคคลอื่นเป็ นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
2. ระดับ ตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) เป็ นระดับ ที่ บุ ค คลเรี ย นรู้ ที่ จะกระท าตาม
กฎเกณฑ์ ข องกลุ่ ม ย่อยหรื อสั งคมที่ ตนเป็ นสมาชิ ก พฤติ ก รรมทางจริ ยธรรมจะขึ้ นอยู่ก ับ ความ
คาดหวังของสังคม ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสมเมื่ออยูใ่ นสังคม
กล่าวคือ บุคคลต้องสนับสนุ นและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ ระดับนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้น
คือ
2.1 ขั้นที่ 3 หลักการทาตามความเห็นชอบของผูอ้ ื่น (Interpersonal Concordance
of “good boy nice” Orientation) (อายุ 10-13 ปี ) เป็ นระดับ ขั้น ที่ เด็ ก ตัด สิ น ใจกระท าตามความ
คาดหวังของผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดหรื อสิ่ งที่ผอู ้ ื่นเห็นชอบ ดังนั้นพฤติกรรมทางจริ ยธรรมจะขึ้นอยูก่ บั ความ
คาดหวังของผูอ้ ื่น โดยพฤติกรรมที่ถูกต้องคือ การกระทาตนให้ดูดีในสายตาของผูอ้ ื่นเพื่อรักษา
ความสั ม พัน ธ์ เช่ น ความซื่ อสั ตย์ ความกตัญ ญู ซึ่ งเด็ ก จะยึดถื อและปฏิ บ ัติตามข้อตกลงหรื อ
กฎเกณฑ์ของกลุ่ม โดยไม่ได้พิจารณาจากมุมมองที่เป็ นหลักการหรื อหลักเกณฑ์โดยทัว่ ไปทาให้
เด็กยังไม่มีความเป็ นตัวของตัวเอง และมองว่าการทาดีคือการทาให้ผอู ้ ื่นชื่นชอบและยอมรับ
2.2 ขั้น ที่ 4 หลัก การท าตามกฎ ระเบี ย บ และข้อ บังคับ ทางสั งคม (Law and
Order Orientation) (อายุ 13-16 ปี ) เป็ นระดับ ขั้น ที่ เด็ ก ตัด สิ น ใจกระท าบทบาทหน้าที่ ข องตน
ในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เด็กพยายามปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎเกณฑ์ที่เห็ นด้วยอย่างเต็มที่
ความถูกต้องจะพิจารณาที่ผลประโยชน์ของสังคมหรื อกลุ่ม หรื อสถาบันที่ตนอาศัยอยูจ่ ะได้รับเพื่อ
รักษาความสงบเรี ยบร้อย และความเป็ นระเบียบของสังคม
3. ระดั บ เหนื อกฎเกณ ฑ์ (Post-Conventional Level) เป็ นระดั บ บุ ค คลพยายามที่ จ ะ
ตีความหมายของหลักการ และมาตรฐานทางจริ ยธรรมด้วยวิจารณญาณ โดยจริ ยธรรมที่บุ คคล
ยึดถือจะมีความถูกต้องเป็ นแบบสากล กล่าวคือ บุคคลที่มีการใช้เหตุผลทางจริ ยธรรมในระดับนี้
จะตัดสิ น สิ่ ง ต่ างๆ ด้วยหลัก การที่ ถู ก ต้องยุติ ธ รรมมากกว่าการใช้ระเบี ย บแบบแผน หรื อความ
คาดหวัง ของบุ ค คลในสังคม บุ ค คลจะแยกตนเองออกจากกฎเกณฑ์และการคาดหวังของผูอ้ ื่ น
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หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า กฎเกณฑ์ ต่ า งๆและความคาดหวัง ของบุ ค คลในสั ง คมไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
วิจารณญาณของบุคคล บุคคลจะดาเนินการด้วยวิจารณญาณของตนเอง โดยคานึงถึงความยุติธรรม
ว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญที่สุด ระดับนี้แบ่งออกเป็ น 2 ขั้น คือ
3.1 ขั้นที่ 5 หลักการทาตามคามัน่ สัญญา (Social Contract Orientation) (อายุ 16 ปี
ขึ้นไป) ในระดับนี้บุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ บุคคลมีความภาคภูมิใจเมื่อทาดี และ
ละอายใจตนเองเมื่ อทาชั่ว บุคคลมี ความตระหนักในข้อตกลงหรื อกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ จะทาให้
ผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์ หรื อความชอบธรรมภายใต้เหตุผลอันควรเกี่ยวกับสิ ทธิ ส่วนบุคคล และจะไม่
กระท าตนขัดต่ อสิ ท ธิ อนั พึ งได้ข องผูอ้ ื่ น ตลอดจนไม่ ข ดั ต่ อความเห็ น ชอบของสั งคมส่ วนรวม
มองเห็ นว่ากฎเกณฑ์เป็ นสิ่ งสาคัญแต่สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ ยนแปลงต้องคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของสังคม และไม่ขดั ต่อความชอบธรรมของบุคคลด้วยเช่นกัน
3.2 ขั้นที่ 6 หลัก การยึด อุ ดมคติ ส ากล (Universal Ethical Principle Orientation)
(วัย ผูใ้ หญ่ ) ในระดับ นี้ บุ ค คลจะแสดงถึ ง การมี ค วามรู ้ อย่างกว้างขวางเป็ นสากลนอกเหนื อจาก
กฎเกณฑ์ในสังคมของตนเอง ตลอดจนมีความยืดหยุ่นทางจริ ยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลาย
อัน เป็ นอุ ด มคติ อนั เป็ นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมสากล เป็ นหลัก การเพื่ อ มนุ ษ ยธรรม เพื่ อ ความ
เสมอภาคในสิ ทธิมนุษยชน และเพื่อการสงวนไว้ซ่ ึ งการให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของบุคคล บุคคล
จะเห็ น ด้วยกับ กฎเกณฑ์ ในสั ง คม ถ้า หากกฎเกณฑ์ น้ ัน อยู่บ นความถู ก ต้อ งอัน เป็ นอุ ด มคติ เช่ น
การปฏิ บตั ิ ตามหลักศาสนาต่างๆ โดยความถูกต้องเป็ นสิ่ งที่ ข้ ึ นอยู่กบั มโนธรรมของแต่ละบุ คคล
ซึ่งได้พฒั นาแล้ว
กล่าวโดยสรุ ปทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก มีรากฐานการพัฒนามาจาก
ทฤษฎี ข องเพี ย เจท์ โดยโคลเบอร์ กแบ่ งการพัฒ นาการใช้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมออกเป็ น 3 ระดับ
แต่ล ะระดับ แบ่ งออกเป็ น 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น ได้แก่ ระดับ ก่ อนกฎเกณฑ์ จะประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 หลักการเชื่ องฟั งและหลบหลีกการถูกลงโทษ และขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล ระดับ
ตามกฎเกณฑ์ จะประกอบด้ว ยขั้น ที่ 3 หลัก การท าตามความเห็ น ชอบของผูอ้ ื่ น และขั้น ที่ 4
หลักการทาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทางสังคม สุ ดท้ายระดับเหนือกฎเกณฑ์ จะประกอบด้วย
ขั้นที่ 5 หลักการทาตามคามัน่ สัญญา และขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล
เมื่ อ พิ จ ารณาทฤษฎี ข องโคลเบอร์ ก ได้ อ ธิ บ ายพัฒ นาการทางจริ ยธรรมระดั บ ที่ 2
ตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ขั้นที่ 4 หลักการทาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทางสังคม
(Law and Order Orientation) อายุ 13-16 ปี เป็ นระดับขั้นที่เด็กตัดสิ นใจกระทาบทบาทหน้าที่ของ
ตนในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เด็กพยายามปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ที่เห็นด้วยอย่างเต็มที่
ความถูกต้องจะพิจารณาที่ ผลประโยชน์ของสังคม หรื อกลุ่ม หรื อสถาบันที่ตนอาศัยอยู่จะได้รับ
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เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย และความเป็ นระเบียบของสังคม สามารถนามาใช้อธิ บายการเกิ ด
คุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
ซึ่ งจะมีพฒั นาการอยูใ่ นระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ซึ่ งเป็ นระดับที่บุคคลเรี ยนรู้ที่จะ
กระท าตามกฎเกณฑ์ ข องกลุ่ ม ย่อยหรื อสั ง คมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก ซึ่ งเด็ก จะยึดถื อและปฏิ บ ัติ ตาม
ข้อตกลงหรื อเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ทาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทางสังคม แสดงออกถึง
การเคารพสิ ทธิผอู้ ื่น เด็กจะตัดสิ นใจกระทาบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
ให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ และรับผิดชอบต่องาน
กลุ่ ม พยายามปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎเกณฑ์ที่เห็ นด้วยอย่างเต็มที่ ความถู กต้องโดยใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา พิจารณาที่ผลประโยชน์ของสังคมหรื อกลุ่ม หรื อสถาบันที่ตนอาศัยอยูจ่ ะได้รับเพื่อรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย และความเป็ นระเบียบของสังคม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งของ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3.3 ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ทฤษฎี ตน้ ไม้จริ ยธรรม (ดวงเดื อน พันธุ มนาวิน, 2539: 2-3)เป็ นทฤษฎี ที่แสดงถึ งสาเหตุ
ของพฤติกรรมของคนดี และคนเก่ ง ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง โดยทฤษฎี น้ ี
สร้ างจากการสรุ ป ผลการวิจยั ของเยาวชนไทยและประชาชนไทย ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ที่ ส ร้ างขึ้ นโดย
นัก วิช าการไทย เพื่ อน ามาประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นาบุ ค คลและสั ง คมได้เป็ นอย่างดี (ดวงเดื อ น
พันธุมนาวิน, 2539: 2-3) ดังแผนภาพที่ 4
ภาพประกอบที่ 4 ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม แสดงจิตลักษณะพื้นฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
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ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรมนี้ มี 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นดอกและผลไม้ของต้น ส่ วนลาต้นและส่ วนที่เป็ น
ราก ดังนี้
ส่ วนที่ ห นึ่ ง ได้แ ก่ ดอกและผลไม้บ นต้น แสดงถึ ง พฤติ ก รรมการท าดี ล ะเว้น ชั่ว และ
พฤติ ก รรมการท างานอย่างขยัน ขัน แข็ ง เพื่ อส่ วนรวม ส่ วนแรกนี้ เป็ นพฤติ ก รรมประเภทต่ า งๆ
ที่รวมเข้าเป็ นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติ กรรมที่ เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมการ
ทางานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง
ส่ วนที่ สอง ได้แก่ ส่ วนลาต้นของต้นไม้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ของจิตใจอันทาให้เกิ ดพฤติ กรรม
ที่น่าปรารถนา ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ
1. เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
2. มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
3. ความเชื่ออานาจในตน
4. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
5. ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม
ส่ วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นสาเหตุของจิตใจอีกด้านหนึ่ ง
ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนา ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ
1. สติปัญญา
2. ประสบการณ์ทางสังคม
3. สุ ขภาพจิต
จิตลักษณะทั้งสามด้านนี้อาจใช้เป็ นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลาต้นของ
ต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลกั ษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ด้านในปริ มาณสู ง เหมาะสมกับอายุ
จึงจะเป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลาต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะ
ทั้ง 5 นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุ คคลมี ความพร้ อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่ าว และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรี ยน และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อม
ที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้โดยวิธีการอื่นๆด้วย ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน
3 ประการ จึงเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมคนดีและคนเก่งนั้นเอง
สาหรับการพัฒนาจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยนระดับประถมปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงอายุ
9-13 ปี โดยในวัย นี้ เด็ กจะมี ความสามารถทางสติ ปั ญญาสู งกว่าวัยเด็ ก เล็ ก ดังนั้นจึ งควรพัฒ นา
ลักษณะทางจริ ยธรรมดังนี้ คือ 1) การควบคุมตน 2) การรู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา 3) ความมีเหตุผล
โดยจะต้อ งใช้ วิ ธี ก ารปลู ก ฝั ง ที่ เหมาะสมกับ ความสามารถทางการรู ้ การคิ ด สติ ปั ญ ญา และ
สุ ขภาพจิตของเด็ก โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2539 : 83-88)
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1. การพัฒนาการควบคุ มตน ในวัยนี้ เด็กได้รับการฝึ กให้รู้ว่าสิ่ งใดควรทา และสิ่ งใดไม่ดี
ควรหลี ก เลี่ ย ง ซึ่ งเมื่ อ เข้าสู่ วยั ก่ อนวัย รุ่ น ผูใ้ หญ่ จะต้อ งเปิ ดโอกาสให้ เด็ ก เป็ นอิ ส ระบ้า งในบาง
กาลเทศะ เพื่ อฝึ กให้เด็กคิ ดเอง ตัดสิ นใจเอง และเลื อกกระท าในสิ่ งที่ ตนเห็ นว่าเหมาะสม ถ้าเด็ก
สามารถท าตัวดี ในขณะที่ ไม่ มี ผูใ้ หญ่ ค วบคุ ม ก็ ค วรจะมี ก ารชมเชยให้ ก าลังใจ เพื่ อเด็ ก จะได้ท า
ได้มากขึ้น แต่ถา้ ในกรณี ที่เด็กไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้ ผูใ้ หญ่ก็ไม่ควรจะดุวา่ ลงโทษเด็กมาก
เพราะจะทาให้เด็กเกลี ยดกลัวความล้มเหลวเกิ นไป ควรร่ วมพิจารณากับเด็กถึ งสาเหตุที่ทาให้เด็ก
ควบคุ ม ตนเองไม่ ไ ด้ และแนะน าวิธี ก ารอื่ น ที่ อาจดี ก ว่าแล้วให้ ก าลังใจเด็ ก ในการฝึ กครั้ ง ต่ อไป
โดยเด็กในช่วงก่อนวัยรุ่ นนี้ ยังเป็ นช่วงที่กระทาสิ่ งต่างๆเพื่อต้องการประโยชน์หรื อผลได้ที่เป็ นวัตถุ
สิ่ งของ หรื อเป็ นการยอมรับสนับสนุ นรักใคร่ ของคนรอบตัว ตั้งแต่บิดามารดา ครู และเพื่อน ฉะนั้น
เด็กจึงยังเป็ นตัวของตัวเองได้นอ้ ย จาเป็ นจะต้องได้รับการฝึ กฝนเรื่ องการควบคุมตนต่อไปอีก
2. การรู ้ จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา หรื อการรู ้ จกั เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ น ทั้งที่ อยู่ใกล้ชิดตนและ
ที่เป็ นสมาชิ กในกลุ่มใหญ่ดว้ ย ซึ่ งความสามารถในการรับรู ้เกี่ ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ รอบตัวนี้
เกิดจากการได้รับประสบการณ์ทางสังคมทั้งโดยตรง และทางอ้อม โดยเด็กจะมีสติปัญญาดีพอที่จะ
เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ที่ได้รับนั้น และการที่เด็กจะรับรู ้ สิ่งใดได้มาก ลึ กซึ้ ง และถู กต้องแม่นยา
ย่อมขึ้นอยูก่ บั การมีสุขภาพจิตที่ดีของเด็กด้วย
3. การฝึ กความมีเหตุมีผล เด็กในช่วงวัยนี้ สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกับ
คนอื่ น เด็กส่ วนใหญ่สามารถเข้าใจหรื อเห็ นความสาคัญของสิ่ งที่ มีตวั ตน ติ ดยึดวัตถุ ยังไม่เข้าใจ
สิ่ งที่เป็ นนามธรรม หรื อสัญลักษณ์มากนัก ในชั้นนี้ ความดีงามยังต้องแปลงเป็ นข้าวของที่เด็กพอใจ
อยากได้ ความไม่ดีเป็ นวัตถุสิ่งของที่ไม่น่าปรารถนา เช่น สกปรก มีกลิ่นเหม็น หรื อสิ่ งที่ไม่สวยงาม
เป็ นต้น เด็กวัยนี้นิยมชมชอบคนอื่นที่รูปร่ างหน้าตา การแต่งกาย แต่เด็กยังไม่สามารถจะเข้าใจความ
งดงามทางจิตใจ หรื อคุณค่าที่ลึกซึ้ งของศิลปะต่างๆได้มากนัก เด็กในวัยนี้จึงยังเห็นความสาคัญของ
กลุ่มเพื่อน และคนที่แวดล้อมรอบตัว มากกว่าจะเห็นแก่ส่วนรวม ฉะนั้นการสอนเด็กเรื่ องเหตุผลใน
ระยะนี้ คือ การสอนให้เด็กลดความเห็นแก่ตวั ลง ให้เห็นแก่ผอู ้ ื่นให้มากยิง่ ขึ้น
กล่าวโดยสรุ ปทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรมนี้ มี 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นดอกและผลไม้ของต้น ส่ วน
ลาต้นและส่ วนที่ เป็ นราก โดยส่ วนรากเป็ นส่ วนที่ สาคัญที่ จะเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาจริ ยธรรม
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ สติปัญญา ประสบการณ์ ทางสังคม และสุ ขภาพจิต รวมทั้งความพร้อมทั้ง
ทางด้านจิตใจและอายุ ส่ วนที่สอง ได้แก่ ส่ วนลาต้นของต้นไม้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุของจิตใจอันทาให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม มุ่งอนาคตและ
การควบคุมตนเอง ความเชื่ออานาจในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม โดยจะ
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พัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจในส่ วนที่เป็ นราก พัฒนาจนต้นไม้เป็ น
ดอกและผลไม้ จนกลายเป็ นพฤติกรรมต่างๆ ของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
สาหรับการพัฒนาจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยนระดับประถมปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงอายุ
9-13 ปี ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม ได้อธิ บายไว้ว่า เด็กในวัยนี้ เด็กจะมีความสามารถทางสติปัญญาสู ง
กว่าวัยเด็กเล็ก ดังนั้นจึงควรพัฒนาลักษณะทางจริ ยธรรมดังนี้ คือ การควบคุมตน การรู ้จกั เอาใจเขา
มาใส่ ใ จเรา ความมี เหตุ ผ ล โดยจะต้องใช้วิธี ก ารปลู ก ฝั งที่ เหมาะสมกับ ความสามารถทางการรู ้
การคิด สติปัญญา และสุ ขภาพจิตของเด็ก
เมื่อพิจารณาทฤษฎี ตน้ ไม้จริ ยธรรมจะพบว่าพัฒนาการของเด็กในช่ วงวัย 9-13 ปี เด็กจะมี
ความสามารถทางสติปัญญาสู งขึ้น การพัฒนาการควบคุมตน ในวัยนี้ เด็กจะได้รับการฝึ กให้รู้วา่ สิ่ ง
ใดควรทา การรู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา หรื อการรู้จกั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น และมีเหตุผล ซึ่ งตรงกับช่วง
อายุของนัก เรี ยนในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จึ งนามาใช้อธิ บ ายการเกิ ดคุ ณ ลักษณะความเป็ น
พลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย ของนัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยพัฒ นาการทาง
จริ ยธรรมของเด็กในวัยนี้ จะเป็ นผูท้ ี่ มีพ ฒ
ั นาการควบคุ มตน เด็กจะคิดเอง ตัดสิ นใจเอง และเลื อก
กระทาในสิ่ งที่ ตนเห็ นว่าเหมาะสม รู ้ จกั เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ น ต้องการการยอมรับ จากกลุ่ ม หรื อคน
รอบตัว และสามารถฝึ กความมี เหตุ ผ ลในตัวเด็ กได้ เนื่ องจากเป็ นวัยที่ เด็ ก รู ้ จกั คิ ด ตั้งค าถามเพื่ อ
แสวงหาคาตอบ สื บค้นข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ มูล อันจะนาไปสู่ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
ซึ่งเป็ นลักษณะของบุคคลที่มีความเป็ นประชาธิปไตย
4. พัฒนาการเรียนรู้ ความเป็ นพลเมืองในแต่ ละช่ วงวัย
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษา (2552: 6) ได้ จ ัด ท าคู่ มื อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ป ระชาธิ ป ไตย ส าหรั บ
ครู -อาจารย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ซึ่ งได้อธิ บายการพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิ ปไตย โดยเน้นถึ ง
การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย ซึ่ งจะต้องรู้จกั ปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท
สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และหน้า ที่ ข องตนอย่า งถู ก ต้อ งบนพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ส่ วนร่ ว ม
ในกิ จกรรมทางการเมื อ ง ท าประโยชน์ ใ ห้ ก ับ สั ง คมและประเทศชาติ นอกจากนั้น ยัง ได้เรี ย นรู ้
เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน แนวทางคุม้ ครองปกป้ องตนเองและผูอ้ ื่นตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
คณะอนุ ก รรมการนโยบายปฏิ รูป การศึกษาในทศวรรษที่ ส อง ด้านพัฒ นาการศึกษาเพื่ อ
สร้างความเป็ นพลเมืองดี (2553: 6-7) ได้อธิ บายพัฒนาการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาความเป็ น
พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น โดยฝึ กฝนให้เป็ นพลเมื องของโรงเรี ยนในระดับ สู งขึ้ น
เป็ นรู ปธรรมขึ้น เช่น คิดถึ งส่ วนรวม มีจิตสาธารณะ ด้วยการให้ทาโครงงาน เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหา
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ที่เกิ ดขึ้นในโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นปฏิ บตั ิการที่ เริ่ มจากตนเอง สาหรับเนื้ อหาและกระบวนการที่ตอ้ งต่อ
ยอดต่อไป นัน่ คือ การฝึ กฝนการเคารพกฎหมาย การใช้สิทธิ เสรี ภาพโดยไม่ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ผูอ้ ื่น ไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ต่อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข และไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28
มูลนิธิฟรี ดิช เอแบร์ ท และสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (2556: 33-34)ได้อ ธิ บ ายพัฒ นาการเรี ย นรู้ ค วามเป็ นพลเมื องในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 (อายุ 12-13 ปี ) ดังนี้
การเปลี่ ยนผ่านจากโรงเรี ยนประถมศึ กษาไปสู่ มธั ยมศึ กษาเกิ ดขึ้ นพร้ อมกันกับพัฒนาการ
สาคัญของผูเ้ รี ยน ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ และสังคม ผูเ้ รี ยนในวัยนี้ เริ่ มเข้าสู่ ช่วงวัยรุ่ นตอนต้น ซึ่ ง
เป็ นช่ วงวัยที่ ผูเ้ รี ยนมี ค วามกระตื อรื อร้ นสนใจในเรื่ องราวที่ ขยายไปไกลกว่าชุ ม ชน และมี ความ
สนใจในประเด็นที่กว้างขึ้น และซับซ้อนมากขึ้น
ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 (อายุ 12-13 ปี ) ควรได้พฒั นาความตระหนักและความ
สนใจที่ ก ว้างขึ้ น ในเรื่ องความเป็ นพลเมื อ ง ผูเ้ รี ย นควรได้พ ฒ
ั นาความสามารถที่ จะคิ ด ท า และ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์บ นพื้นฐานของความสนใจในชุ มชนที่ ก ว้างขึ้ นมากกว่าผลประโยชน์
ส่ วนตัว ผูเ้ รี ยนควรได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงและสรุ ปความรู ้เชื่อมโยงกับแนวคิดที่มีความเป็ น
นามธรรมสามารถอธิบายประเด็นปั ญหาที่ซบั ซ้อนมากขึ้นได้ ประสบการณ์จดั ให้กบั ผูเ้ รี ยนในวัยนี้
ควรมี ค วามท้าทายและเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้แสดงความคิ ดเห็ น โต้แย้งและแสดงทัศนะของ
ตนเองอย่างมีเหตุผล ผูเ้ รี ยนควรได้พฒั นาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆ
ในการแสดงออกในฐานะพลเมืองอย่างเป็ นอิ สระบนพื้ นฐานความเป็ นประชาธิ ปไตย ตลอดจน
ได้รับ การพัฒ นาความตระหนัก ในประเด็ น ทางจริ ย ธรรมและเรี ย นรู ้ ป ระเด็ น ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
เชื่อมโยงกันระหว่างรัฐ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะ ของความเป็ นพลเมืองในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
ความรู้ ความเข้ าใจ
 อุดมการณ์ประชาธิปไตย และวิถีชีวติ ประชาธิปไตย
 ความรู ้พ้นื ฐานทางการเมืองการปกครอง
 ระบอบการเมืองการปกครอง
 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
 กลไก สถาบัน และกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
ของไทยในปั จจุบนั
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปั จจุบนั
 การบริ หารราชการแผ่นดินของไทยในปั จจุบนั
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
 การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนและ
 การพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
 ข่าวสารการเมืองการปกครองของไทยและของโลก

ความสามารถและทักษะ
 การตั้งคาถามและการแสวงหาคาตอบ
 การสื บค้นข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
 การทางานกลุ่ม
 ความเป็ นผูน้ าและการทางานเป็ นทีม
 การแสดงความคิดเห็น
 การสื่ อสาร
 การคิดวิเคราะห์
 การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
 การแก้ปัญหา
 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
 การรวมกลุ่มทากิจกรรมด้านการเมือง
(Political participation)

กล่าวโดยสรุ ปพัฒนาการเรี ยนรู ้ความเป็ นพลเมืองในช่วงวัยของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 (อายุ 12-13 ปี ) ผูเ้ รี ยนควรได้พฒั นาด้านความรู้ความเข้าใจวิถีชีวติ ประชาธิปไตย เน้นถึงการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่ งจะต้องรู้จกั ปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ
เสรี ภาพ และหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรม อีกทั้งยังควรได้รับการ
พัฒนาความสามารถและทักษะ ทั้งความสามารถที่จะคิด ทา และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้จกั สื บค้น
ข้อมูลและแสวงหาคาตอบ และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเติบโตเป็ นพลเมืองที่ มี
คุณภาพของสังคม
โดยการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ยึ ด แนวคิ ด ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาพัฒ นาการที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย และพัฒนาการเรี ยนรู้ความเป็ นพลเมือง
ในแต่ ล ะช่ วงวัย ซึ่ งสามารถน ามาอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ก ารเกิ ดคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ปไตยของนักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ที่ จะก่ อให้นักเรี ยนเกิ ดคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย ส าหรั บการวิจยั
ในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวชี้วดั ดังนี้
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1. ด้านคารวธรรม ตัวชี้ วดั ได้แก่ การเคารพกฎเกณฑ์ที่กาหนด การเคารพสิ ทธิ ของตนเอง
และผูอ้ ื่น และการเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้านสามัคคีธรรม ตัวชี้ วดั ได้แก่ การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย และการเห็นแก่ประโยชน์ของส่ วนรวม
3. ด้านปั ญญาธรรม ตัวชี้ วดั ได้แก่ การกาหนดปั ญหา การวิเคราะห์ปัญหา และการเสนอ
วิธีการแก้ไขปั ญหา
5. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ สร้ างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การศึก ษาเพื่ อสร้ างความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยของไทย(Online : 2556)
ได้อธิ บายหลักการร่ วมด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และการเผยแพร่ เกี่ ยวกับความเป็ นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ดังแผนภาพที่ 5
ภาพประกอบที่ 5 แสดงถึงหลักการร่ วมด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่ วม
Participatory
แบบลงมือทา
Learning by doing
การจัดการเรียนรู้ แก่
พลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย

ไม่ ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งทางการเมือง
Prohibition against
Political bias

เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
Learner centered

ไม่ ชี้นาความคิด
Prohibition against
imposition of points
view
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1. แบบมีส่วนร่ วม (Participatory)
การจัดการเรี ย นรู้ ส าหรั บการศึ ก ษาเพื่ อสร้ างความเป็ นพลเมื อง จะต้องจัดการ
เรี ยนรู้โดยให้ผเู้ รี ยน เรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั ที่จะเรี ยนรู ้ จากการร่ วมวางแผนการ
เรี ยนรู้ จัดกิจกรรมและวิธีการเรี ยนรู ้ และประเมินผลการเรี ยนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อน
บุคคล และสื่ อต่างๆ เพื่อให้การเรี ยนรู ้มีความหมาย และเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
2. แบบลงมือทา (Learning by doing)
การจัดการเรี ยนรู้ สาหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองจะต้องจัดการเรี ยนรู้โดยให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้จากสถานการณ์ จริ งหรื อเสมือนจริ ง โดยได้มีการวางแผน การปฏิบตั ิ และแก้ปัญหา
จริ ง ทั้งนี้เพื่อให้การเรี ยนรู ้นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง ได้ผลจริ ง
3. เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Learner centered)
การจัดการเรี ยนรู้สาหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองจะต้องจัดการเรี ยนรู้
โดยเน้นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้เป็ นของตนเอง ไม่ใช่การป้ อน
ความรู ้จากผูส้ อนแต่ฝ่ายเดียว
4. ไม่ช้ ีนาความคิดเห็น (Prohibition against imposition of points of view)
การจัดการเรี ยนรู้สาหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองจะต้องจัดการเรี ยนรู้
โดยเคารพ และให้ความสาคัญกับความเป็ นมนุษย์ของผูเ้ รี ยน คือ ต้องไม่ช้ ีนาความคิดเห็น ไม่ครอบงา
ไม่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจผิด หรื อหลงผิดด้วยวิธีการใด
5. ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทางการเมือง (Prohibition against political bias)
การจัดการเรี ยนรู ้สาหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองจะต้องไม่ใช้อานาจ
หน้าที่ในการจัดการเรี ยนรู้โดยลาเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทางการเมือง ไม่วา่ จะด้วยการนาเสนอ
ข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรื อไม่ครบ โดยมีเจตนาให้เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งทาง
การเมืองโดยไม่เป็ นธรรม
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552 : 37-51) ได้กล่าวถึ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเป็ นพลเมืองดี โดยต้องมุ่งจัดกิจกรรมในหลายๆ ลักษณะ ทั้งกิจกรรมในหลักสู ตรและ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยกิจกรรมที่จดั ต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็ นพลเมืองดี พัฒนาเจตคติและจิตสานึ กความเป็ นพลเมืองดี ตลอดจนมีทกั ษะและความสามารถ
ในการที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกได้อย่างมีความสุ ข โดยเน้นตัวผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ซึ่ งสามารถสรุ ปแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
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1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสาธิ ต
กิ จ กรรมการสาธิ ต คื อ การแสดงหรื อ กระท าพร้ อมๆกับ การบอกหรื อ อธิ บ าย
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรู ปธรรม ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าในมโนคติและหลักการได้
ดีข้ ึน โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสาธิ ตนี้ ผูส้ อนสามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนได้ในการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ นชี วติ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
เช่น ถ้าจะสอนผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดี ผูส้ อน
อาจสาธิ ตบทบาทดังกล่าว หรื อให้ผเู ้ รี ยนออกมาสาธิตเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็ นต้น
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการอภิปราย
การอภิ ป รายเป็ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบหนึ่ งที่ มุ่ ง ให้ ผู ้เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ ของการท างานแบบกลุ่ ม เน้นการแสดงบทบาทของสมาชิ กในกลุ่ มที่ เกี่ ยวกับ การ
เสนอความคิดเห็นต่อปั ญหาหรื อประเด็นที่นามาเพื่อถกเถียงและยังต้องการให้ผเู้ รี ยนรู้จกั และเข้าใจ
กระบวนการของกลุ่มอีกด้วย วิธีการสอนแบบอภิปรายจึงเป็ นเทคนิ คเบื้องต้นที่สาคัญในการช่วยให้
การทางานของกลุ่มมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีของผูเ้ รี ยนได้
ชัด เจน โดยเฉพาะการฝึ กให้ผูเ้ รี ย นได้รู้จกั การแสดงความคิ ดเห็ น การยอมรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น
ของผูอ้ ื่ น การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น ซึ่ งทักษะเหล่ านี้ มีความจาเป็ นสาหรั บการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้รู้จกั
บทบาทและหน้าที่ในการดารงตนให้เป็ นพลเมืองดีของประเทศและโลกอย่างแท้จริ ง
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ
การแสดงบทบาทสมมติเป็ นกิจกรรมแบบหนึ่ งที่ให้ผเู ้ รี ยนแสดงบทบาท กล่าวคือ
หยิบเอาเหตุการณ์ ประเด็นหรื อปั ญหาขึ้นมาให้ผเู ้ รี ยนศึกษา โดยวิธีการให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ น้ นั ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าในถึงสภาพเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นด้วย ซึ่ งการแสดงบทบาทสมมติน้ นั ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยน
ซึ่ งมีความเหมาะสมที่ผสู ้ อนจะนาไปจัดกิ จกรรมในการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวติ ในสังคม เพราะการเป็ นพลเมืองดีตอ้ งเน้นการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เกมจาลองสถานการณ์
เกมจาลองสถานการณ์ คือ การประยุกต์การสอนแบบเกมและแบบสถานการณ์
จาลองมาผสมผสานกันจัดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนอีกแบบหนึ่ง โดยผูส้ อนนาเอาสถานการณ์
มาจาลองไว้ในห้องเรี ยน พยายามให้มี สภาพเหมื อนจริ งที่ สุ ด และกาหนดกติกา กฎหรื อเงื่ อนไข
สาหรั บ เกมนั้น แล้วแบ่ งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ มๆ เข้าไปแข่งขันหรื อเล่ นในสถานการณ์ จาลองนั้น
ผูเ้ รี ยนจะต้องเผชิญกับปั ญหาและจะต้องแข่งขันกับฝ่ ายตรงข้าม จึงต้องการตัดสิ นใจของกลุ่มเพื่อมุ่ง
เอาชนะกัน เกมจาลองสถานการณ์ น้ ี จึงให้ประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมาก เพราะจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
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เผชิ ญ กับ สภาพที่ เหมื อนจริ ง ทั้งยังเป็ นการฝึ กให้ ผูเ้ รี ย นเคารพในกฎ กติ ก า การมี น้ าใจนัก กี ฬ า
การทางานเป็ นกลุ่ม รวมทั้งความสนุ กสนานจากการแข่งขัน การชิ งไหวชิ งพริ บอีกด้วย เกมจาลอง
สถานการณ์ จึงเหมาะที่ จะจัดเป็ นกิ จกรรรมเพื่ อการพัฒนาความเป็ นพลเมื องดี เนื่ องจากขั้นตอน
การสอนไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป และยังส่ งเสริ มกระบวนการเพื่อการพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีอีกด้วย
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการแก้ปัญหา
กิ จกรรมการแก้ปั ญหาเป็ นวิธีการที่ มุ่ งให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาคาตอบหรื อแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง โดยเสนอในรู ปของคาถาม หรื อปั ญหาที่น่าสนใจ แล้วให้ผเู ้ รี ยนหาทางแก้ปัญหา
นั้น กิ จกรรมดังกล่าวได้ใช้ข้ นั ตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ข้ นั การกาหนดปั ญหา จนถึ ง
ขั้นการสรุ ปผล การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการแก้ปัญหาจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ ก
ความสามารถทางสติ ปัญญา โดยเฉพาะในเรื่ องของการคิด คือ คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
ไม่หลงงมงาย หรื อเชื่ ออะไรง่ ายๆ ทั้งๆที่ ยงั ไม่ข ้อมู ล สนับ สนุ น การฝึ กแก้ปั ญ หาจะส่ งเสริ ม ให้
ผูเ้ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย ในระดับ สู ง คื อ ทัก ษะทางสติ ปั ญ ญา และยังเน้น ทัก ษะการ
ตัดสิ นใจอีกด้วย กิจกรรมการแก้ปัญหาจึงเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะมุ่งที่ตวั ผูเ้ รี ยนให้เป็ นผู ้
แก้ปัญหา เมื่อเขาต้องไปอยูส่ ังคมภายนอก ในฐานะที่เป็ นพลเมืองคนหนึ่ ง เมื่อเผชิ ญกับปั ญหาจะมี
วิธีการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างไรจึงจะถูกต้องและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ ที่พึง
ประสงค์มากที่สุด
6. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสื บสวนสอบสวน
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บสวนสอบสวนเป็ นกิ จกรรมที่ อาศัยหลักการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับกิจกรรมแบบแก้ปัญหา ซึ่ งเน้นการพัฒนาความสามารถใน
การใช้สติปัญญาของผูเ้ รี ยนได้มาก เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวของเขาเอง
วิ ธี ก ารนี้ นิ ย มใช้ ม ากในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาและวิ ท ยาศาสตร์ บางแห่ ง เรี ย กว่ า วิ ธี ก ารสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้ กิจกรรมแบบสื บสวนสอบสวนเน้นความสาคัญที่ผเู้ รี ยนเป็ นอันมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้เป็ นคนช่างสังเกตและช่างสงสัย เพื่อจะได้เพียรพยายามหา
ข้อมู ล มาขจัดความสงสั ยนั้น จนในท้ายสุ ดจะเกิ ดมโนคติ ในเรื่ องที่ ศึ กษาและสามารถสรุ ป เป็ น
หลัก การหรื อกฎเกณฑ์ ไ ด้ด้วยตนเอง ซึ่ งกิ จกรรมการเรี ย นการสอนโดยการสื บ สวนสอบสวน
เป็ นกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ มวิธีการแก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนกระบวนการคิด รวมทั้งฝึ กทักษะ และ
ความสามารถในการตัดสิ นใจ การยอมรับเจตคติของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเป็ นผูท้ ี่คิดอย่างมีเหตุผล
นาไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติขอ้ หนึ่งของการเป็ นพลเมืองดี
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ศักดิ์ชยั นิ รัญทวี (2548: 57-70) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็ น
พลเมืองว่ามีหลายวิธี โดยอาจแบ่งเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้ตามลักษณะเด่นของการสอนนั้น ได้แก่
1. กิจกรรมที่ใช้กระบวนการกลุ่ม
การเรี ยนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม ช่วยทาให้เนื้ อหาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของ
ความเป็ นพลเมือง กลายเป็ นเรื่ องที่มีชีวิตชี วาน่าสนใจมีความเคลื่อนไหว นักเรี ยนสามารถมองเห็ น
แง่มุ มที่ แตกต่าง การใช้กระบวนการกลุ่ ม มุ่ งให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมทั้งทางด้านร่ างกาย สติ ปั ญญา
อารมณ์และการปฏิสัมพันธ์เป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีการใช้กิจกรรมและสื่ อการสอนหรื อกิจกรรมอื่นมา
ประกอบ ตามความเหมาะสม
2. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงออก
ด้วยการกาหนดบทบาทหน้าที่ตามความจาเป็ นของเหตุการณ์ จะทาให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู ้สึกนึ กคิด
ในบทบาทที่ตนเอง ได้ทดลองสมมุติให้ตนเองเป็ นผูม้ ีบทบาทดังกาหนดในเรื่ องจะส่ งผลเกิดความรู ้
ความเข้าใจอย่างซาบซึ้ ง
3. การเรี ยนการสอนแบบร่ วมแรงร่ วมใจ (Cooperative Learning)
การเรี ยนการสอนวิธีน้ ี ให้ป ระโยชน์ต่อการพัฒนาค่านิ ยม บุ คลิ กลักษณะจริ ยธรรม และ
ความเป็ นพลเมืองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้ างความเป็ นพลเมืองวิธีการนี้ จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนคุ น้ เคย
กับ กิ จกรรมในระบอบประชาธิ ป ไตย เนื่ องจากจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ที่ จะให้เรี ยนที่ จะเปลี่ ยน
บทบาทความรับ ผิดชอบ เรี ยนรู้ ที่ จะฟั งคนอื่น เรี ยนรู้ ที่ จะแลกเปลี่ ยนทัศนะ ค่านิ ยม และเรี ยนรู ้
ที่บรรลุถึงผลดี ที่พึงได้รับร่ วมกันอันเป็ นสาระสาคัญของระบอบประชาธิ ปไตยวิธีการเรี ยนแบบนี้
สามารถนามาใช้ร่วมกับการสอนแบบต่างๆ รวมทั้งในการเล่น เดวิดและโรเจอร์ จอห์นสัน บรรยาย
ถึงตัวบ่งชี้ลกั ษณะที่ดีของ การเรี ยนการสอนแบบร่ วมแรงร่ วมใจไว้ 2 ประการ คือ
1. การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันในทางบวก คือผูเ้ รี ยนต้องคิดว่าการรวมพลังกันคือที่มาของ
ผลดีร่วมกัน ต้องคิดในลักษณะ All for one and one for All หรื อ รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย หรื อ
จมก็จมด้วยกัน
2. ปฏิ สั ม พัน ธ์ แ บบตัว ต่ อ ตัว ( Face to Face interaction ) การท างานร่ ว มกัน ต้อ งการ
การติดต่อสื่ อสารกันโดยตรง ทั้งต้องพูด ฟั ง อธิ บายการแสดงความรู้สึก ทาให้สมาชิ กในกลุ่มเกิ ด
ลักษณะเหล่านี้
2.1 ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน ผู ้เรี ย นแต่ ล ะคนต้อ งมี ข อบเขตของความ
รับผิดชอบในงานแตกต่างกันไปตามสัดส่ วนไม่ใช่ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
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2.2 ทัก ษะของการสื่ อสารและการท างานกลุ่ ม เล็ ก ผูเ้ รี ย นต้อ งได้รับ การสอน
เกี่ยวกับการทางานในกลุ่ม ต้องให้รู้ให้มีทกั ษะในการทางาน
2.3 กระบวนการผูเ้ รี ยนต้องมี ช่วงเวลา วิเคราะห์ อภิ ปรายถึ งวิธีการที่ทาให้กลุ่ ม
ของตนดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมๆ กับทาให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มพัฒนาขึ้น
4. การเรี ยนการสอนด้วยการรับใช้สังคม (Service - Learning)
การเรี ยนการสอนด้วยวิธีน้ ี เป็ นการเรี ยนโดยผ่านกิ จกรรมที่นักเรี ยนนาความรู ้ จากที่ ได้ใน
ห้องเรี ยนไปประยุกต์ใช้กบั กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์หรื อตรงกับความต้องการ ความจาเป็ นของ
สั ง คม เช่ น กิ จ กรรมการอ่ า นหนั ง สื อ ให้ ค นชราฟั ง กิ จ กรรมการน าความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
มาวิเคราะห์สภาวะน้ าเสี ยในท้องถิ่นเป็ นต้น
ข้อดีของการเรี ยนด้วยวิธีน้ ี คือ
1..เป็ นการฝึ กหั ด นั ก เรี ยนได้ มี โ อกาสเรี ยนรู้ สภาพความเป็ นจริ งของสั ง คมด้ ว ย
ประสบการณ์ตรง เนื่ องจากชุ มชนแต่ละแห่งมีสภาพการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก บางแห่งก็มีความ
ละเอียดซับซ้อนไม่ตรงกับตาราที่เรี ยน
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนนาความรู ้ที่ได้รับจากในชั้นเรี ยนประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ จริ ง
ท าให้ เกิ ด ต่ อ ยอดความรู ้ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต จริ ง รวมทั้ง อาจจะต้อ งค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ อธิ บ าย
สถานการณ์ที่พบ
3. ความรู ้ที่ได้รับเป็ นความรู ้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการแก้ปัญหาการกระทาทุกขั้นตอน
ย่อมมีความหมาย มีความชัดเจน สามารถตกผลึกอยู่ในความทรงจา ได้มากกว่าการเรี ยนจากตารา
ในห้องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียว
4. เป็ นการฝึ กประสบการณ์ของการเป็ นพลเมือง ได้เรี ยนรู้บทบาทของการเป็ นสมาชิกของ
ชุ ม ชน อย่างผูม้ ี ค วามรู ้ ความคิ ด มี ค วามรู ้ สึ ก รั บ ผิด ชอบ ตระหนัก ในบทบาทความรั บ ผิ ดชอบ
ร่ วมแก้ไขปั ญหาของชุมชนด้วยตนเอง
5. กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เพลงและเกม
ไม่ ว่าจะเป็ นยุค สมัยใด เพลงและเกมยังคงเป็ นกิ จกรรมที่ ท าให้ผูม้ ี ส่ วนร่ วม มี ความสุ ข
สนุกสนานโดยซึ มซับเนื้อหา เนื้ อหาสาระ คติธรรมได้ตามโอกาสอันควร เพลงที่นามาสอนควรเป็ น
เพลงที่มีเนื้ อความสั้น ง่ายและมีความหมายตรงกับบทเรี ยนที่สอนอาจเป็ นเพลงประเภทกล่อมเด็ก
หรื อเพลงแปลงเนื้อจากเพลงไทยสากล เพลงพื้นบ้าน เพลงยอดนิยมตามยุคตามสมัย
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6. การสอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง
กรณี ตวั อย่างเป็ นอี กกิ จกรรมการเรี ยนการสอนหนึ่ งที่ ส ามารถหยิบ เอาเหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ น
เรื่ องจริ ง หรื อเป็ นเรื่ องแต่งขึ้นจากเค้าโครงเรื่ องจริ งที่มีมิติชวนให้คิดได้หลายแง่หลายมุม บางเรื่ อง
อาจจะเป็ นประเด็ น ขัด แย้งทางจริ ย ธรรมที่ ส ามารถมองได้ท้ งั ถู ก และผิด บางเรื่ องเป็ นประเด็ น
ถกเถียงกันได้ในแง่ของการปฏิ บตั ิหน้าที่ของความเป็ นพลเมือง กระบวนการเรี ยนด้วยวิธีน้ ี จะช่วย
ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเหตุการณ์ อย่างเป็ นรู ปธรรม กระตุน้ ให้หาข้อสรุ ปอย่างสร้ างสรรค์
และเป็ นประโยชน์ บนฐานของเหตุ แ ละผล ฝึ กการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้อื่ น ซึ่ งมี มุ ม มอง
ที่แตกต่างกัน และช่วยให้พฒั นาทักษะของการอภิปรายกล้าเสนอความคิดเห็น ซึ่ งอาจเป็ นความเห็น
ซึ่ งแตกต่างจากผูอ้ ื่น
7. การเรี ยนรู ้จากข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ในสั ง คมในปั จจุ บ ัน เป็ นยุค ที่ ข่ าวสารแพร่ ก ระจายอย่างรวดเร็ วและหลายช่ องทางวิท ยุ
โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ไม่ใช่ของแปลกของหายากสาหรับครอบครัวไทยเหมือนดังเช่นแต่ก่อน
การติดตามเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ งในสังคมจะทาให้มองเห็ นมุมมองที่แตกต่างกัน เห็ นเคลื่ อนไหว
ทางสังคม ได้เรี ยนรู ้เหตุและผลจากบุคคลที่มีตวั ตนจริ ง มีบทบาทอยูใ่ นสังคมตามสถานภาพ และ
หน้าที่ของแต่ละคน
8. การใช้สมุดสะสมคะแนนความดี
กลวิธี ก ารส่ งเสริ ม ความดี อีก วิธี ห นึ่ งคื อการใช้ส มุ ดสะสมคะแนนความดี ข องโรงเรี ย น
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางโรงเรี ยน เช่น โรงเรี ยนมัธยมวัดดุสิตาราม ใช้สมุดสะสมคะแนน
ความดี เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม กลวิธีน้ ี พบ
ในโรงเรี ยนระดับประถมและมัธยมศึกษาโดยทัว่ ไป เพียงแต่ปัจจุบนั อาจลดความสนใจลง
สรุ ปแนวทางในการจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อ สร้ า งความเป็ นพลเมื อ ง ในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ที่จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยให้แก่ผเู ้ รี ยน
คื อ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นท ากิ จ กรรมในกระบวนการเรี ย น
การสอน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ผสู้ อนเป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยน สอนให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ
จริ ง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการสื บสวนสอบสวน รู ้จกั การแก้ปัญหา เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้
แสดงออกทางความคิดเห็น การอภิปราย รู ้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และการทางานร่ วมกัน
เป็ นหมู่คณะ รวมทั้งการใช้สื่อการสอนต่างๆ เช่ น การใช้ข่าว ใช้เกมจาลองสถานการณ์ การสาธิ ต
การแสดงบทบาทสมมติ และการกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนหรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
รับใช้สังคม
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โดยผูว้ ิจยั สนใจแนวการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนสื บสอบโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
เพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย เนื่ องจาก เป็ นกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง เน้นการแก้ปั ญหา โดยใช้เหตุ ผล ฝึ กทักษะ
และความสามารถในการตัด สิ น ใจ การยอมรั บ เจตคติ ข องผูอ้ ื่ น โดยการใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
เป็ นการมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
รวมถึงการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในสังคมประชาธิ ปไตย
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
งานวิจัยในประเทศ
ดวงกมล สิ นเพ็ ง (2539: 64)ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ยนแบบกลุ่ ม สื บเสาะ
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมศึกษาในวิชาสังคมศึกษาของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิ ต
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนเรื่ อง สิ่ งแวดล้อมศึกษา ในวิชา
สังคมศึกษาของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มสื บเสาะกับผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วย
วิธีการเรี ยนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมศึ ก ษา ของผูเ้ รี ย นกลุ่ ม ที่ เรี ยนด้วยรู ป แบบการเรี ยนการสอนแบบกลุ่ ม สื บ เสาะ
สู งกว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบกลุ่ม
สื บเส าะ และวิ ธี การเรี ยนแบบปกติ ท าให้ ผู ้ เ รี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ยน
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
นิตยา ชังคมานนท์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คจีไอ
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการทางานร่ วมกัน ในรายวิชา ส 503 สังคมศึกษาของ
นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสิ ริน ธรราชวิท ยาลัย จังหวัดนครปฐม กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2544 จานวน 83 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
40 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม 43 คน ระยะเวลาที่ ใ ช้ในการทดลองกลุ่ ม ละ 18 คาบ คาบละ 50 นาที
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการสอนการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คจีไอ แผนการสอน
แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานร่ วมกัน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือที่ใช้เทคนิ คจีไอ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ ได้รับ การสอนแบบปกติ อย่างมี นัยส าคัญ ที่ ระดับ .05 ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ สอน โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือที่ใช้เทคนิ คจีไอ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
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เรี ยนอย่างมี นยั สาคัญที่ ระดับ .05 และทักษะการทางานร่ วมกัน ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดย
การเรี ยนแบบร่ วมมือที่ใช้เทคนิคจีไอหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
วันดี เพ็งดา (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของกิจกรรมประกอบการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค
กลุ่มสื บสวนสอบสวนที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2548 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์วทิ ยาเขตปัตตานี อาเภอ
เมือง จังหวัดปั ตตานี จานวน 90 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค กลุ่ ม สื บ สวนสอบสวน (GI) ร่ วมกับ กิ จกรรมประกอบการเรี ย นแบบ
สัญญาการเรี ยน 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่มสื บสวนสอบสวน (GI) ร่ วมกับ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนแบบฝึ กทักษะ 3) แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่มสื บสวน
สอบสวน (GI) แบบไม่มีกิจกรรมประกอบ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึ ก ษา และ 5) แบบวัดความภาคภู มิ ใจในตนเอง ผลการวิจยั พบว่านัก เรี ยนที่ เรี ย นด้วยกิ จกรรม
ประกอบการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่มสื บสวนสอบสวน (GI) แบบสัญญาการเรี ยน นักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยกิจกรรมประกอบการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่มสื บสวนสอบสวน (GI) แบบฝึ กทักษะ
และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกิจกรรมประกอบการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่มสื บสวนสอบสวน (GI)
แบบไม่มีกิจกรรมประกอบ มีความภาคภูมิใจในตนเองไม่แตกต่างกันและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษาสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นงคราญ จิตรจง (2550: 61) ได้ศึกษาเรื่ องทักษะการจัดการของผูเ้ รี ยนช่ วงชั้นที่ 2 ที่เรี ยน
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ ม การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษา
ความสามารถด้านทักษะการจัดการในวิชาวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ ม 2) ศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าวิท ยาศาสตร์ ข องนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนบ้านเจดียแ์ ม่ครัว อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ ได้จากการสุ่ มแบบเจาะจง จานวน 32 คน โดยใช้เวลาในการจัดการ
เรี ยนการสอนทั้งหมด 20 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการสอนวิชา
วิท ยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ย นแบบสื บ เสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ ม ในเรื่ อง การดู และรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน ตามแนว
การสอนของ Sharan ดัง นี้ ขั้น ที่ 1 ขั้น สร้ างความสนใจ ,ขั้น ที่ 2 ขั้น วางแผน,ขั้น ที่ 3 ขั้น ลงมื อ
ปฏิ บ ตั ิ , ขั้นที่ 4 ขั้น วิเคราะห์ และสรุ ป ผล, ขั้น ที่ 5 ขั้น เสนอข้อมู ล และ ขั้น ที่ 6 ขั้นประเมิ นผล
2) แบบวัดความสามารถทักษะการจัดการในวิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรี ยน โดยการทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป พบว่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่เรี ยนวิทยาศาสตร์ แบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ม เรื่ องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ผลการศึ กษาพบว่ามี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อน
เรี ยน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
งานวิจัยต่ างประเทศ
ทรอยส์ และคณะ (Tsoi and et al, 2001: Abstract) ได้ทาการศึก ษาเรื่ อง การใช้กิจกรรม
การสื บ เสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ ม สาหรั บ วิชาเคมี ในการศึ กษาของครู ผลการศึ กษาพบว่า รู ป แบบ
การเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นกลุ่มทาให้เกิดการเรี ยนที่ร่วมมือกัน พร้อมทั้งฝึ กทักษะการคิด
ระหว่างเรี ยนด้วย และเป็ นการสร้างสังคมในการเรี ยนอย่างหนึ่ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทางานร่ วมกัน เรี ยนรู ้
การทางานเป็ นกลุ่มมีทกั ษะทางด้านการแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งเสริ มสร้ างความ
สามัคคี
แอลเลน (Allen, 2002: Abstract) เสนอบทความ เรื่ อ ง Social Science Model of Teaching
Path to Effective : The Group Investigation Model. กล่าวถึงกลุ่มการทดลองของเธเลน(Thelen) ซึ่ ง
ได้พฒั นาการสอนแบบสื บเสาะเป็ นกลุ่มมาเป็ นการสอนแบบเธเลน (Thelen Model)ซึ่ งใช้วิธีการ
คล้ายกัน คือ กาหนดปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหา โดยการสื บเสาะแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่ม
แล้วนาความรู ้แต่ละคนมาอภิปรายร่ วมกัน ดาเนิ นการคิดวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นนาเสนอโดยการ
แสดงบทบาทสมมติ รายงานหรื ออื่นๆ ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ได้ผา่ นการอ่านของทุกคนมาแล้ว การวิจยั
พบว่าผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บ ัติจริ ง จากการที่ ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บ ายแก้ปั ญ หา พัฒ นาความคิ ดการ
ประยุก ต์ ใช้ การสาธิ ต วิจ ารณ์ แ ละสามารถเชื่ อ มโยงความคิ ด กับ ประเด็ น ต่ า งๆ ได้ และมี ก าร
ตัดสิ นใจที่ เที่ ยงตรงต่อปั ญ หาต่างๆ จากงานวิจยั เกี่ ยวข้อง พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บสวน
สอบสวนเป็ นกลุ่ม ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดี มีความ
กระตือรื อร้นในการทางาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิ ดกระบวนการคิด
แก้ปัญหา มีความรับผิดชอบในการทางาน ทั้งยังช่วยให้ผสู ้ อนเกิดการพัฒนาการสอนที่ดีข้ ึน
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู้ ทางการเรี ยนสู งขึ้น มี พฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ ดี
มี ค วามสั ม พัน ธ์ และปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กัน มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น มี แ รงจู ง ใจในการท างาน
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เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา สร้างความสามัคคี และมีความรับผิดชอบในการทางาน
ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะของความเป็ นประชาธิ ปไตย ทั้งยังช่ วยให้ผสู ้ อนเกิ ดการพัฒนาการสอนที่ดีข้ ึน
ส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
6.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
งานวิจัยในประเทศ
ปิ่ นประภา บุ ต รไสว (2523: 81-82) ได้ท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิธี ส อนแบบสื บ สวน
สอบสวน และวิธีสอนแบบปกติ ที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อบุคลิกภาพประชาธิ ปไตยและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิ จ ัย พบว่า ทัศ นคติ ต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพ
ประชาธิ ปไตยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของทั้ง 2 กลุ่ ม แตกต่างกันอย่างไม่ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ และทัศนคติ ต่อบุ คลิ กภาพ
ประชาธิ ปไตยกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.01
อนุสรณ์ สุ ชาตานนท์ (2536: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึ ก ษาและบุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตยของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ส อนโดยการเรี ย น
แบบร่ วมมือ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ มมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีบุคลิกภาพประชาธิ ปไตยแตกต่างกันอย่าง
ไม่ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และพบว่า นัก เรี ยนกลุ่ ม ทดลองมี บุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตย
หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ พตั รา ศิริรักษ์ (2540: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาและบุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตยของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมือ
กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นเมื อ งกระบี่ อ าเภอเมื อ ง จังหวัด กระบี่
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2540 จานวน 72 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มควบคุม 36 คน
กลุ่มทดลองสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมือ กลุ่มควบคุมสอน
แบบวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ด าเนิ น การทดลองโดยใช้ แ บบแผน Randomized control-group
posttest-only design ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล คื อ t-test แ บ บ Independent Group
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิ ค
การเรี ยนแบบร่ วมมือกับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนที่มีความสามารถสู ง ปานกลาง
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และต่ า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05
3) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมือกับการ
สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) นักเรี ยนที่มีความสามารถสู ง ปานกลาง และต่า มีความสามารถในการแก้ปัญหา
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 5)นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การสอนแบบวิธี ก ารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ เทคนิ ค การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ กับ การสอนแบบวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
มี บุคลิ กภาพประชาธิ ป ไตยแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ 6) นักเรี ยนที่ มี
ความสามารถสู ง ปานกลาง และต่า มีบุคลิกภาพประชาธิ ปไตยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สมนึก ปฏิปทานนท์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
สังคม บุ คลิ กภาพประชาธิ ป ไตย และทักษะกระบวนการกลุ่ มของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
ระหว่างกลุ่มที่ใช้วธิ ี สอนแบบสตอรี่ ไลน์ แบบการใช้การวิจยั เป็ นฐานและแบบปกติ ตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
ฝ่ ายมัธยมจานวน 115 คน โดยใช้แผนการสอน 3 แบบ คือ แผนการเรี ยนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
จานวน 9 แผน แผนการเรี ย นการสอนแบบการใช้ก ารวิจยั เป็ นฐาน จ านวน 10 แผน และแผน
การเรี ยนการสอนแบบปกติ จานวน 12 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 3 คาบ
คาบละ 50 นาที เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึ ก ษา แบบทดสอบวัด บุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตย แบบทดสอบวัด ทัก ษะกระบวนการกลุ่ ม
แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม และแบบประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสตอรี่ ไลน์ มี คะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คะแนนเฉลี่ ยบุ ค ลิ กภาพประชาธิ ปไตย และคะแนนเฉลี่ ยทัก ษะกระบวนการกลุ่ ม
ที่ปรับแก้ดว้ ยตัวแปรร่ วมไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยน คะแนนเฉลี่ ยบุ ค ลิ กภาพประชาธิ ปไตย และคะแนนเฉลี่ ยทัก ษะกระบวนการกลุ่ ม
ที่ปรับแก้ดว้ ยตัวแปรร่ วมไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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แพทเนอร์ (Platner, 1977) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมของนักเรี ยนอายุ 9-11 ปี ที่ได้รับ
การสอนและการปกครองชั้น เรี ย นแบบประชาธิ ป ไตย” วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมที่ได้รับการสอนและปกครองชั้นเรี ยนจากครู ที่ได้รับการอบรมเทคนิ คการสอนและการ
บริ ห ารชั้น เรี ย นแบบประชาธิ ป ไตย กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ นัก เรี ย นเกรด 3 และ 4 โรงเรี ย นมิ ด เดิ ล
ไอแลนด์ จานวน 138 คน แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ซึ่ งสอนด้วยวิธี อตั ตาธิ ป ไตยและตามสบาย
และกลุ่มทดลองซึ่ งสอนด้วยวิธีประชาธิ ปไตย เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เจนนิ ง (Jenning, 2003) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง Transforming civics and citizenship education
in the middle years of schooling: an exploration of critical issues informing teachers’ theories
of action. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การศึกษาหาความรู ้เรื่ องหน้าที่พลเมืองและความเป็ นพลเมืองดี
ของระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อระบุประเด็นที่เป็ นปั ญหาสาคัญในการให้ความรู ้ ของครู ตามทฤษฎี
ของการกระท า การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ก รณี ตวั อย่างเป็ นโรงเรี ยนที่ คดั เลื อกจากทางตอนเหนื อของ
นิ วเซาท์เวล และทางตอนตะวัน ออกเฉี ยงใต้ข องควีน แลนด์ โดยการเข้าไปมี ส่ วนร่ วมของครู
ในกลุ่มที่มีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อสื บหาทฤษฎีการกระทาในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เรื่ องหน้าที่พลเมืองและความเป็ นพลเมืองดี การศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครู
ที่มีประสบการณ์ การสอนมาเป็ นเวลา 1-3 ปี และมีการสังเกตโดยตรง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจาก
บทความของผูเ้ ชี่ ยวชาญและวิเคราะห์ เนื้ อหาของนโยบายและเอกสารหลัก สู ตร และได้มี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลในสามประเด็นดังนี้ ประการแรกคือ การสะท้อนตนเองของครู ประการที่สองคือ
ความเห็ นของครู เกี่ ยวกับความรู ้ ที่หลักสู ตรกาหนด และประการที่สามคือ โอกาสในการกระทา
การถ่ายโอนความรู ้ไปสู่ นกั เรี ยน ผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ได้คู่มือที่เป็ นโปรแกรมใน
การพัฒนาวิชาชี พครู ที่เน้นวิธีการสอนที่สาคัญในเรื่ องของหน้าที่พลเมืองและการศึกษาเพื่อความ
เป็ นพลเมืองดีในชั้นเรี ยนที่เป็ นระดับมัธยมศึกษา
จากที่กล่ าวมาสรุ ปได้ว่า งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ต้องจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสม เน้นการปลู กฝั งความเป็ นพลเมือง
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนแบบมี ส่วนร่ วม เพื่ อสร้ างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในฐานะที่เป็ นพลเมืองของสังคม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
เป็ นลักษณะการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่ มเดี ยวทดสอบก่ อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน (One Group Pretest Pottest Design) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ น
โรงเรี ย นมัธ ยมวัด สิ ง ห์ เขตจอมทอง กรุ ง เทพมหานคร สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 14 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนทั้งหมดจานวน
605 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1/10 ของโรงเรี ยนมัธยม
วัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร สั งกัดส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 1
ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 จานวน 49 คน ที่ ไ ด้ม าจากการสุ่ ม อย่างง่ า ย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
รู ปแบบการทดลอง
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แผนการวิจยั แบบ
การวิ จ ัย ก่ อ นทดลอง (Pre Experimental Research) ประเภทการวิ จ ัย แบบกลุ่ ม เดี ย วทดสอบ
ก่อน-หลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) (Tuckman, 1999: 159-160 อ้างถึงใน, มาเรี ยม
นิลพันธุ์, 2554: 146-147) มีรูปแบบดังนี้
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แสดงแผนการวิจยั
สอบก่อน
กลุ่มทดลอง
T1
X
เมื่อ T1
แทน การทดสอบก่อนทดลอง
X
แทน การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
T2
แทน การทดสอบหลังทดลอง

สอบหลัง
T2

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบ สวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง ได้แก่หวั ข้อ ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญ 2) กฎหมายคุ ม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล 3) การเคารพกติกาของสังคม 4) การใช้สิทธิ
และเสรี ภาพของตนเองอย่างเคารพสิ ท ธิ และเสรี ภาพของผูอ้ ื่ น 5) หน้าที่ ของชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิ ปไตย 6) การมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 7) การรักษาสาธารณสมบัติ
และ 8) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. แบบทดสอบวัดคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย เป็ นการวัด
เชิ ง สถานการณ์ ซึ่ งแต่ ล ะสถานการณ์ จ ะครอบคลุ ม คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ทั้ง 3 ด้าน คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปั ญญาธรรม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
45 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของแต่ละตัวเลื อกตามระดับขั้นพัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก ดังนี้ ตัวเลื อกที่ อยู่ในขั้น
หลบหลีกการลงโทษ ให้ 1 คะแนน ตัวเลือกที่อยูใ่ นขั้นแสวงหารางวัล ให้ 2 คะแนน ตัวเลือกที่อยู่
ในขั้นที่ทาตามความเห็นชอบของผูอ้ ื่น เพื่อให้ผอู้ ื่นยอมรับ ให้ 3 คะแนน และตัวเลือกที่อยูใ่ นขั้นทา
ตามบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะส่ วนหนึ่งของสังคมให้ 4 คะแนน
3. แบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ระหว่างเรี ย น
มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตรประเมิ น ค่ า 4 ระดับ คื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นประจ า ปฏิ บ ัติ บ่ อ ยครั้ ง ปฏิ บ ัติ
นานๆครั้ ง ไม่ป ฏิ บตั ิ เลย โดยครอบคลุ มคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) คารวธรรม 2) สามัคคีธรรม 3) ปัญญาธรรม ด้านละ 9 ข้อ รวมทั้งหมด 27 ข้อ
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4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
เป็ นแบบทดสอบปรนั ย 4 ตัว เลื อ ก จ านวน 40 ข้อ ก าหนดการให้ ค่ า คะแนน คื อ ตอบถู ก ได้
1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และคาถาม
ปลายเปิ ด
การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การสร้ างแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการ
กลุ่ม เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย มีข้ นั ตอนการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1.1 ศึ กษาหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศักราช 2551 หลัก สู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม หนังสื อ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ คาอธิ บายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชา ส 21102 สังคมศึกษา 2
หน่ วยที่
ชื่อหน่ วย
มาตรฐานการ
สาระการเรี ยนรู้
เวลาเรียน
การเรี ยนรู้
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
1
เครื่ องมือทาง
ส5.1 ม.1/1
-เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4
ภูมิศาสตร์และ
ส5.1 ม.1/2
-ระบบเวลา
ระบบเวลา
2
ทวีปเอเชีย
ส5.2 ม.1/1
-ลักษณะภูมิประเทศ
13
ออสเตรเลีย
ส5.2 ม.1/2
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม
และโอเชียเนีย
ส5.2 ม.1/3
และวัฒนธรรม
ส5.2 ม.1/4
- สิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
- การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในทวีป
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ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชา ส 21102 สังคมศึกษา 2 (ต่อ)
หน่ วยที่ ชื่อหน่ วย
มาตรฐานการ สาระการเรียนรู้
เวลาเรียน
การเรียนรู้
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
3
วิกฤตการณ์ทาง ส5.1 ม.1/3
- ภัย ธรรมชาติ แ ละการระวัง ภัย
3
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยและทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
4
ความเป็ นพลเมือง ส 2.1 ม.1/1
- รัฐธรรมนูญ
16
ในระบอบ
ส 2.1 ม.1/2
- กฎห มายคุ้ มครองสิ ทธิ ส่ วน
ประชาธิปไตย
ส 2.1 ม.1/4
บุคคล
ส 2.2 ม.1/1
- การเคารพกติกาของสั งคม
ส 2.2 ม.1/2
- การใช้ สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ส 2.2 ม.1/3
ต น เอ งอ ย่ างเค ารพ สิ ท ธิ แล ะ
เสรีภาพของผู้อนื่
- หน้ า ที่ ข องชนชาวไทยตามวิ ถี
ประชาธิปไตย
- การมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบใน
กิจกรรมทางสั งคม
- การรักษาสาธารณสมบัติ
- การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
5
วัฒนธรรมกับการ ส 2.1 ม.1/3
- ความหมายและคุณค่าของ
4
สานสัมพันธ์กบั
วัฒนธรรม
เพื่อนบ้าน
- เรี ยนรู้วฒั นธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน
- ปั จจัยในการสร้างสัมพันธ์กบั
ประเทศเพื่อนบ้าน
จากโครงสร้างรายวิชา ส 21102 สังคมศึกษา 2 จะประกอบด้วยสาระการเรี ยนรู้ภูมิศาสตร์
และสาระการหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง วัฒ นธรรม และการด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม ซึ่ งมี ก ารแบ่ ง หน่ ว ย
การเรี ยนรู้เป็ น 5 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ และระบบเวลา หน่วยที่ 2 ทวีปเอเชีย
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ออสเตรเลี ย และโอเชี ย เนี ย หน่ วยที่ 3 วิก ฤตการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ เกิ ดขึ้ น หน่ วยที่ 4 ความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และหน่วยที่ 5 วัฒนธรรมกับการสานสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน
โดยเนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการท าวิ จ ัย คื อ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ 4 ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ปไตย จานวน 16 ชั่วโมง ประกอบด้วยเรื่ อง รัฐธรรมนู ญ กฎหมายคุ ม้ ครองสิ ทธิ ส่ วน
บุคคล การเคารพกติกาของสังคม การใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนเองอย่างเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของผูอ้ ื่น หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิ จกรรม
ทางสังคม การรักษาสาธารณสมบัติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 สร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เรื่ อง ความเป็ น พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จานวน 8 แผน ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 รัฐธรรมนูญ
จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล
จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 การเคารพกติกาของสังคม
จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 การใช้สิทธิและเสรี ภาพของตนเอง
จานวน 2 ชัว่ โมง
อย่างเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูอ้ ื่น
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 การมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 การรักษาสาธารณะประโยชน์
จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 2 ชัว่ โมง
โดยกาหนดเนื้อหาและจานวนชัว่ โมงในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8

เรื่อง
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคล
การเคารพกติกาของสังคม
การใช้สิทธิและเสรี ภาพของตนเองอย่างเคารพ
สิ ทธิและเสรี ภาพของผูอ้ ื่น
หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
การมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
การรักษาสาธารณสมบัติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วดั
ส2.2 ม.1/1,1/2
ส2.1 ม.1/1
ส2.1 ม.1/2
ส2.1 ม.1/4
ส2.2 ม.1/3
ส2.1 ม.1/2
ส2.1 ม.1/2
ส2.1 ม.1/2
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1.4 น าเสนอแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้ขอ้ เสนอแนะว่า การเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ต้องแสดงให้เห็นขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่ส่งผลให้
เกิดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1.5 น าแผนการจัด การเรี ยนรู้ ใ ห้ ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้ ว ย
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา และ 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) แล้วนามา
หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
พิจารณาดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ 2551: 219-221)
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องและเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องและเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่าตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ควรจัดเรื่ องลาดับ
เรื่ องที่สอนให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การวัดและประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนนต้องชัดเจน
และในขั้นของการนาเสนอปั ญ หา ครู ควรนาเสนอปั ญหาให้เหมาะสมและตรงประเด็นกับ เรื่ อง
ที่สอน
1.6 สุ่ มแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จดั การเรี ยนรู้
ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม จ านวน 1 แผน ไปทดลอง
จัด การเรี ย นรู ้ ก ับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/9 จ านวน 50 คน ของโรงเรี ย นมัธ ยมวัด สิ ง ห์
เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ใช่ ห้องเรี ยนในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดลองใช้พบว่านักเรี ยนสามารถปฏิ บตั ิตามขั้นตอนของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่างดี จนบรรลุ จุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ แต่มีนักเรี ยนบางกลุ่มที่ ไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็น ครู จึงค่อยกระตุน้ โดยการตั้งคาถาม และนักเรี ยนบางกลุ่มไม่ต้ งั ใจทางาน ครู จึง
เสริ มแรงทางบวกโดยการให้รางวัลสาหรับกลุ่มที่ทางานเสร็ จทันตามกาหนด
1.7 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร จานวน 49 คน
ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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สรุ ป ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพ ที่ 6 การส ร้ า งแผน การจั ด การเรี ยนรู้ ด้ ว ยรู ปแบบการจั ด การเรี ยน รู้ สื บส วน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ คาอธิ บายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จานวน 8 แผน
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไข
ขั้นตอนที่ 5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบหาค่า IOC แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 6 สุ่ มแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จดั การเรี ยนรู้ ดว้ ย
รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม จ านวน 1 แผน ไปทดลอง
จัดการเรี ย นรู ้ ก ับ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/9 จ านวน 50 คน ของโรงเรี ย นมัธ ยมวัด สิ งห์
เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ใช่หอ้ งเรี ยนในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
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2. แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยใช้ประเมิน
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีข้ นั ตอน
การสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนน จากเอกสาร และ
งานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย
2.2 น าข้อมู ล และแนวคิ ดต่ างๆ ที่ ไ ด้จากแบบทดสอบวัดคุ ณ ลัก ษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน มาสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย โดยวิเคราะห์ ข้อสอบตามระดับ ขั้น พัฒ นาการทาง
จริ ยธรรมของโคลเบอร์ก จัดทาตารางวิเคราะห์เนื้ อหา กาหนดน้ าหนักเนื้ อหาตามความสาคัญ แล้ว
จึงกาหนดจานวนข้อสอบทั้งหมดที่ตอ้ งการใช้จริ ง และคานวณหาจานวนข้อสอบในแต่ละเนื้ อหา
แต่ ท้ งั นี้ ต้องสร้ างไว้มากกว่าจานวนข้อสอบที่ ใช้จริ ง เนื่ องจากข้อสอบบางข้ออาจไม่ ได้คุณภาพ
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยกับตัวบ่งชี้ของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ตัวบ่ งชี้
รวม (ข้ อ)
ในระบอบประชาธิปไตย
การเคารพกฎเกณฑ์ที่กาหนด
5
คารวธรรม

สามัคคีธรรม

การเคารพสิ ทธิของตนเองและผูอ้ ื่น

5

การเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

5

การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม

5

การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

5

81
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยกับตัวบ่งชี้ของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ตัวบ่ งชี้
รวม (ข้ อ)
ในระบอบประชาธิปไตย
การกาหนดปั ญหา
5
ปัญญาธรรม

การวิเคราะห์ปัญหา

5

การเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา

5

รวม

45

ส าหรั บ แบบทดสอบที่ จดั ท าครั้ งนี้ มี 1 ฉบับ แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ด เลื อ กตอบ
(Multiple Choice) 4 ตัวเลื อก จานวน 45 ข้อ ผูว้ ิจยั สร้ างข้อสอบจานวน 90 ข้อ เพื่ อส าหรับ การ
เลือกหลังตรวจสอบหาคุ ณภาพ เมื่อตรวจสอบหาคุ ณภาพของข้อสอบแล้ว จึงเลื อกนาไปใช้จริ ง
45 ข้อ ซึ่ งแบบทดสอบนี้ เป็ นแบบทดสอบปรนั ย เชิ ง สถานการณ์ จ านวน 45 ข้ อ ซึ่ งแต่ ล ะ
สถานการณ์ จะครอบคลุ มคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย ทั้ง 3 ด้าน คื อ
1) คารวธรรม 2) สามัค คี ธ รรม 3) ปั ญ ญาธรรม ด้า นละ 15 ข้อ โดยมี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
แบบทดสอบวัดคุ ณลัก ษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของแต่ละตัวเลื อกตาม
ระดับขั้นพัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก ดังนี้ ตัวเลื อกที่ อยู่ในขั้นหลบหลี กการลงโทษ
ให้ 1 คะแนน ตัวเลือกที่อยู่ในขั้นแสวงหารางวัลให้ 2 คะแนน ตัวเลื อกที่อยู่ในขั้นที่ทาตามความ
เห็ นชอบของผูอ้ ื่นเพื่อให้ผอู้ ื่นยอมรับให้ 3 คะแนน และตัวเลื อกที่ อยู่ในขั้นทาตามบทบาทหน้าที่
ของตนในฐานะส่ วนหนึ่งของสังคมให้ 4 คะแนน
ระดับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยโดยรวม คือ ระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จานวน 45 ข้อ คะแนน
ระหว่าง 45-180 คะแนน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑ์ระดับคะแนนคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คะแนนระหว่าง
ระดับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
136- 180
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับสู ง
91 - 135
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับปานกลาง
45- 90
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับต่า
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คะแนนรายด้า นของแบบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธ รรม และด้านปั ญ ญาธรรม จานวนด้านละ 15 ข้อ คะแนนระหว่าง
15 - 60 คะแนน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เกณฑ์ระดับคะแนนรายด้านของคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คะแนนระหว่าง
ระดับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
46- 60
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับสู ง
31-45
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับปานกลาง
15- 30
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับต่า
(ตามเกณฑ์การแปลผลการกาหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด, 2553 : 3-4)
2.3 นาแบบทดสอบที่ สร้ างขึ้ น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้องตรงตามเนื้ อหา ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรปรับเปลี่ยน
ข้อคาถามให้ตรง เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับนิ ยามศัพท์เฉพาะของคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย และปรั บ ตัว เลื อ กให้ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี ร ะดับ ขั้น พัฒ นาการทาง
จริ ยธรรมของโคลเบิร์ก โดยต้องเป็ นตัวเลือกที่ไม่ง่ายจนเกินไปซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเดาคาตอบได้
2.4 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา และ 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) แล้วนามา
หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ ผู้เชี่ ย วชาญ
พิจารณาดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ 2551: 219-221 )
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องและเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องและเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความไม่สอดคล้องและเหมาะสม
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่าตั้งแต่
0.50 ขึ้ น ไป ถื อ ว่า สอดคล้อ งกัน ในเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ งจากการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ค่าเท่ ากับ 1.00 และผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า การสมมติชื่อคนควรเป็ นชื่ อ
ที่นกั เรี ยนคุ น้ เคย หรื อเป็ นชื่ อที่นกั เรี ยนรู ้ จกั ก็จะช่ วยให้นกั เรี ยนทาข้อสอบอย่างมีความสุ ข อีกทั้ง
ควรปรับข้อคาถามและตัวเลือกให้มีความกระชับ ชัดเจน ไม่กากวม
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2.5 น าแบบทดสอบแบบปรนัย ที่ ป รับ ปรุ งแล้วจานวน 90 ข้อ ไปทดลองใช้ก ับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ที่ได้รับการ
เรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้ มาแล้ว จานวน 50 คน ทั้งนี้ เนื่ องจากแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิ ปไตย สามารถนาไปใช้ได้ทุกข้อ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกข้อสอบที่ ครอบคลุ มนิ ยาม
เชิ งปฏิบตั ิการ ที่ ได้มาจากตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิ ปไตยกับตัวบ่งชี้ ของแบบทดสอบวัดคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยให้คงเหลือทั้งสิ้ น 45 ข้อ
2.6 น าแบบทดสอบมาหาค่ าความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค ซึ่ งได้เท่ากับ 0.92
2.7 นาแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่ อมัน่ แล้วไปทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย หลังการทดลองด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม กั บ นั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธ ยมวัด สิ งห์ เขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร จานวน 49 คน
สรุ ป ขั้น ตอนในการสร้ า งแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ดังแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 การสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ขั้ น ตอนที่ 2 สร้ า งแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบปรนัย เชิ ง สถานการณ์ 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นคารวธรรม ด้านสามัค คี ธ รรม
ด้านปัญญาธรรม
ด้านการยกตัวอย่าง และด้านการนาไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 นาเสนอแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้ น ตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบหาค่า IOC แล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไข
ขั้ น ตอนที่ 5 น าแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ที่ปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการเรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้มาแล้ว
ขั้ น ตอนที่ 6 น าแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
มาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค

ขั้ น ตอนที่ 7 น าแบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ที่หาค่าความเชื่อมัน่ แล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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3. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็ นแบบประเมิน
พฤติกรรมของนักเรี ยน โดยใช้ประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ างแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 สร้ างแบบประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
แบบมาตรประเมิ น ค่ า 4 ระดับ (Rating Scale) คื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นประจ า ปฏิ บ ัติ บ่ อ ยครั้ ง ปฏิ บ ัติ
นานๆครั้ ง ไม่ป ฏิ บตั ิ เลย โดยครอบคลุ มคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) คารวธรรม 2) สามัคคีธ รรม 3) ปั ญ ญาธรรม ด้านละ 9 ข้อ รวมทั้งหมด 27 ข้อ
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 128) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การแปลความหมายของคาถามคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.50 – 3.00 คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู ง
1.50 – 2.49 คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยปานกลาง
0.50 – 1.49 คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่า
0.00 – 0.49 ไม่ผา่ น
3.3 นาแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยที่สร้าง
ขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมและความถู กต้องตรงตามเนื้ อหา
ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า ข้อคาถามในแต่ละด้านควรเขียนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ของคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และไม่ควรมีคานิเสธ
3.4 น าแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตยที่
ปรับปรุ งแก้ไขไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และ 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) แล้วนามาหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 219221
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามเป็ นตัวแทนพฤติกรรมนั้น
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามเป็ นตัวแทนพฤติกรรมนั้น
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่เป็ นตัวแทนพฤติกรรมนั้น
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ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่าตั้งแต่
0.50 ขึ้ นไป ถื อว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เท่ากับ 1.00 และผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า ข้อคาถามแต่ละด้านควรเลื อกใช้คา
ที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย
3.5 นาแบบประเมินคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยที่ผา่ น
เกณฑ์แล้วไปสอบถามนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
3.6 นาแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยมาหา
ค่าความสอดคล้องภายในทั้งหมด 8 ครั้งตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ระหว่างผูต้ อบแบบประเมินคือ
ครู กบั นักเรี ยน ซึ่ งได้เท่ากับ 0.83
นอกจากนี้ ได้ น าแบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยมาหาค่ าความสอดคล้องภายในระหว่างผูต้ อบแบบประเมิ น คือนักเรี ยน ครู และ
บุคคลภายนอก จานวน 3 ครั้ง คือแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 และแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ 8 ซึ่ งได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าความสอดคล้องภายในระหว่างผูต้ อบแบบประเมินคือนักเรี ยน ครู และบุคคลภายนอก
ค่ าความสอดคล้ องภายในระหว่ างผู้ตอบแบบประเมิน
ค่ าทีไ่ ด้
ครู กับ บุคคลภายนอก
0.93
บุคคลภายนอก กับ นักเรี ยน
0.90
นักเรี ยน กับครู
0.90
สรุ ป ขั้น ตอนในการสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังแผนภาพที่ 8
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แผนภาพที่ 8 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
รวมถึงวิธีการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เป็ นแบบทดสอบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ (Rating Scale) โดยครอบคลุมคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) คารวธรรม 2) สามัคคีธรรม 3) ปัญญาธรรม
ด้านละ 9 ข้อ รวมทั้งหมด 27 ข้อ
ขั้ น ตอนที่ 3 น าเสนอแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบหาค่า IOC แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไปประเมิน
กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มาหาค่าความ
สอดคล้องภายใน โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
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4. แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อง ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
4.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และหลักเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และคู่มือ
วัดผลและประเมินผล
4.2 วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้ และวัตถุ ประสงค์ ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
สาระที่ 2 หน้าที่ พ ลเมื อง วัฒ นธรรม และการดาเนิ น ชี วิตในสังคม เรื่ อง ความเป็ นพลเมื องใน
ระบอบประชาธิปไตย
4.3 สร้ า งแบบทดสอบ ให้ ส อดคล้อ งกับ ตัว ชี้ วัด จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ และ
ครอบคลุ ม เนื้ อ หาในหลัก สู ต ร โดยวิเคราะห์ ข้อ สอบตามระดับ ความรู้ ข องนัก เรี ย นที่ แ สดง
พฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์ สันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl,
2001) จัดท าตารางวิเคราะห์ เนื้ อหา และก าหนดน้ าหนัก เนื้ อหาตามความส าคัญ แล้วจึ งก าหนด
จานวนข้อสอบทั้งหมดที่ ตอ้ งการใช้จริ ง และคานวณหาจานวนข้อสอบในแต่ละเนื้ อหา แต่ท้ งั นี้
ต้องสร้างไว้มากกว่าจานวนข้อสอบที่ใช้จริ ง เนื่องจากข้อสอบบางข้ออาจไม่ได้คุณภาพ
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ระดับพุทธิ พิสัยของ
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เนือ้ หา

ส2.2
ม.1/1,1/2

รัฐธรรมนูญ

ส2.1
ม.1/1

ส2.1
ม.1/2

ส2.1
ม.1/4

กฎหมาย
คุม้ ครองสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล

การเคารพ
กติกาของ
สังคม

การใช้สิทธิ
และเสรี ภาพ
ของตนเอง
อย่างเคารพ
สิ ทธิและ
เสรี ภาพของ
ผูอ้ ื่น

1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของรัฐธรรมนูญ
ได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายหลักการและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญได้ถูกต้อง
3. นักเรี ยนสามารถอธิบายโครงสร้างและสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญได้ถูกต้อง
4. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทยได้ถูกต้อง
5. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของ
กฎหมายได้
6. นักเรี ยนสามารถอธิบายประเภทของกฎหมาย
คุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
7. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายการคุม้ ครอง
สิ ทธิของบุคคลได้ถูกต้อง
8. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายการเคารพกติกา
สังคมได้
9. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงถึง
การเคารพกติกาสังคมได้
10. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามกฎ กติกาสังคมได้
อย่างถูกต้อง
11. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของสิ ทธิ
เสรี ภาพได้
12. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเคารพ
ในสิ ทธิเสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื่นได้
13. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตนในการเคารพสิ ทธิ
เสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื่นได้ถูกต้อง

วิเคราะห์
ประเมินค่า
สร้างสรรค์

ตัวชี้วดั

จุดประสงค์
การเรียนรู้

จา
เข้าใจ
นาไปใช้

ระดับพุทธิพสิ ั ย

1

รวม
(ข้อ)
1

1

1

1

1
2

2

1

1
1
2

1
1

3

1

1
3

3

2

2

1

1
1
3

1
1

4
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ระดับพุทธิ พิสัยของ
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(ต่อ)

ส2.2
ม.1/3

หน้าที่ของ
ชนชาวไทย
ตามวิถี
ประชา
ธิปไตย

ส2.1
ม.1/2

การมีส่วน
ร่ วมและ
รับผิดชอบ
ในกิจกรรม
ทางสังคม
การรักษา
สาธารณ
สมบัติ

ส2.1
ม.1/2

ส2.1
ม.1/2

14. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของหน้าที่ได้
15. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของชนชาวไทย
ได้ถูกต้อง
16. นักเรี ยนสามารถแสดงคุณค่า และความสาคัญใน
การปฏิบตั ิตามหน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม
17. นักเรี ยนสามารถอธิบายความสาคัญของการมี
ส่ วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมได้
18. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมที่ตนเองมี
ส่ วนร่ วมและรับผิดชอบกิจกรรมทางสังคมได้

19. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของ
สาธารณสมบัติได้
20. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตนในการรักษา
สาธารณสมบัติได้
21. นักเรี ยนสามารถประเมินพฤติกรรมของบุคคล
ในการรักษาสาธารณสมบัติได้ถูกต้อง
การอนุรักษ์ 22. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของ
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติได้
ธรรมชาติ 23. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์แนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้
24. นักเรี ยนสามารถบอกประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้
รวม

วิเคราะห์
ประเมินค่า
สร้ างสรรค์

การประยุกต์ ใช้

เนือ้ หา

จา

ตัวชี้วดั

จุดประสงค์
การเรียนรู้

เข้ าใจ

ระดับพุทธิพสิ ั ย

1

1
3

3

1

1

2

1

3

1

1
3

3
1

1

1

1
3

3

1
8

รวม
(ข้ อ)

1
6

16

8

2

-

40

ส าหรั บ แบบทดสอบที่ จดั ท าครั้ งนี้ มี 1 ฉบับ แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ด เลื อ กตอบ
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ผูว้ ิจยั สร้างข้อสอบจานวน 80 ข้อ เพื่อสาหรับการเลือก
หลัง ตรวจสอบหาคุ ณ ภาพ เมื่ อ ตรวจสอบหาคุ ณ ภาพของข้อ สอบแล้ว จึ ง เลื อ กน าไปใช้จ ริ ง
40 ข้อ กาหนดการให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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4.4 นาแบบทดสอบที่ สร้ างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรออกข้อสอบ
ให้ มี ค วามสอดคล้องกับ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ และพฤติ ก รรมแต่ล ะด้านที่ ก าหนด ควรปรั บ ข้อ
คาถามและตัวเลือกให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
4.5 น าแบบทดสอบที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว ไปให้ ผู ้เชี่ ย วชาญจ านวน 3 คน
ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และ 3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมิ นผล เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้องและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) แล้วนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 219-221 )
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องและเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องและเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความไม่สอดคล้องและเหมาะสม
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่าตั้งแต่
0.50 ขึ้ นไป ถื อว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 1.00 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0.67
4.6 น าแบบทดสอบแบบปรนัย ที่ ปรั บ ปรุ งแล้วจานวน 80 ข้อ ไปทดลองใช้ก ับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ที่ได้รับการ
เรี ย นรู ้ บ ทเรี ย นนี้ มาแล้ว จ านวน 50 คน น าแบบทดสอบไปหาค่ า ความยากง่ า ย ได้ค่ า ระหว่า ง
0.48-0.78 โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และเพื่อหาค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบ
แต่ละข้อ ได้ค่าระหว่าง 0.24-0.60โดยใช้เกณฑ์ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้ นไป ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือทั้งสิ้ น 40 ข้อ ตามพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัยที่กาหนดไว้
4.7 จากนั้นนาแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับ
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน ซึ่ งได้เท่ากับ 0.92
4.8 น าแบบทดสอบที่ ห าค่ าความเชื่ อ มัน่ แล้วไปทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ ห ลัง
การทดลอง ด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบ สวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม สาหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
สรุ ป ขั้นตอนในการสร้ างและพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ดังแผนภาพที่ 9

92
แผนภาพที่ 9 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู้ และวัตถุประสงค์ ในหลักสู ตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั จุดประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหาในหลักสู ตร
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ต่ออาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้ น ตอนที่ 5 น าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 คน ตรวจสอบหาค่า IOC แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
จานวน 3 ท่าน
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ขั้นตอนที่ 7 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจ
จาแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ
ทั้งฉบับ
ขั้ น ตอนที่ 8 น าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
ของข้อสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ดสัน
ขั้นตอนที่ 9 นาแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ห าค่ าความเชื่ อมัน่ แล้ว ไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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5. การสร้ างแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
สื บสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
แบบสอบถามความคิดเห็ น ของนักเรี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม จานวน 1 ฉบับ สอบถามโดยการสัมภาษณ์ ด้านสถานภาพ และข้อมู ล ทั่วไป
ของนัก เรี ย น ด้านบรรยากาศในการเรี ย น ด้า นกิ จกรรมการเรี ย นการสอน และด้านประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
5.1 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น จากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยคาถาม จานวน 12 ข้อ พร้อมด้วยมาตราส่ วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
ซึ่ งสอบถามใน 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู้ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ โดยกาหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดับดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การแปลความหมายของคาถาม
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

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

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนโดยใช้คาถามปลายเปิ ด 1 ข้อ
5.3 น าแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ ส ร้ างขึ้ น ให้ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องตรงตามเนื้ อหา ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า
ข้อคาถามแต่ละด้านควรเขียนให้กระชับ และชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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5.4 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และ 3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) แล้ว
นามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พิจารณาดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 219-221 )
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามเป็ นตัวแทนพฤติกรรมนั้น
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามเป็ นตัวแทนพฤติกรรมนั้น
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่เป็ นตัวแทนพฤติกรรมนั้น
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่าตั้งแต่
0.50 ขึ้ น ไป ถื อ ว่า สอดคล้อ งกัน ในเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ งจากการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เท่ากับ 1.00 และผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า ข้อคาถามในแต่ละด้านควรเขียน
ให้ครอบคลุมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และให้สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
5.5 น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ผ่า นเกณฑ์ แ ล้ว ไปสอบถามนัก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่าง
สรุ ป ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มดังแผนภาพที่ 10
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แผนภาพที่ 10 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นแบบทดสอบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale)
ขั้ น ต อน ที่ 3 น าเส น อแบ บ ส อบ ถ ามความคิ ดเห็ น ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ กษ าวิ ท ยานิ พ น ธ์
แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ตรวจสอบหาค่า IOC แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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การดาเนินการทดลอง
ในการดาเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลอง เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อม ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1.1 สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.2 ผูว้ จิ ยั ทบทวนเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ให้ นัก เรี ย นท าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และแบบทดสอบ
วัด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยก่ อ นเรี ย น ซึ่ งเป็ นฉบับ เดี ย วกั บ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
2. ขั้นทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ที่สร้างไว้ ได้ดาเนินการทดลองโดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ที่เตรี ยมไว้ ซึ่ งรายละเอียด ดังนี้
2.1 เวลาที่ใช้ในการทดลองเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด
16 ชัว่ โมง
2.2 การจัด ช่ ว งเวลาในการเรี ย นแต่ ล ะวัน จัด การเรี ย นการสอนตามเวลาของ
การเรี ยนการสอนในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ตามแผน
การจัดการเรี ยนรู้ของครู
2.3 เนื้ อห าที่ ใช้ ท ดลองส อน คื อ เนื้ อหาจากส าระการเรี ยน รู ้ แ กน กลาง
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
มัธ ยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2.4 ด าเนิ น การทดลองสอน โดยผู้วิ จ ัย เป็ นผู้ด าเนิ น การสอนเอง โดยการจัด
การเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ
6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้เผชิญปัญหา หรื อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย
ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาปั ญหา เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
และพิจารณาปัญหา
ขั้น ที่ 3 ขั้น วางแผน ให้ ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ร่วมกัน ศึ ก ษา ร่ วมกัน คิ ด วางแผน
ขั้น ตอนในการศึ ก ษาคิ ดวิธี ก ารที่ จะค้น คว้าหาความรู ้ หรื อค าตอบที่ ต้อ งการ เพื่ อ มาสนับ สนุ น
ความคิดเห็นของตนโดยมีการกาหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการทางาน
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ขั้น ที่ 4 ขั้น ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการแสวงหาความรู้ ตามบทบาทหน้าที่
ที่นกั เรี ยนได้รับจากกลุ่ม โดยครู ผสู้ อนให้คาแนะนานักเรี ยนทั้งแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ และช่วยหา
ข้อมูลความรู้ให้นักเรี ยนอีกทั้งผูส้ อนคอยดูแลติดตามการทางานของนักเรี ยน แนะนาให้นักเรี ยน
ร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการทางานเพื่อค้นคว้าแสวงหาความรู้
ขั้นที่ 5 ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลงานที่ตนเองได้ศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายสรุ ปผลเป็ นความคิดของกลุ่ม ร่ วมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางานด้วย
ขั้น ที่ 6 ขั้น ทบทวนและเชื่ อ มโยงปั ญ หาใหม่ เป็ นการวิเคราะห์ แ ละอภิ ป ราย
บทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน หลังจากนั้นนาความรู ้ไปขยายต่อเชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ๆ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ โดยเป็ นประเด็นปั ญหาที่ ผเู้ รี ยนต้องการสื บเสาะหาคาตอบต่อไป และหลังจบการสอน
แต่ละแผน ครู ได้นาแบบประเมิ นคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยไปให้
นักเรี ยนประเมิน
3. ขั้น หลัง การทดลอง ภายหลัง เสร็ จ สิ้ น การด าเนิ น การทดลอง ผู ้วิ จ ัย น าแบบทดสอบ
วัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไปสอบถามกับนักเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่ อศึกษาคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวน
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม จากแบบทดสอบวัด คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็ นการวัดเชิงสถานการณ์ โดยวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent)
2. การวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่ อศึกษาคุ ณลัก ษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ระหว่างเรี ยน จากแบบประเมิ นคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื อง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม จากแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ก่ อนเรี ย นและ
หลัง เรี ย น โดยวิเคราะห์ ค ะแนนเฉลี่ ย ( X ) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่ า ที
แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
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4. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
สรุ ป
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
เป็ น การวิ จ ั ย เชิ งท ดลอง (Experimental Research) โดยมี แบ บ แผน ก ารวิ จ ั ย ก่ อ น ท ดล อง
(Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดี ยวสอบก่อนและหลัง (The One - Group Pretest - Posttest
Design) กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/10 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558
โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ที่เรี ยนรายวิชา ส21102 สังคมศึกษา 2 เรื่ องความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
จานวน 49 คน โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั และเก็ บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ โดยเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเที ยบคะแนน
ทดสอบก่ อ นเรี ย น-หลัง เรี ย น ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มคือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้านบรรยากาศการเรี ยน และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลที่เป็ นข้อเสนอแนะ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 ตารางสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและ
หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

วิธีการ
ทดสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ก่อนและหลังเรี ยนด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม
ประเมินคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระหว่าง
เรี ยน ด้วยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

3.เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อน
และหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบทดสอบวัด
ทางการเรี ยนก่อนและหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการ เรี ยน
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

สอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
วัดคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็ นอิสระต่อกัน (t-test
dependent)

แบบประเมิน
คุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
โดยนาข้อมูลที่ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ระดับความคิดเห็น
ที่กาหนด ร่ วมถึงหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู กบั นักเรี ยน
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็ นอิสระต่อกัน (t-test
dependent)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
โดยนาข้อมูลที่ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ระดับความคิดเห็นที่
กาหนด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/10 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ที่ เรี ย นรายวิ ช า ส21102 สั ง คมศึ ก ษา 2 เรื่ อ ง ความเป็ นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ปไตย จานวน 49 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยวิธี การจับ สลากโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย 2) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย 3) แบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย 4) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมื องในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งผู ้วิ จ ัย ได้ ด าเนิ น การวิ จ ัย ตามขั้น ตอนและขอน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ระหว่า งเรี ย นด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมื องในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 4 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
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ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่ อนและหลังเรี ยนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ของนักเรี ยนจานวน 49 คน ปรากฏดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
คุณลักษณะ
ความเป็ น
พลเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
คะแนนรวม

คะ
แนน
เต็ม

X

60
60
60
180

41.86
41.51
43.33
126.69

ก่อนเรียน
S.D
ระดับ

7.48
8.74
7.61
20.75

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับที่

X

2
3
1

50.24
51.65
51.27
153.16

หลังเรียน
S.D
ระดับ

6.06
6.53
5.54
15.19

สูง
สูง
สูง
สูง

ลาดับที่

t

p

3
1
2

-12.62
-13.78
-13.23
-19.78

0.00
0.00
0.00
0.00

จากตารางที่ 13 พบว่า คะแนนคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยน ( X = 153.16,
S.D. = 15.19) สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน ( X = 126.69, S.D. = 20.75) เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้อที่ 1 ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านสามัคคี
ธรรม ( X = 51.65, S.D. = 6.53) ด้านปั ญญาธรรม ( X = 51.27, S.D. = 5.54) และด้านคารวธรรม
( X = 50.24, S.D. = 6.06) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
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ตอนที่ 2 ผลการศึ กษาพัฒนาการคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของนักเรียนและครู ระหว่ างเรี ยนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ สืบสวนโดย
ใช้ กระบวนการกลุ่ม
ผลการศึ ก ษาพัฒ นาการคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของนักเรี ยนและครู ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรี ยนจานวน 49 คน ปรากฏดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของนักเรี ยนและครู ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แผนการจัดการ
เรียนรู้

คะแนน
เฉลีย่

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1

3

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 2

3

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3

3

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ

ผู้ประเมิน
นักเรียน
S.D
X
2.13 0.53
2.18 0.46
2.10 0.46
2.14 0.48
ปานกลาง
2.20 0.47
2.25 0.47
2.22 0.45
2.23 0.46
ปานกลาง
2.29 0.52
2.40 0.50
2.32 0.48
2.34 0.50
ปานกลาง

ครู
S.D
2.07
0.52
2.11
0.47
2.05
0.44
2.07
0.48
ปานกลาง
2.20
0.44
2.24
0.47
2.17
0.42
2.20
0.44
ปานกลาง
2.26
0.46
2.34
0.49
2.30
0.46
2.30
0.47
ปานกลาง
X
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ตารางที่ 14 การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของนักเรี ยนและครู ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ต่อ)
แผนการจัดการ
เรียนรู้

คะแนน
เฉลีย่

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 4

3

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 5

3

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 6

3

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 7

3

แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 8

3

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ
คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
รวม
ระดับ

ผู้ประเมิน
นักเรียน
S.D
X
2.44 0.54
2.42 0.52
2.38 0.54
2.41 0.53
ปานกลาง
2.43 0.54
2.53 0.56
2.46 0.52
2.48 0.54
ปานกลาง
2.56 0.50
2.66 0.47
2.63 0.48
2.61 0.49
สู ง
2.66 0.48
2.76 0.43
2.68 0.47
2.70 0.46
สู ง
2.80 0.40
2.86 0.35
2.72 0.45
2.79 0.40
สู ง

ครู
S.D
2.37
0.50
2.41
0.52
2.34
0.49
2.37
0.51
ปานกลาง
2.40
0.54
2.52
0.50
2.47
0.51
2.46
0.52
ปานกลาง
2.47
0.56
2.62
0.53
2.59
0.51
2.56
0.54
สู ง
2.61
0.49
2.74
0.44
2.65
0.48
2.67
0.47
สู ง
2.82
0.39
2.86
0.35
2.77
0.42
2.82
0.39
สู ง
X
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จากตารางที่ 14 พบว่าผลการศึกษาพัฒ นาการคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยนักเรี ยนและครู ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม มีพฒั นาการคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย จากระดับปานกลางไปจนถึ งระดับ สู ง เมื่ อพิ จารณาแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 นักเรี ยน( X = 2.14, S.D. = 0.48) ครู ( X = 2.07, S.D. =
0.48) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 ( X = 2.23, S.D. = 0.46) ครู ( X = 2.20, S.D. = 0.44) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ 3 ( X = 2.34, S.D. = 0.50) ครู ( X = 2.30, S.D. = 0.47) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
( X = 2.41, S.D. = 0.53) ครู ( X = 2.37, S.D. = 0.51) แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 5 ( X = 2.48,
S.D. = 0.54) ครู ( X = 2.46, S.D. = 0.52) มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อยู่ในระดับ ปานกลาง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6 ( X = 2.61, S.D. = 0.49) ครู ( X = 2.56, S.D.
= 0.54) แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 7 ( X = 2.70, S.D. = 0.46) ครู ( X = 2.67, S.D. = 0.47) และ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8 ( X = 2.79, S.D. = 0.40) ครู ( X = 2.82, S.D. = 0.39) มี คุณ ลัก ษณะ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับสู ง
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่ อนและหลังเรียนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
ผลการเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรี ยนจานวน 49 คน ปรากฏดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
กลุ่มทดลอง
ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน

จานวน คะแนน
นักเรียน เต็ม
49
40
49
40

คะแนนเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
T
(X )
มาตรฐาน (S.D.)
19.65
2.51
-31.44
31.02
2.74

p
0.00

105
จากตารางที่ 15 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เรี ย นด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ สื บสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ย
หลัง เรี ย น ( X = 31.02, S.D. = 2.74) สู ง กว่า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น ( X = 19.65, S.D. = 2.51)
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ตอนที่ 4 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จานวน 49 คน ปรากฏดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
รายการ

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนรู ้จกั การให้เกียรติ ยอมรับกฎ และกติกาใน
การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
2. นัก เรี ยนมี การท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น จนงานส าเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
3. นักเรี ย นใช้ห ลักเหตุผ ลในการคิ ด ตัด สิ น ใจ เพื่ อ
แก้ปัญหาต่างๆ
4. ครู เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้แ สดงความคิ ด เห็ น
และอภิปราย
ในเรื่ องที่เรี ยน
รวม

ค่ าเฉลีย่
(X )

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับที่

4.61

0.53

เห็นด้วยมากที่สุด

(2)

4.67

0.47

เห็นด้วยมากที่สุด

(1)

4.59

0.50

เห็นด้วยมากที่สุด

(3)

4.49

0.74

เห็นด้วยมาก

(4)

4.62

0.54

เห็นด้ วยมากทีส่ ุ ด

(1)
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ตารางที่ 16 ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ต่อ)
รายการ

ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
5. นั ก เรี ยนรู ้ สึ กสนุ ก มี ค วามสุ ขในการร่ วมท า
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. นัก เรี ยนมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และมี ส่ ว นร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
7. ครู ส ร้ างบรรยากาศที่ ดี ในชั้น เรี ยน และให้ค วาม
เป็ นกันเองกับนักเรี ยน
8. ห้องเรี ยนมี สื่ อ อุป กรณ์ ที่ มี ความพร้ อม และช่ วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
รวม
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
9. ช่ วยให้เกิ ด การเคารพกฎเกณฑ์ สิ ท ธิ ข องตนเอง
และผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10. ช่วยให้นักเรี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กความเป็ น
ผูน้ าและผูต้ ามที่ดีได้
11. ช่วยเสริ มสร้างทักษะการสื บค้นความรู ้ พัฒนา
กระบวนการคิด พิจารณาการแก้ปัญหาได้อย่าง
รอบคอบ สมเหตุสมผล
12. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวันได้
รวม
ความเห็นโดยภาพรวมทุกด้ าน

ค่ าเฉลีย่
(X )

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับที่

4.53

0.65

เห็นด้วยมากที่สุด

(1)

4.51

0.50

เห็นด้วยมากที่สุด

(2)

4.47

0.45

เห็นด้วยมาก

(3)

4.41

0.61

เห็นด้วยมาก

(4)

4.48

0.62

เห็นด้ วยมาก

(3)

4.57

0.50

เห็นด้วยมากที่สุด

(3)

4.69

0.51

เห็นด้วยมากที่สุด

(1)

4.55

0.65

เห็นด้วยมากที่สุด

(4)

4.63

0.49

เห็นด้วยมากที่สุด

(2)

4.61
4.57

0.54
0.56

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

(2)
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จากตารางที่ 16 พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่ สุด
เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ( X = 4.62, S.D. = 0.54) รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมีความ
คิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด เป็ นล าดับ ที่ ส อง ( X = 4.61, S.D. = 0.54) และด้านด้า น
บรรยากาศการเรี ยนรู้ นั ก เรี ยนมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากเป็ นล าดั บ สุ ดท้ า ย
( X = 4.48, S.D. = 0.62) ซึ่ งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ นักเรี ยนมีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
จนงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ( X = 4.67, S.D. = 0.47) นักเรี ยนรู ้จกั การให้เกียรติ ยอมรับกฎ และ
กติ ก าในการเรี ยนรู ้ ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ( X = 4.61, S.D. = 0.53) นั ก เรี ย นใช้ ห ลัก เหตุ ผ ลในการคิ ด
ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ( X = 4.59, S.D. = 0.50) และครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในเรื่ องที่เรี ยน ( X = 4.49, S.D. = 0.74)
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ โดยการเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้ อ ยได้ดัง นี้ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น
ฝึ กความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีได้ ( X = 4.69, S.D. = 0.51) นักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ( X = 4.63, S.D. = 0.49) ช่วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ์ สิ ทธิ ของ
ตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น( X = 4.57, S.D. = 0.50) และช่ วยเสริ มสร้ าง
ทัก ษะการสื บ ค้น ความรู ้ พัฒ นากระบวนการคิ ด พิ จ ารณาการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งรอบคอบ
สมเหตุสมผล ( X = 4.55, S.D. = 0.65) ตามลาดับ
ด้า นบรรยากาศในการจัด การเรี ย นรู้ นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยการเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ นักเรี ยนรู้สึกสนุ ก มีความสุ ข
ในการร่ วมทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.53, S.D. = 0.65) นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.51, S.D. = 0.50) ครู ส ร้ างบรรยากาศที่ ดีในชั้นเรี ยน และให้
ความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน ( X = 4.47, S.D. = 0.45) และห้องเรี ยนมีสื่อ อุปกรณ์ ที่มีความพร้อม
และช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้( X = 4.41,S.D. = 0.61) ตามลาดับ
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สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม พบว่า นัก เรี ยนต้องการเวลาในการเรี ยนรู ้ แต่ ละเรื่ องให้
มากขึ้ น เพราะนัก เรี ย นต้องใช้เวลาค่ อนข้างมากในช่ วยกัน ค้น คว้าหาข้อ มู ล ที่ ก ลุ่ ม ตัวเองศึ ก ษา
เพื่อเป็ นการนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ ยนกัน นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มทาให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก เพราะเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ประมวลผลการสั ง เกตจากการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
นอกจากการวิจยั ดังกล่าวแล้ว ในระหว่างกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม ผูว้ ิจยั ได้สังเกตและบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้แล้วนามา
สรุ ปไว้ดงั นี้
1. การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ครู ตอ้ งมี
การกระตุน้ ความสงสัย ให้นกั เรี ยนได้เผชิ ญสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา หรื อสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจศึกษา
และต้องการแสวงหาคาตอบโดยใช้กระบวนการการสื บสอบ ซึ่ งควรเป็ นปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่
เหมาะสมกับวัยหรื อใกล้เคียงประสบการณ์ของนักเรี ยน
2. การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นการ
ฝึ กนักเรี ยนให้กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยสังเกตได้จากการจัดกิ จกรรมในชั้นเรี ยน เมื่อ
ครู ถามคาถาม นักเรี ยนจะช่วยกันตอบโดยแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างหลากหลาย
3. การจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
นอกจากจะช่ วยพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยแล้ว นักเรี ยนยังได้
พัฒนาทักษะการอภิปราย เพราะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เมื่อนักเรี ยนรวมกลุ่มกันศึกษาเรื่ องที่
กลุ่ ม สนใจ หลังจากการศึ ก ษาหาข้อ มู ล แล้ว นัก เรี ย นต้องกลับ มาอภิ ป รายเพื่ อหาข้อ สรุ ป ก่ อ น
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
4. การจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
นอกจากจะช่ วยพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยแล้ว นักเรี ยนยังได้
พัฒนาทักษะการให้เหตุผล เพราะในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เมื่อครู ให้นักเรี ยนตอบคาถามหรื อ
แสดงความคิ ด เห็ น นัก เรี ย นจะมี ก ารบอกเหตุ ผ ลประกอบการตอบค าถามหรื อการแสดงความ
คิดเห็นของตน
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5. ในการดาเนิ น กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แต่ละขั้นตอนในภาพรวม นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีความ
สนใจและตั้งใจเรี ย น มี ค วามกระตื อรื อร้ น และให้ค วามร่ วมมื อในการปฏิ บ ัติกิ จกรรมตามที่ ค รู
มอบหมายให้อย่างสม่ าเสมอ ทาให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามที่ ครู กาหนดไว้ แต่อาจมี
บางแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่นักเรี ยนนาเสนอไม่ทนั ภายในคาบเรี ยน เนื่ องจากเวลามีจากัด ซึ่ งครู ได้
นัดหมายนักเรี ยนให้นาเสนอผลงานนอกเวลาเรี ยน
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) โดยใช้ แ ผนการวิ จ ัย แบบการวิ จ ัย
ก่ อ นทดลอง (Pre Experimental Research) ประเภทการวิจ ัย แบบกลุ่ ม เดี ย วทดสอบก่ อ น-หลัง
(The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน
ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ระหว่า งเรี ย น
ด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม 3) เพื่ อเปรี ย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และ 4) เพื่อศึกษา
ความคิ ดเห็ น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษา ปี ที่ 1 ที่ มี ต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/10
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ยนมั ธ ยมวัด สิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1 ที่ เรี ยนรายวิ ช า ส 21102 สั ง คมศึ ก ษา 2
เรื่ องความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย จานวน 49 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม อย่างง่ า ย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย จานวน 8 แผน 16 ชั่วโมง ที่ ผ่านการตรวจหาค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ ากับ 0.99
2) แบบทดสอบวัด คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย เป็ นการวัด
เชิ ง สถานการณ์ แบบปรนัย 4 ตัว เลื อ ก จ านวน 45 ข้อ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งเท่ า กับ 1.00
และค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.92 3) แบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย แบบมาตรประเมิ น ค่ า 4 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 27 ข้อ มี ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 และค่าความสอดคล้องภายในระหว่างผูต้ อบแบบประเมินคือครู กบั นักเรี ยน
ซึ่ งได้เท่ากับ 0.83 นอกจากนี้ ยงั ประเมินค่าความสอดคล้องภายในระหว่างผูต้ อบแบบประเมิ นคื อ
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นักเรี ยน ครู และบุคคลภายนอก จานวน 3 ครั้ง คือแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้
ที่ 4 และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8 ดังนี้ ครู กบั บุคคลภายนอก ได้เท่ากับ 0.93 บุ คคลภายนอกกับ
นัก เรี ย น ได้เท่ า กับ 0.90 และ นั ก เรี ย นกับ ครู ได้เท่ า กับ 0.90 4) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ านวน 40 ข้อ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งเท่ า กับ 0.99 ค่ า ความยากง่ า ย (p) ระหว่ า ง 0.48-0.78
ค่ าอ านาจจาแนก (r) ระหว่า ง 0.24-0.60 และค่ า ความเชื่ อมั่น เท่ ากับ 0.92 และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อ งเท่ ากับ 1.00 ส าหรั บ การวิเคราะห์ ข้อมู ล ด าเนิ น การโดยใช้ค ะแนนเฉลี่ ย ( X )
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่ า ที แ บบไม่ อิ ส ระต่ อ กัน (t-test dependent) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สามารถผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พัฒ นาการคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย ของนัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ระหว่างเรี ยนด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
มีพฒั นาการจากระดับปานกลางไปสู ง
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 หลัง เรี ย นด้วยรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒ นาคุ ณ ลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า นักเรี ยนมี
คุ ณลัก ษณะความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติ ฐ านการวิ จ ัย ข้อ ที่ 1 ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู้ เน้นให้นกั เรี ยนมีอิสระ
ในการศึ กษาหาความรู้ ฝึ กการแก้ปั ญหาและการท างานร่ วมกันภายใต้ความสามารถของแต่ล ะ
บุ ค คลในกลุ่ ม ยอมรั บ ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล ยอมรั บ ความคิ ดเห็ น ซึ่ งเป็ นหลัก การของ
ประชาธิ ปไตย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านสามัคคีธรรม ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นกระบวนการฝึ กให้
นักเรี ยนได้ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ช่วยกันคิดและวางแผนจนงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี รู ้ จกั รับ ผิดชอบต่องานที่ ได้รับ มอบหมาย ช่ วยเหลื องานของ
ส่ วนรวมในส่ วนที่ตนทาได้ นอกเหนื อจากหน้าที่ สอดคล้องกับดวงกมล สิ นเพ็ง (2551: 198-199)
กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสั งคม ฝึ กการวางแผน การแบ่ งหน้าที่ แบ่ งงาน การติ ดตาม
ผลงาน การแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น ยอมรับความแตกต่างของสมาชิ ก
ภายในกลุ่ม ส่ งเสริ มความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่ งทักษะเหล่านี้ ถือเป็ นพื้นฐานของชี วติ แบบ
ประชาธิ ป ไตย และอาภรณ์ ใจเที่ ย ง (2546: 160) กล่ าวว่า ลัก ษณะส าคัญ ของการจัดการเรี ย นรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่เน้น ให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการศึกษาความรู้
ตามหลักประชาธิ ปไตย ให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้คน้ คว้าหาข้อมูลความรู ้ จากแหล่งต่างๆ
ที่มิใช่เฉพาะห้องเรี ยนเท่านั้น ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดนิ สัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองด้วยความ
มั่น ใจ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย สอดคล้อ งกับ
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาผูแ้ ทนราษฎร (2555: 25-28) ได้ก ล่ าวถึ งบุ คคลที่ เป็ นพลเมื องดี ตามวิถี
ประชาธิ ปไตย จะมีพฤติกรรมที่สาคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย คารวธรรม สามัคคีธรรม และปั ญญา
ธรรม โดยด้านสามัคคีธรรมนั้น เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่ งอยูร่ ่ วมกันในสังคม และมี
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การทางานร่ วมกัน มีการประสานประโยชน์ของหน่ วยงานและองค์กรร่ วมกัน มีลกั ษณะการร่ วม
คิด ร่ วมทาหรื อทางานเป็ นทีมด้วยความเต็มใจเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิ บตั ิงานนั้นให้
สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับสาโรช บัวศรี (2544: 84-89)
ได้อธิ บายสัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุ ษย์แบบประชาธิ ปไตยซึ่ งมีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) มีการเคารพซึ่ งกันและกันอย่างยิง่ (Respect for Individuals) หรื อคารวธรรม คือ ทุกคนจะต้องให้
เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิ ด เคารพในความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น แสดงความ
คิ ดเห็ นออกมาโดยไม่ ล่วงเกิ นผูอ้ ื่ น 2) มี ก ารแบ่ งปั นร่ วมงานกัน และประสานงานกัน (Sharing,
Participation, and Co-operative) หรื อสามัคคี ธรรม คื อ ผูใ้ ดสามารถในทางใดก็อาสารับแบ่งงาน
ไปทา ไม่บ่ายเบี่ยงและหลี กเลี่ ยง ร่ วมมือกันทาหมดตามอัตภาพและประสานงานกันหมด โดยทา
ตามที่ ได้ตกลงกันวางแผนซึ่ งร่ วมกันวางไว้แล้ว ไม่มีใครดื้ อดึ งกลัน่ แกล้งเนื่ องจากเห็ นแก่ตวั เอง
3) มีความเชื่ อมัน่ ในวิถีการแห่ งปั ญญา (Faith in the Method of Intelligence) หรื อปั ญญาธรรม คือ
การที่คนเรานับถือกันและร่ วมมือสามัคคีกนั นั้น บางทีอาจนับถือและร่ วมมือไปในทางที่ผิด ดังนั้น
จาเป็ นต้องมี “ปั ญญา” เป็ นเครื่ องเหนี่ ยวรั้งและชี้ ทางมิให้เขวไปได้ ดังนั้นในสังคมประชาธิ ปไตย
จึ ง มี ก ารนับ ถื อปั ญ ญาธรรมอย่างยิ่ง และคนในสั ง คมประชาธิ ป ไตยต้องเป็ นผูท้ ี่ รับ การศึ ก ษาดี
พอควร เพื่ อ ที่ จ ะได้มี ปั ญ ญาธรรม โดยบุ ค คลควรจะน าความคิ ด ในแง่ ป รั ช ญาประชาธิ ป ไตย
ไปปฏิ บตั ิในชี วิตประจาวันอยูเ่ สมอจนเป็ นนิ สัยในชี วิตหรื อเป็ นแนวทางแห่ งชี วิต(A Way of Life)
ของแต่ละคน
ส่ วนด้านที่ผเู ้ รี ยนได้คะแนนเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ด้านคารวธรรม ทั้งนี้ เป็ นเพราะในบางครั้ง
การทางานร่ วมกัน เมื่อนักเรี ยนมีความคิดเห็นแตกต่างกับเพื่อน และอยากให้เพื่อนยอมรับในความ
คิดเห็นของตน จึงทาให้ไม่รับฟั งความคิดเห็ นของเพื่อนคนอื่น นาไปสู่ การไม่ปฏิ บตั ิตามข้อตกลง
ของกลุ่ม ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากระดับเหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มี
อายุราว 12-13 ปี ตามทฤษฎี ของโคลเบอร์ ก (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2547: 166-167; สุ รางค์
โค้วตระกูล, 2553: 68-75; สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553: 61-62) จะพบว่าเด็กในวัยนี้ อยูใ่ นระดับ
ขั้น ที่ 4 หลัก การท าตามกฎ ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ทางสั ง คม (Law and Order Orientation)
(อายุ 13-16 ปี ) เป็ นระดับขั้นที่เด็กตัดสิ นใจกระทาบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสังคม เด็กพยายามปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ที่เห็ นด้วยอย่างเต็มที่ ความถูกต้องจะพิจารณาที่
ผลประโยชน์ของสังคม หรื อกลุ่ม หรื อสถาบันที่ตนอาศัยอยูจ่ ะได้รับเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย
และความเป็ นระเบียบของสังคม แต่พฒั นาการของเด็กวัยนี้ บางคนยังอยูร่ ะหว่างขั้นที่ 3 หลักการ
ท าตามความเห็ นชอบของผู้ อื่ น (Interpersonal Concordance of “good boy nice” Orientation)
(อายุ 10-13 ปี ) ซึ่งเป็ นระดับขั้นที่เด็กตัดสิ นใจกระทาตามความคาดหวังของผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด หรื อสิ่ งที่
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ผูอ้ ื่ น เห็ น ชอบ ดัง นั้น พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมจะขึ้ น อยู่ก ับ ความคาดหวังของผูอ้ ื่ น โดยไม่ ไ ด้
พิจารณาจากมุ ม มองที่ เป็ นหลักการหรื อหลักเกณฑ์โดยทัว่ ไปท าให้เด็กยังไม่ มีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง และมองว่าการทาดีคือการทาให้ผอู ้ ื่นชื่ นชอบและยอมรับ โดยนักเรี ยนบางคนยังยึดความคิด
ของตนเป็ นหลัก ซึ่ งในหลัก การประชาธิ ป ไตย การรับ ฟั งความคิดเห็ น ของผูอ้ ื่น ที่ แตกต่ างจาก
ความคิ ดของตน การเคารพให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน เข้าใจถึ งสิ ท ธิ ข องตนเองและของผูอ้ ื่ น และ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของส่ วนรวม ถื อเป็ นเรื่ องที่สาคัญในหลักการประชาธิ ปไตย สอดคล้องกับ
กรมวิชาการ (2543: 54-58) ที่ได้กาหนดกรอบหรื อคุ ณลักษณะของเด็กไทยโดยมีเป้ าหมายในการ
พัฒ นา ในด้า นค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย คื อ คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต ใจ และพฤติ ก รรมของบุ ค คล
และคุณค่าของผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ และป้ องกันสิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น ด้วยน้ าใจที่เคารพต่อคุณค่า
ของเสี ยงส่ วนใหญ่ ด้วยความเข้าใจระหว่างกันและกันด้วยความสันติ
นอกจากนี้ ยัง มี ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของปิ่ นประภา บุ ต รไสว (2523: 81-82) ได้
ทาการศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบวิธีส อนแบบสื บ สวนสอบสวน และวิธี ส อนแบบปกติ ที่ ส่ งผลให้ เกิ ด
ทัศนคติต่อบุคลิกภาพประชาธิ ปไตยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติต่อบุคลิกภาพประชาธิ ปไตยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของทั้ง 2 กลุ่ ม แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิ ติ และทัศนคติ ต่อบุ คลิ กภาพประชาธิ ปไตยกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่ ม
ทดลองสู งขึ้นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของอนุ สรณ์ สุ ชาตานนท์ (2536:
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิ ปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่สอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุ มมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 มีบุคลิกภาพประชาธิ ปไตยแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
นัก เรี ยนกลุ่ ม ทดลองมี บุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตยหลังการทดลองสู งกว่าก่ อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พัฒ นาการคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ของนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
มีพฒั นาการจากระดับปานกลางไปสู ง ซึ่ งจากการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั หมด 8 แผน เมื่อพิจารณาแต่ละ
แผนพบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 นักเรี ยนมีคุณลักษณะความเป็ น
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะนัก เรี ยนมี พ้ื น ฐาน
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยจากการดาเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ซึ่ งในการ
พัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยนั้นต้องใช้ระยะเวลาที่จะค่อยพัฒนา
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คุณลักษณะให้ผเู้ รี ยนได้ซึมซับ หรื อฝึ กฝนกระบวนการเป็ นประจา ซึ่ ง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ถื อได้ว่าเป็ นการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย สอดคล้องกับจอยซ์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 216) กล่าวว่า
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ สืบ สวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ได้
ผนวกการเตรี ยมการใช้ชีวิตในสังคมประชาธิ ปไตย และการสร้ างเสริ มการเรี ยนรู้ ท างวิชาการ
เข้า ด้ว ยกัน โดยการให้ ผู ้เรี ย นระบุ ปั ญ หา ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ปั ญ หานั้น ร่ วมกัน ศึ ก ษา
รวบรวมข้อมู ล ความคิ ด และทัก ษะอันเป็ นการพัฒ นาความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสั งคม
ซึ่ งสอดคล้องกับ ดวงกมล สิ น เพ็ง (2551: 197-199) กล่ า วว่า แนวทางการจัด กิ จกรรมการเรี ย น
การสอนรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ที่สามารถพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้านให้กบั ผูเ้ รี ยน ทักษะที่สาคัญอีกทักษะคือ การพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็ นกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาทัก ษะทางสังคม ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึ กความเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามที่ดี ฝึ กการวางแผนงาน การแบ่งหน้าที่ แบ่งงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
การอภิป รายแสดงความคิดเห็ น ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของแต่ละบุ คคล ยอมรั บ
ความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่ งเสริ มความรักความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก ซึ่ งทักษะเหล่านี้
ถือเป็ นพื้นฐานของวิถีชีวติ แบบประชาธิ ปไตย นอกจากนี้ ยงั ได้เรี ยนรู ้มารยาททางสังคม การเคารพ
กฎระเบี ยบต่าง ๆ ของหน่ วยงานเมื่ อจะติ ดต่ อขอข้อมู ล หรื อสั ม ภาษณ์ ส าหรับแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ 6 ถึ ง แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 8 นั้ น พบว่ า นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับสู ง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าเมื่อนักเรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ด้ ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บสวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม จึ ง ท าให้
คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยพัฒ นาขึ้ น ทั้ง ด้านคารวธรรม โดยใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะได้มีโอกาสแสดงถึงการเคารพให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบี ยบข้อบังคับของส่ วนรวม เข้าใจถึ งสิ ทธิ ของตนเองและของผูอ้ ื่น รับฟั งความคิ ดเห็ น
ของผูอ้ ื่น ด้านสามัคคีธรรม จากการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนจะได้ทางานร่ วมกัน ช่วยกันคิด
ช่วยกันวางแผนจนงานสาเร็ จ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นหลัก อาสาช่ วยเหลื อในส่ วนที่ ตนสามารถทาได้ นอกเหนื อจากหน้าที่ ของตน มีน้ าใจต่อผูอ้ ื่ น
และทาโดยไม่หวังผลตอบแทน และด้านปั ญญาธรรม นักเรี ยนต้องใช้หลักเหตุและผลในการคิด
ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยคานึ งถึ งความถูกต้องเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะ
ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย สอดคล้อ งกับ นวลจิ ต ต์ เชาวกี รติ พ งศ์ (2540: 70)
กล่ า วว่า การจัด การเรี ย นรู้ สื บ สวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม เป็ นรู ป แบบการสอนที่ มุ่ ง สอน
กระบวนการเรี ยนแก่ ผูเ้ รี ยน ประกอบการสอนให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการอยากรู้ อยากเห็ น เปิ ดโอกาสให้
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ผูเ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมสื บสวนเพื่อค้นหาคาตอบสาหรับปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง ผูเ้ รี ยนจะต้องทางาน
เป็ นกลุ่ ม ต้องปรึ ก ษาหรื อแบ่ งหน้าที่ ก ารงานจะต้องถกเถี ยงเสนอข้อมู ล อธิ บ ายข้อสรุ ป ส าหรั บ
ข้อคิ ดเห็ นแต่ละข้อ การสอนตามรู ป แบบนี้ มีแนวคิ ดเรื่ องความแตกต่ างระหว่างบุ คคล กล่ าวคื อ
เป็ นสิ่ งเร้ าให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความอยากรู ้ อยากเห็ นว่า ผูอ้ ื่ นคิ ดอย่างไร และเข้าใจการท างานของผูอ้ ื่น
ได้แ ก้ปั ญ หาร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น การสอนแบบนี้ จึ ง สอดคล้องกับ การดาเนิ น ชี วิ ตแบบประชาธิ ป ไตย
และศรี ม งคล เทพเรณู (2548: 122) กล่ าวว่า การจัดการเรี ย นรู้ สื บสวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ผูจ้ ดั การเรี ยนรู้ เน้น ให้ผูเ้ รี ยนมี อิส ระในการศึ ก ษาหาความรู้ ต ามหลัก
ประชาธิ ปไตย กล่ าวคื อ หลักการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น อย่างเป็ นระบบ เป็ นกลุ่ ม โดยวิธีการศึ กษา
จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่างๆ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ สภาพปั ญหา การสารวจข้อมูล การตั้งสมมติฐาน
และการสรุ ปอย่างมี เหตุ ผล ท าให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ กระบวนการท างานเป็ นกลุ่ ม การเป็ นผูน้ า ผูต้ าม
ยอมรับฟังความคิดเห็นตามหลักของประชาธิ ปไตย อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของทรอยส์ และ
คณะ (Tsoi and et al, 2001: Abstract) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การใช้กิจกรรมการสื บเสาะหาความรู ้
เป็ นกลุ่มสาหรับวิชาเคมีในการศึกษาของครู ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการเรี ยนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้เป็ นกลุ่มทาให้เกิดการเรี ยนที่ร่วมมือกัน พร้อมทั้งฝึ กทักษะการคิดระหว่างเรี ยนด้วย และเป็ น
การสร้ างสั ง คมในการเรี ย นอย่างหนึ่ งเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นท างานร่ ว มกัน เรี ย นรู ้ ก ารท างานเป็ นกลุ่ ม
มีทกั ษะทางด้านการแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งเสริ มสร้างความสามัคคี และงานวิจยั
ของสมนึก ปฏิปทานนท์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
บุคลิ กภาพประชาธิ ปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ระหว่าง
กลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ ไลน์ แบบการใช้การวิจยั เป็ นฐานและแบบปกติ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสตอรี่ ไลน์ มีคะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คะแนน
เฉลี่ยบุคลิกภาพประชาธิ ปไตย และคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการกลุ่ม ที่ปรับแก้ดว้ ยตัวแปรร่ วม
ไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่เรี ยน
วิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คะแนนเฉลี่ย
บุ ค ลิ กภาพประชาธิ ป ไตย และคะแนนเฉลี่ ย ทัก ษะกระบวนการกลุ่ ม ที่ ป รั บ แก้ด้วยตัวแปรร่ วม
ไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ ม พบว่า นักเรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เป็ นเพราะรู ปแบบการจัดการ
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เรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็ นวิธีสอนที่เหมาะที่ จะนามาใช้ในการสอนวิชาหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสัง คม เนื่องจากวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม เป็ นวิ ช าที่ เน้ น การปฏิ บ ั ติ ต นให้ เป็ นพลเมื อ งดี ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มด้ า น
ประชาธิปไตย เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะเรี ยนวิชานี้ได้ดี
เมื่ อ ผู้เรี ย นได้ฝึ กทัก ษะกระบวนการ ฝึ กปฏิ บ ัติ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ปไตย สอดคล้องกับสิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 37-51) กล่าวว่า กิจกรรมการเรี ยน
การสอนแบบสื บสวนสอบสวนเป็ นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้สติปัญญาของ
ผูเ้ รี ยนได้มาก เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวของเขาเอง วิธีการนี้ นิยมใช้มาก
ในวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ กิ จกรรมแบบสื บสวนสอบสวนเน้นความสาคัญที่ผเู ้ รี ยนเป็ น
อันมาก โดยเฉพาะความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้เป็ นคนช่างสังเกตและช่างสงสัย เพื่อจะ
ได้เพียรพยายามหาข้อมูลมาขจัดความสงสัยนั้น จนในท้ายสุ ดจะเกิ ดมโนคติ ในเรื่ องที่ ศึกษาและ
สามารถสรุ ป เป็ นหลัก การหรื อ กฎเกณฑ์ ไ ด้ด้วยตนเอง ซึ่ งกิ จกรรมการเรี ย นการสอนโดยการ
สื บ สวนสอบสวน เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่งส่ งเสริ มวิธีการแก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนกระบวนการคิ ด
รวมทั้งฝึ กทักษะและความสามารถในการตัดสิ นใจ การยอมรับเจตคติของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเป็ นผู ้
ที่คิดอย่างมีเหตุผลนาไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติขอ้ หนึ่ งของการเป็ น
พลเมืองดี
โดยจากการจัด การเรี ยนการสอนด้ ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ สื บสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม ทั้งหมด 8 แผน ดังนี้ 1) รั ฐ ธรรมนู ญ 2) กฎหมายคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล
3) การเคารพกติกาของสังคม 4) การใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนเองอย่างเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของผูอ้ ื่ น 5) หน้าที่ ข องชนชาวไทยตามวิถี ป ระชาธิ ป ไตย 6) การมี ส่ วนร่ วมและรั บ ผิด ชอบใน
กิ จกรรมทางสังคม 7) การรักษาสาธารณสมบัติ 8) การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุกแผนมี
ขั้นตอนที่ส่งเสริ มคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ทั้งทางด้านคารวธรรม
สามัคคีธรรม และปั ญญาธรรม ซึ่ งขั้นที่ 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้
เผชิ ญปั ญหา หรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ จะทาให้นักเรี ยนเกิ ดความสงสัย เพื่อนาไปสู่ การแสวงหา
คาตอบ สอดคล้องกับจอยส์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 215-218) ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒั นารู ปแบบนี้ จาก
แนวคิ ดหลัก ของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิ ด คื อแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การสื บ เสาะแสวงหาความรู ้ และ
แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ เธเลนได้อธิ บายว่า สิ่ งสาคัญที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกหรื อความ
ต้องการที่ จะสื บ ค้น หรื อ เสาะแสวงหาความรู ้ ก็ คื อ ตัวปั ญ หา แต่ ปั ญ หานั้น จะต้องมี ล ัก ษณะที่ มี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยน และท้าทายเพียงพอที่ จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที่ จะแสวงหาคาตอบ
นอกจากนั้น ปั ญหาที่มีลกั ษณะชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
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จะยิ่ ง ท าให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด ความต้อ งการที่ จ ะเสาะแสวงหาความรู ้ ห รื อ ค าตอบมากยิ่ ง ขึ้ น ขั้น ที่ 2
ขั้นพิจารณาปั ญหา เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ น และพิจารณาปั ญหาที่
นัก เรี ย นต้องการแสวงหาค าตอบ โดยเป็ นขั้น ที่ ค รู ต้องกระตุ ้น เพื่ อให้นัก เรี ย นสงสั ย ให้โอกาส
นักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น ที่หลากหลาย ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้สึกท้าทาย
นาไปสู่ ปัญหาที่นกั เรี ยนอยากสื บสอบ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถตั้งประเด็นปั ญหาที่นกั เรี ยนสงสัยได้
ซึ่ งหากครู คอยกระตุ น้ ก็จะสามารถท าให้นัก เรี ยนสามารถกาหนดปั ญหาเรื่ องที่ จะสื บ ค้นได้เร็ ว
ยิ่ ง ขึ้ น ดัง จะเห็ น ได้จ ากแผนที่ 8 เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ จากการที่ ค รู ไ ด้เสนอ
สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนพบเห็นได้บ่อยตามสื่ อต่างๆ ทาให้ผเู้ รี ยนสามารถ
พิจารณาหัวข้อที่จะศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้ร่วม
ศึ ก ษา ร่ ว มกัน คิ ด วางแผนขั้น ตอนในการศึ ก ษา คิ ด วิธี ก ารที่ จ ะค้น คว้าหาความรู้ หรื อ ค าตอบ
ที่ตอ้ งการ เพื่อมาสนับสนุ นความคิดเห็นของตน โดยมีการกาหนดหน้าที่ของสมาชิ กในกลุ่ม และ
มอบหมายการทางาน ซึ่ งถ้านักเรี ยนไม่ร่วมกันวางแผนเพื่อศึกษาหาความรู ้ ย่อมทาให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้
เวลามาก เช่ น ในแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ 1 รั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจากเป็ นเนื้ อ หาที่ ผู ้เรี ย นอาจมี
ประสบการณ์ ในเรื่ องนี้ น้อย เป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนไม่คุน้ เคย ทาให้การค้นคว้าข้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้า
จึงทาให้การวางแผนการทางานช้าตามไปด้วย ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนดาเนินการแสวงหา
ความรู ้ ตามบทบาทหน้าที่ ที่นักเรี ยนได้รับ จากกลุ่ ม โดยครู ผูส้ อนให้คาแนะนานักเรี ยนทั้งแหล่ ง
ค้นคว้าหาความรู้ และช่วยหาข้อมูลความรู ้ให้นกั เรี ยน อีกทั้งผูส้ อนคอยดูแลติดตามการทางานของ
นักเรี ยน แนะนาให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการทางานเพื่อค้นคว้าแสวงหาความรู ้ จากนั้น
นาไปสู่ ข้ นั ตอนที่ 5 ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลงานที่ตนเองได้ศึกษาร่ วมกัน นามา
ร่ วมกันอภิปรายอภิปรายสรุ ปผลเป็ นความคิดของกลุ่ม ร่ วมถึ งปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
ด้วย ดังเช่นแผนที่ 4 การใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนเองอย่างเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูอ้ ื่น เมื่อ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน นักเรี ยนในห้องต่างซักถามในข้อมูลที่ตนสงสัย
พร้อมทั้งเสนอประสบการณ์ที่ตนเคยประสบ และขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนและเชื่อมโยงปั ญหาใหม่ เป็ น
การวิเคราะห์และอภิปรายบทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน หลังจากนั้นนาความรู ้ไปขยายต่อเชื่ อมโยง
ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ โดยเป็ นประเด็นปัญหาที่ผเู้ รี ยนต้องการสื บเสาะหาคาตอบต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ผเู ้ รี ยนที่ผา่ นกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของดวงกมล สิ นเพ็ ง (2539: 64) ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ยนแบบกลุ่ ม สื บเสาะเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมศึ กษาในวิช าสั งคมศึ กษาของผูเ้ รี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิ ต
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนเรื่ อง สิ่ งแวดล้อมศึกษา ในวิชา
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สังคมศึกษาของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มสื บเสาะกับผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วย
วิธีการเรี ยนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน
เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมศึกษา ของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มสื บเสาะสู ง
กว่าผูเ้ รี ยนกลุ่ มที่ เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบกลุ่ ม
สื บ เสาะ และวิ ธี ก ารเรี ย นแบบปกติ ท าให้ ผู ้เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นเรื่ อ ง
สิ่ งแวดล้อมศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของนิ ตยา ชังคมานนท์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คจีไอ ที่มี
ผลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทัก ษะการทางานร่ วมกัน ในรายวิชา ส 503 สังคมศึกษาของ
นักเรี ยน ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิท ยาลัย จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือที่ใช้เทคนิคจีไอ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่า
นัก เรี ย น ที่ ไ ด้รับ การสอนแบบปกติ อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ .05 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นัก เรี ย นที่ ส อน โดยการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ที่ ใ ช้เทคนิ ค จี ไ อ หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และทักษะการทางานร่ วมกัน ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือที่ใช้เทคนิคจีไอหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
4. ความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่อรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้
สื บ สวนโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วยมากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้า นพบว่า ด้า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด
เป็ นลาดับหนึ่ ง ทั้งนี้ เพราะด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นกั เรี ยนมีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จนงานสาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งการทางานร่ วมกันทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั การให้เกียรติ ยอมรับกฎ และกติกาในการ
เรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น และฝึ กให้นกั เรี ยนใช้หลักเหตุผลในการคิด ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อีกทั้ง
ครู ยงั เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในเรื่ องที่เรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถ
แสดงความคิดของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ รองลงมาเป็ นด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมี
ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะนักเรี ยนได้ท างานเป็ นกลุ่ม จึ งช่ วยให้
นักเรี ยนรู้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีได้ ช่ วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ์
สิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น อีกทั้งเป็ นการช่ วยเสริ มสร้างทักษะ
การสื บค้นความรู ้ พัฒนากระบวนการคิด พิจารณาการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล
จึงทาให้นกั เรี ยนสามารถนักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และ
ด้านสุ ดท้ายที่ ได้น้อยที่ สุ ดที่ ครู ค วรพัฒนา คื อ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีความคิ ดเห็ น
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เพราะสภาพห้องเรี ยนมีสื่อ อุปกรณ์ที่มีความพร้อม ที่จะช่วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ยงั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะในกระบวนการสื บสอบ ในขั้นที่นกั เรี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิ
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ครู ตอ้ งจัดสื่ อการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสื อเพิ่มเติม วารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยน
สามารถด าเนิ น การแสวงหาความรู ้ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของทิ ศ นา แขมมณี
(2550: 250) กล่าวว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะสามารถสื บสอบและเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เกิดความใฝ่ รู ้และมีความมัน่ ใจ
ในตนเองเพิ่มขึ้น และได้พฒั นาทักษะการสื บสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ
การทางานกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและแนวคิดที่เป็ นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1..จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ พ บว่ า นั ก เรี ยนแต่ ล ะคนมี พ้ื นฐานความรู ้
ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป นักเรี ยนบางคนสามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ ว แต่นกั เรี ยนบางคนต้องใช้เวลานานจึงจะทาความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนได้ ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ควรกระตุน้ นักเรี ยนในกลุ่ม โดยใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนาไปสู่ การทา
กิจกรรมที่ประสบความสาเร็ จ
2. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีความหลากหลาย
เช่ น หนังสื อเพิ่มเติม วารสาร ข่าว บทความ สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถดาเนิ นการ
แสวงหาความรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
3. จากผลการวิจยั พบว่า ในแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ มี เนื้ อหาสาระมาก เป็ นเรื่ องที่
ไกลตัวนักเรี ยน หรื อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในเรื่ องนั้นน้อย ครู ควรขยายเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนรู ้สาเร็ จลุล่วงตามขั้นตอนการสื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ สื บ สวนโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ไปใช้
ร่ วมกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
2. ควรมีการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ไปพัฒนา
ทักษะการคิดอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นต้น
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ

อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและวิธีสอน
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สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาสังคมศึกษา
(หน้าที่พลเมือง)
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ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 รัฐธรรมนูญ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน

ผู้เชี่ ยวชาญ
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

135
ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 กฎหมายคุ้มครองสิ ทธิส่วนบุคคล
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน

ผู้เชี่ ยวชาญ
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 การเคารพกติกาของสั งคม
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน

ผู้เชี่ ยวชาญ
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 การใช้ สิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเคารพสิ ทธิ
และเสรีภาพของผู้อนื่
1. มาตรฐานการเรียนรู้
+1 +1 +1
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
+1 +1 +1
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
+1 +1 +1
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
+1 +1 +1
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
+1 +1 +1
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
+1 +1 +1
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง +1 +1 +1
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ +1 +1 +1
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน
+1 +1 +1

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 หน้ าทีข่ องชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
1. มาตรฐานการเรียนรู้
+1 +1 +1
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
+1 +1 +1
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
+1 +1 +1
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
+1 +1 +1
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
+1 +1 +1
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
+1 +1 +1
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง +1 +1 +1
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ +1 +1 +1
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน
+1 +1 +1

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 6 การมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสั งคม
1. มาตรฐานการเรียนรู้
+1 +1 +1
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
+1 +1 +1
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
+1 +1 +1
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
+1 +1 +1
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
+1 +1 +1
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
+1 +1 +1
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
0 +1 +1
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง +1 +1 +1
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ +1 +1 +1
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน
+1 +1 +1

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

0.67

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7 การรักษาสาธารณสมบัติ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน

ผู้เชี่ ยวชาญ
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. ตัวชี้วดั
2.1 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ตัวชี้วดั สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
3. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วน
ตามรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับ
ขั้นตอนเป็ นระบบ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สาระการเรี ยนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
5.2 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.3 สาระการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน

ผู้เชี่ ยวชาญ
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
6.1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
6.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7. สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
7.1 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ แลกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้
7.2 สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
8.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู้
8.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะและเจตคติ
รวมทั้งฉบับ

คน คน คน ∑R IOC
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0.99
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

การเคารพกฎเกณฑ์
ที่กาหนด

ด้านคารวธรรม

การเคารพสิ ทธิของ
ตนเองและผูอ้ ื่น

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1

∑R IOC
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

ด้านคารวธรรม

ด้านสามัคคีธรรม

การเคารพความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น

การทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม

ข้ อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1

∑R IOC
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

การรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านสามัคคีธรรม

การเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม

ข้ อ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1

∑R IOC
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

การกาหนดปั ญหา

ด้านปัญญาธรรม

การวิเคราะห์ปัญหา

ข้ อ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1
+1 +1
+1

∑R IOC
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ข้ อ คนที่ คนที่ คนที่ ∑R IOC
ในระบอบประชาธิปไตย
1
2
3
81 +1 +1
+1 3.00 1.00
82 +1 +1
+1 3.00 1.00
83 +1 +1
+1 3.00 1.00
84 +1 +1
+1 3.00 1.00
+1 3.00 1.00
การเสนอวิธีการแก้ไข 85 +1 +1
ด้านปัญญาธรรม
ปัญหา
86 +1 +1
+1 3.00 1.00
87 +1 +1
+1 3.00 1.00
88 +1 +1
+1 3.00 1.00
89 +1 +1
+1 3.00 1.00
90 +1 +1
+1 3.00 1.00
รวมทั้งฉบับ
1.00
หมายเหตุ
1. ทั้งนี้ เนื่ องจากแบบทดสอบวัดคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
สามารถน าไปใช้ไ ด้ทุ ก ข้อ ผูว้ ิ จ ัย ได้ค ัด เลื อ กข้อ สอบที่ ค รอบคลุ ม นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารทั้ง ด้า น
คารวธรรม สามัค คี ธรรม และปั ญ ญาธรรม ที่ ได้ม าจากการการวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่าง
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยกับตัวบ่งชี้ ของแบบทดสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2. รวมตัดแบบทดสอบวัดคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยทั้งหมด
จานวน 45 ข้อ และคงเหลือแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ทั้งหมด 45 ข้อ ตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นเรื่ อง ความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยใช้สู ตร
KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.92
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ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ด้ านคารวธรรม - การเคารพกฎเกณฑ์
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามข้อตกลงของกลุ่ม
+1
2. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกติกาของส่ วนรวม
+1
3. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยน
+1
ด้ านคารวธรรม - การเคารพสิ ทธิของตนเองและผู้อื่น
4. เมื่อเพื่อนได้รับมอบหมายหน้าที่ นักเรี ยน
+1
ยอมรับบทบาทของเพื่อน
5. นั ก เรี ยนใช้ สิ ทธิ ใ นการยกมื อ แสดงความ +1
คิดเห็นหรื อซักถาม
6. นักเรี ยนปฏิบตั ิต่อเพื่อนอย่างให้เกียรติ และเท่า +1
เทียมกัน
ด้ านคารวธรรม - การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
7. นักเรี ยนยอมรับมติของเสี ยงส่ วนมาก
+1
8. นักเรี ยนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
+1
ที่แตกต่างจากของตน
9. นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ
+1
ด้ านสามัคคีธรรม - การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
10. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในคิด และวางแผนในการ +1
ทางานกลุ่ม
11. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือ ในการทางานกลุ่ม
+1
จนสาเร็ จ
12. เมื่อเกิดปั ญหาในการทางาน นักเรี ยนจะ
+1
ช่วยกันแก้ไขปั ญหา

∑R

IOC

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้ านสามัคคีธรรม – การรับผิดชอบต่ องานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
13. นักเรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
+1
+1
+1
ความสามารถ
14. นักเรี ยนทางานเสร็ จทันตามเวลาที่กาหนด
+1
+1
+1
15. นักเรี ยนรับผิดชอบงานของตนจนชิ้นงานนั้น +1
+1
+1
สาเร็ จลุล่วง
ด้ านสามัคคีธรรม – การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม
16. นักเรี ยนเสี ยสละอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม
+1
+1
+1
17. นักเรี ยนอาสาช่วยงานในส่ วนที่ตนทาได้
+1
+1
+1
โดยไม่หวังผลตอบแทน
18. นักเรี ยนเอื้อเฟื้ อ แบ่งปั น มีน้ าใจ ให้กบั
+1
+1
+1
คนรอบข้าง
ด้ านปัญญาธรรม – การกาหนดปัญหา
19. นักเรี ยนคิดพิจารณา ไตร่ ตรอง เมื่อพบปั ญหา +1
+1
+1
ที่สงสัย
20. นักเรี ยนสามารถระบุปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
+1
+1
+1
21. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น นักเรี ยนมีสติ ในการ
+1
+1
+1
ประมวลสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยหลัก
ของเหตุผล
ด้ านปัญญาธรรม – การวิเคราะห์ ปัญหา
22. นักเรี ยนบอกสาเหตุที่แท้จริ งของปัญหาได้
+1
+1
+1
23. นักเรี ยนใช้หลักของเหตุผลในการคิด
+1
+1
+1
วิเคราะห์ปัญหา
รายการ

∑R

IOC

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00

3.00
3.00

1.00
1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00
3.00

1.00
1.00

3.00
3.00

1.00
1.00
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ในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
รายการ
24. นักเรี ยนใช้หลักของเหตุผลในการคาดการณ์
และตัดสิ นใจเมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
ด้ านปัญญาธรรม – การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
25. นักเรี ยนเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้
หลักเหตุผล ความจริ งและความถูกต้อง
26. นักเรี ยนใช้หลักวิชาการเป็ นหลักในการคิดวิธี
แก้ปัญหา
27. นักเรี ยนใช้หลักศีลธรรมเป็ นหลักในการคิด
วิธีแก้ปัญหา
รวมทั้งฉบับ

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1

∑R

IOC

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

1.00
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

1

กฎหมายใดเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศและ
เป็ นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมด (ความจา)
ข้อใดคือความหมายของรัฐธรรมนูญ (ความจา)
การกระทาในข้อใดที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั (ความเข้าใจ)
“ รักกันไว้เถิด เราเกิดร่ วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย”
จากบทเพลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักการของ
รัฐธรรมนูญในเรื่ องใด (ความเข้าใจ)

2
3
4

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ ∑R
1
2
3

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

5

จากภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่ องใด (ความเข้าใจ)
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เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

6

จากบทสนทนาต่อไปนี้บุคคลใดที่เข้าใจผิด
เกี่ยวกับสถานะของพระมหากษัตริ ย ์ (ความเข้าใจ)
แตงโม : พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ของรัฐ
องุ่น : นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงดารง
ตาแหน่งจอมทัพไทยอีกด้วย
ขนุน : ที่สาคัญนะ พระมหากษัตริ ยท์ รง
ทาหน้าที่โดยตรงในการ
บริ หารกิจการภายในประเทศ
ส้มโอ : แล้วพวกเธอรู ้ไหม
พระมหากษัตริ ยย์ งั ทรงเป็ นผูท้ านุ
บารุ งศาสนา โดยเป็ นอัคร
ศาสนูปถัมภกอีกด้วย

7
8
9
10

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถ่วงดุลอานาจอธิ ปไตย
(การวิเคราะห์)
ข้อใดคือหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของอานาจนิติบญั ญัติ
(การวิเคราะห์)
ข้อใดคือผลที่เกิดจากการถ่วงดุลอานาจอธิ ปไตย
(การวิเคราะห์)
การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแบ่งแยก
การใช้อานาจอธิ ปไตย ส่ งผลอย่างไรต่อการ
ทางานของศาล (การวิเคราะห์)

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

11

“กฎที่สถาบันหรื อผูม้ ีอานาจสู งสุ ดในรัฐกาหนด
ขึ้น โดยใช้บงั คับให้คนในสังคมปฏิบตั ิตาม” จาก
ข้อความดังกล่าวตรงกับความหมายของข้อใด
(ความจา)
กฎหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด (ความจา)
“เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12
ปี ” จากข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด
(ความเข้าใจ)

12
13

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

14

15

16

จากภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด
(ความเข้าใจ)
กบเรี ยนจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แต่
ไม่สามารถเรี ยนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้ เพราะต้องช่วยพ่อแม่ทางาน ถ้านักเรี ยน
เป็ นกบนักเรี ยนจะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
ขิงซื้ อขนมปั งมารับประทาน แล้วพบว่าในขนมมี
เศษพลาสติกปะปนอยู่ ถ้านักเรี ยนเป็ นขิง นักเรี ยน
จะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

17

บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ได้สร้างสรรค์งานลิขสิ ทธิ์
(การประยุกต์ใช้)
พฤติกรรมใดในข้อต่อไปนี้ที่เมื่อกระทาแล้ว จะ
เป็ นการละเมิดกฎหมายคุม้ ครองเด็ก
(การประยุกต์ใช้)
บุคคลใดต่อไปนี้นาความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไปใช้ได้ถูกต้องที่สุด
(การวิเคราะห์)
การปฏิบตั ิตนตามกฎหมายคุม้ ครองเด็กก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร (การวิเคราะห์)
ข้อใดกล่าวถึงกติกาสังคมไม่ถูกต้อง (จา)
“กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมร่ วมกันกาหนดขึ้นเพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ทาให้สังคมเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย” จากข้อความดังกล่าวหมายถึง
ข้อใด (จา)

18

19

20
21
22

23

กติกา ย่อมรักษา ความผาสุก
ช่วยให้ทุก ยุคสมัย ได้สุขสันต์
ระเบียบสร้าง วางระบบ ไว้ครบครัน
ระลึกมัน่ รักษ์ครรลอง ครองความดี
ที่มาhttp://www.oknation.net/blog/din22/2008/06/25/entry-1

ใครปฏิบตั ิตนได้สอดคล้องกับบทกลอนดังกล่าว
มากที่สุด (การวิเคราะห์)

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

24

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

ชาวญี่ปุ่นเข้ าคิวรอขึน้ รถบัสเพือ่ อพยพออกจากเมืองเซ็นได
ประเทศญี่ปุ่น ในเหตุการณ์ แผ่นดินไหวปี 2011

25

จากภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเรื่ องใดชัดเจน
ที่สุด (การวิเคราะห์)
ให้นกั เรี ยนอ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ร ถกระบะพุ่ ง ชนจัก รยานยนต์
บริ เวณแยกไฟแดงอุ ท ยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โดยรถกระบะขับฝ่ าไฟแดงมาด้วยความเร็ ว พุ่งชน
เข้ากับ จักรยานยนต์ จนทะยานขึ้ น เกาะกลางถนน
และเกื อบชนเข้ากับจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ ง ที่ จอด
รออยูบ่ ริ เวณจุดกลับรถ โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ ทาให้ผู ้
ขับ ขี่ จั ก รยานยนต์ บ าดเจ็ บ สาหั ส เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้
ช่ ว ยเหลื อ และน าส่ ง โรงพยาบาล แต่ เสี ย ชี วิ ต ใน
ภายหลัง
ที่มา ข่ าวไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

นักเรี ยนคิดว่าข้อใดคือสาเหตุสาคัญที่สุดของ
อุบตั ิเหตุดงั กล่าว (การวิเคราะห์)
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เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่
26

27
28

ข้ อคาถาม
จากเนื้อเพลงที่กล่าวว่า “เราเกิดมาเป็ นคนต้อง
หมัน่ ฝึ กฝนให้ตรงต่อเวลา” นักเรี ยนคิดว่าข้อใด
ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการตรงต่อเวลา
(การวิเคราะห์)
เพราะเหตุใดคนในสังคมจึงต้องเคารพกติกาที่
สังคมกาหนดขึ้น (การวิเคราะห์)
เมื่ อวันที่ 20 ต.ค. 2558 จากกรณี ที่มีผูใ้ ช้เฟ
ซบุ๊ก เผยแพร่ คลิ ปวิดีโอ ความยาวประมาณ 5 นาที
ระบุ ว่ า มี ผู ้โ ดยสารเครื่ องบิ น 2 คน ก าลั ง แสดง
พฤติกรรมต่อว่าและตาหนิ พนักงานสายการบิ นแอร์
เอเชียบนเครื่ องบิน พร้อมทั้งยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ถ่ายคลิปวิดีโอ เนื่ องจากไม่พอใจที่ ถูกพนักงานสาย
การบิ น เชิ ญ ให้ ล งจากเครื่ อ ง สาเหตุ เนื่ อ งจากน า
กระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญ่ ที่ มีน้ าหนัก 7 กิ โลกรั ม
ขึ้ น มาบนเครื่ อ งบิ น ซึ่ งพนัก งานได้แ จ้งว่ากระเป๋ า
ขนาดใหญ่เกิน ต้องขออนุ ญาตโหลดใต้เครื่ อง ทาให้
ผูโ้ ดยสารไม่พอใจและได้โยนกระเป๋ าไปข้างล่างตรง
ประตูทางขึ้นเครื่ องบิ น ขณะที่ พนักงานสายการบิ น
ต่างพยายามอธิ บ ายเหตุผลตามกฎระเบี ยบของสาย
การบิ น เพื่ อ ให้ผูโ้ ดยสารเข้าใจ ซึ่ งท้ายที่ สุด ก็ได้พ า
ชาย 2 คนนี้ ลงจากเครื่ อ งบิ น ท าให้ เที่ ย วบิ น ไฟลท์
ดังกล่าวดีเลย์เป็ นเวลาครึ่ งชัว่ โมง
ที่มา ข่ าวไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จากพฤติ ก รรมของผูโ้ ดยสารเครื่ องบิ น ดัง กล่ า ว
เกี่ยวข้องกับเรื่ องใดมากที่สุด (การวิเคราะห์)

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ข้ อที่

ข้ อคาถาม

29

โจอี้ปั่นจักรยานมาถึงทางม้าลาย ซึ่ งขณะนั้นมีคน
กาลังจะข้ามถนน ถ้านักเรี ยนเป็ นโจอี้ นักเรี ยนจะ
ปฏิบตั ิตนอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
เย็นวันหนึ่งครู ได้ให้เป้ กับจิ๋วไปหยิบของบน
อาคารเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนทุกคนต้องถอดรองเท้า
ก่อนขึ้นอาคารเรี ยน แต่เป้ ไม่กลับชวนจิ๋วใส่ ร้อง
เท้าขึ้นบนอาคารเรี ยน โดยให้เหตุผลว่าขึ้นมาหยิบ
ของให้ครู ถ้านักเรี ยนเป็ นจิ๋วนักเรี ยนจะทา
อย่างไรจึงจะเหมาะสม (การประยุกต์ใช้)
ญาญ่าต้องรี บไปสอบเก็บคะแนน ที่อาคาร
วิทยาศาสตร์ ซึ่งปกติจะสามารถเดินลัดสนามหญ้า
ที่โรงเรี ยนได้ แต่วนั นี้มีแต่มีป้ายประกาศติดไว้วา่
ห้ามเดินลัดสนามหญ้า เนื่องจากกาลังปลูกหญ้า
ใหม่ ถ้านักเรี ยนเป็ นญาญ่านักเรี ยนจะทาอย่างไร
จึงจะเหมาะสม (การประยุกต์ใช้)
ขณะที่แก้วเข้าแถวซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ มีคนมา
แซงคิวแก้ว ถ้านักเรี ยนเป็ นแก้วนักเรี ยนจะทา
อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ
สิ ทธิ (จา)
ข้อใดคือความหมายของเสรี ภาพ (จา)

30

31

32

33
34

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ข้ อที่

ข้ อคาถาม

35

การกระทาในข้อใดที่แสดงถึงการเคารพในสิ ทธิ
เสรี ภาพของตนเอง และผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด (การวิเคราะห์)
ถ้าทุกคนในสังคมเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพทั้งของ
ตนเองและผูอ้ ื่น จะส่ งผลให้สังคมเป็ นอย่างไร
(การวิเคราะห์)
ชมพูจ่ อดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านของแตงโม
เป็ นประจา ทาให้แตงโมลาบากในการเข้าออก ถ้า
นักเรี ยนเป็ นแตงโมนักเรี ยนจะทาอย่างไร
(การประยุกต์ใช้)
แก้มมีเพื่อนที่ไม่ได้นบั ถือศาสนาพุทธ แต่คุณครู
ได้มอบหมายงานให้ทางานกลุ่มร่ วมกันในวิชา
พระพุทธศาสนา โดยให้ไปสวดมนต์และถวาย
สังฆทานที่วดั แต่เพื่อนที่ได้นบั ถือศาสนาพุทธ
บอกกับแก้มว่าไม่สามารถไปร่ วมกิจกรรมได้ จาก
เหตุการณ์น้ ี ถ้านักเรี ยนเป็ นแก้มจะทาอย่างไร
(การประยุกต์ใช้)
ปอเล่นบอลกับเพื่อนๆในซอยบ้านตนเอง แล้วเตะ
ลูกบอลตกลงไปในบ้านของป้ าสุ รีย ์ ปอเรี ยกป้ า
สุ รียแ์ ล้วแต่ไม่มีใครออกมาเก็บบอลให้ ถ้า
นักเรี ยนเป็ นปอจะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)

36

37

38

39

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ข้ อที่
40

ข้ อคาถาม

42

∑R

IOC

บทสนทนาระหว่ างอั้มกับปู
ปู : “ อั้ม การที่เธอเอารู ปของฉันไปลงใน
เฟสบุ๊ค แบบนั้น เธอขออนุญาตฉันรึ ยงั ”
อั้ม : “ ก็เราเห็นว่ามันน่ารัก และตลกดี เพื่อนๆ ก็
ขากัน แล้วก็เข้าไปคอมเม้นกันเยอะแยะ
เลยนะปู เราก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรนะ”
ปู : “................................................”

41

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

จากบทสนทนาดังกล่าว ถ้านักเรี ยนเป็ นปู
จะบอกกับอั้มว่าอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
เจี๊ยบกาลังจะแชร์ ภาพผูเ้ สี ยชีวติ จากเหตุการณ์
ลอบวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17
สิ งหาคม 2558 ในสื่ อสังคมออนไลน์ ขณะนั้น
หวานซึ่ งนัง่ อยูข่ า้ งๆได้เห็นการกระทาของเจี๊ยบ
ถ้านักเรี ยนเป็ นหวาน นักเรี ยนจะทาอย่างไร
(การประยุกต์ใช้)
ลุงสมหวังเป็ นคนต่างถิ่น ย้ายเข้ามาปลูกยางพารา
ในหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง แต่ถูกลุงทองก้อนกีดกัน
ไม่ให้ปลูกยางพารา เพราะบ้านลุงทองก้อนปลูก
ยางพาราอยูแ่ ล้ว จนเป็ นเหตุให้ทะเลาะกัน ถ้า
นักเรี ยนเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ที่มีหน้าที่ดูแลลูกบ้าน
นักเรี ยนจะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

43

ทุกๆครั้งที่มีใบงานวาดภาพระบายสี วุน้ เส้นจะ
หยิบดินสอสี ของเจนนี่ไปใช้เสมอโดยไม่ขอ
อนุญาต นักเรี ยนคิดว่าการกระทาของวุน้ เส้น
เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร (การประเมินค่า)
ป้ าสมใจเป็ นคนรักสัตว์ จึงเก็บสุ นขั จรจัดมาเลี้ยง
โดยทุกๆเช้าป้ าสมใจจะปล่อยให้สุนขั ออกไป
ขับถ่ายบริ เวณสวนสาธารณะท้ายหมู่บา้ น ซึ่ งไม่
ค่อยมี คนไปใช้ตอนเช้า การกระทาของป้ าสมใจ
เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร (การประเมินค่า)
“ภาระและความรับผิดชอบของประชาชนชาว
ไทยทุกคนที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิ” จากข้อความ
ดังกล่าวหมายถึงข้อใด (ความจา)
ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหน้าที่ได้ถูกต้อง
(ความจา)
ขณะที่หนิงและเพื่อนๆ ไปเข้าห้องน้ าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ได้พบชาวต่างชาติท่าทางมีพิรุธ
นากระเป๋ ามาวางไว้ ถ้านักเรี ยนเป็ นหนิง นักเรี ยน
จะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
ลุงทองแดงลงสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริ หาร
ส่ วนทองถิ่น โดยมาขอให้สมคิดเลือกตนเอง
แล้วจะให้เงินเพื่อเป็ นค่าตอบแทน ถ้านักเรี ยนเป็ น
สมคิด นักเรี ยนจะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)

44

45

46
47

48

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

167
ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผู้เชี่ ยวชาญ
ข้ อที่
ข้ อคาถาม
คนที่ คนที่ คนที่ ∑R
1
2
3
49 น้ าผึ้งมีบา้ นอยูต่ ิดริ มคลอง ซึ่งพบปัญหาขยะลอย
เต็มลาคลอง ส่ งกลิ่นเน่าเหม็น ถ้านักเรี ยนเป็ น
+1
+1
+1 3.00
น้ าผึ้ง นักเรี ยนจะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
50 มีคนมาเสนอขายน้ ามันพืชหนีภาษีให้กบั ป้ าสมจิต
ที่ขายกล้วยทอด ถ้านักเรี ยนเป็ นป้ าสมจิตนักเรี ยน +1
+1
+1 3.00
จะทาอย่างไร (การประยุกต์ใช้)
51 ต้อมมีอายุ 21 ปี ซึ่ งถึงกาหนดต้องไปเกณฑ์ทหาร
แต่มีเจ้าหน้าที่รัฐมายืน่ ขอเสนอกับต้อมว่า ถ้า
ต้อมยอมจ่ายเงินจานวนสองแสนบาท จะไม่ตอ้ ง
+1
+1
+1 3.00
เกณฑ์ทหาร ถ้านักเรี ยนเป็ นต้อม นักเรี ยนจะทา
อย่างไร อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
52 อ้อมพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหยิบ
พระพุทธรู ปในพิพิธภัณฑ์ข้ ึนมาถ่ายรู ปคู่กนั
+1
+1
+1 3.00
ถ้านักเรี ยนเป็ นอ้อม นักเรี ยนจะทาอย่างไร
(การประยุกต์ใช้)
53 ทุกๆปี เมื่อปิ ดเทอม ครอบครัวของแป้ งจะไป
พักผ่อนที่ต่างประเทศ แต่ปีนี้ กลับเลือกที่จะไป
พักผ่อนที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
0
+1
+1 2.00
การท่องเที่ยวไทย แสดงว่าครอบครัวของแป้ ง มี
ส่ วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมในด้านใด
(ความเข้าใจ)
54 การปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะกล่าวได้วา่ มีส่วนร่ วม
และรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
+1
+1
+1 3.00
(ความเข้าใจ)

IOC

1.00

1.00

1.00

1.00

0.67

1.00

168
ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

55

จากกรณี ภยั พิบตั ิต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น น้ าท่วม
สึ นามิ แผ่นดินไหว นักเรี ยนจะมีส่วนช่วยเหลือใน
กรณี ดงั กล่าวได้อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
จากปัญหายาเสพติดในโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นปัญหาที่
ต้องเร่ งแก้ไข นักเรี ยนสามารถมีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม (การประยุกต์ใช้)
จากปัญหาความขัดแย้งหรื อการแตกแยกใน
ความคิดเห็นทางการเมือง นักเรี ยนซึ่งเป็ นเยาวชน
สามารถมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวได้อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
“ ประเพณี สงกรานต์ที่ดีกาลังหายไป คนส่ วน
ใหญ่ใช้ปืนฉี ดน้ าและมีการแต่งกายที่วาบหวิว
จนกลายเป็ นเพียงปาร์ ต้ ีเล่นน้ า” จากข้อความ
ดังกล่าว นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหานี้
ได้อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
บุคคลใดที่ปฏิบตั ิตนไม่สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
(การวิเคราะห์)
เมื่อนักเรี ยนเป็ นอาสาสมัครพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมจะ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมอย่างไร (การวิเคราะห์)
ข้อใดคือความหมายของสาธารณสมบัติ (ความจา)
ข้อใดกล่าวถึงสาธารณสมบัติไม่ถูกต้อง (ความจา)

56

57

58

59

60
61
62

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

63

เอเดินผ่านหน้าห้องเรี ยนที่เปิ ดไฟ- เปิ ดพัดลมทิ้ง
ไว้ ถ้านักเรี ยนเป็ นเอ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
(การประยุกต์ใช้)
ผึ้งกาลังเขียนข้อความที่ไม่สุภาพบนกาแพง
โรงเรี ยน ซึ่ งขณะนั้น แนนได้ผา่ นมาเห็นการ
กระทาของผึ้ง ถ้านักเรี ยนเป็ นผึ้ง นักเรี ยนจะทา
อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
ต้นหอมไปเที่ยวเชียงใหม่กบั เพื่อนๆ แล้วได้เช่า
จักรยานสาธารณะปั่ นชมรอบเมือง ขณะที่กาลัง
ปั่ นจักรยาน ได้เกิดเหตุการณ์ตะปูตาล้อจนยางรั่ว
ยุย้ ที่นงั่ ซ้อนท้ายจักรยานของต้นหอมมาจึงบอก
ให้หยุดก่อน ถ้านักเรี ยนเป็ นยุย้ นักเรี ยนจะทา
อย่างไร (การประยุกต์ใช้)
นักเรี ยนกับเพื่อนไปอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบที่
ห้องสมุด ปรากฏว่าเพื่อนของนักเรี ยนเห็นปก
นิตยสารรู ปดาราที่ชื่นชอบ เพื่อนของนักเรี ยนจึง
แอบนานิ ตยสารใส่ กระเป๋ าเพื่อนาไปเป็ นของ
ส่ วนตัว นักเรี ยนจะบอกเพื่อนว่าอย่างไร
(การประยุกต์ใช้)
พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ที่มีส่วนช่วยดูแล
รักษาสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
(การประยุกต์ใช้)

64

65

66

67

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

170
ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

68

พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนในการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม (การประยุกต์ใช้)
จินดานาถังขยะสาธารณะไปไว้ในบ้านตัวเอง เพื่อ
ทิ้งขยะ จากพฤติกรรมของจินดานักเรี ยนคิดว่า
เหมาะสมหรื อไม่ (การประเมินค่า)
คุณครู สั่งให้สมใจปลูกผักสวนครัวแล้วนามาส่ ง
แต่สมใจไม่ได้ทาตามที่ครู สั่ง สมใจจึงแอบไปขุด
ผักในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี ยนมาส่ ง
จากพฤติกรรมของสมใจนักเรี ยนคิดว่าเหมาะสม
หรื อไม่ อย่างไร (การประเมินค่า)
ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
(ความจา)
“สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มนุษย์นามาใช้
ประโยชน์” จากข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด
(ความจา)
โครงการแกล้งดิน เป็ นโครงการในพระราชดาริ
เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ ยวให้สามารถเพาะปลูกได้
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในเรื่ องใด ชัดเจนที่สุด (การวิเคราะห์)
การปฏิบตั ิในข้อใดเป็ นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางอ้อม (ความเข้าใจ)

69

70

71
72

73

74

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

75

พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ที่เป็ นการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ผลดีที่สุด (การวิเคราะห์)
ปั ญหาภาวะโลกร้อนเป็ นปั ญหาที่กาลังอยูใ่ นภาวะ
วิกฤต ซึ่งเป็ นปัญหาสาคัญที่หลายๆ ฝ่ ายต้อง
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา จากปั ญหานี้พฤติกรรมของ
ใครที่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการช่วยแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อน (การวิเคราะห์)

76

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

77

จากภาพดังกล่าว นักเรี ยนคิดว่าส่ งผลต่อ
สิ่ งแวดล้อมในข้อใดมากที่สุด (การวิเคราะห์)
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

78
“พิ ธีบ วชป่ า” มี วิธี คิ ด มาจากการต่ อ อายุ
ต้นไม้ให้เจริ ญ ยัง่ ยืนสื บไปตามคติ ความเชื่ อ ด้วย
วิธีการห่มจีวรให้กบั ต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระ
"บวชป่ า" ไม่ใช่เพียงการนาเอาผ้าเหลื องไปผูกมัด
ต้นไม้เท่านั้น แต่เป็ นการเชื่อมร้อยคนทุกฝ่ ายให้มา
อยูร่ ่ วมกัน และเป็ นสัญญาใจในการร่ วมกันคุม้ ครอง
ป่ า สิ่ งนี้ เป็ นวิธีคิดและการกระทาที่แยบยล นับเป็ น
การน าความเชื่ อ ทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาป่ าและแหล่งต้นน้ าลาธารเอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1
0.99

3.00
3.00

1.00
1.00

ที่มา สุ วรรณา นุ่มพิษณุ
https://www.gotoknow.org/posts/135507
และมูลนิธิฮกั เมืองน่าน http://www.hmnf.org/

79
80

ข้อใดเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากพิธีบวชป่ า(วิเคราะห์)
ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของทรัพยากรดิน (ความจา)
ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของทรัพยากรป่ าไม้ (ความจา)
รวมทั้งฉบับ

173
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริ ชาดสัน KR-20
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่ าความยากง่ าย (p)
0.64
0.74
0.70
0.64
0.84*
0.50
0.64
0.52
0.50
0.62
0.72
0.54
0.68
0.92*
0.36
0.68
0.42
0.78
0.58
0.84*
0.92*
0.64
0.84*
0.70

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.56
0.28
0.36
0.32
0.08*
0.36
0.32
0.24
0.36
0.44
0.32
0.52
0.40
0.08*
0.08*
0.56
0.12*
0.36
0.36
0.24
0.08
0.48
0.32
0.12

สรุ ปความหมาย
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริ ชาดสัน KR-20 (ต่อ)
ข้ อที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ค่ าความยากง่ าย (p)
0.62
0.64
0.70
0.66
0.68
0.34
0.96*
0.76
0.68
0.66
0.92*
0.72
0.78
0.96*
0.82*
0.68
0.76
0.74
0.84*
0.54
0.66
0.68
0.72
0.80

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.36
0.32
0.20
0.36
0.40
0.20
0.04*
0.48
0.32
0.12*
0.08*
0.40
0.44
0.08*
0.36
0.56
0.40
0.12*
0.16*
0.28
0.52
0.40
0.40
0.24

สรุ ปความหมาย
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริ ชาดสัน KR-20 (ต่อ)
ข้ อที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ค่ าความยากง่ าย (p)
0.84*
0.72
0.88*
0.58
0.74
0.82*
0.64
0.92*
0.70
0.66
0.62
0.82*
0.58
0.68
0.98*
0.70
0.62
0.72
0.52
0.68
0.74
0.92*
0.60
0.74

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.24
0.48
0.08
0.44
0.52
0.12*
0.48
0.08*
0.36
0.44
0.28
0.20
0.28
0.32
0.04*
0.60
0.20
0.40
0.08
0.32
0.52
0.16*
0.24
0.20

สรุ ปความหมาย
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริ ชาดสัน KR-20 (ต่อ)
ข้ อที่
73
74
75
76
77
78
79
80
เฉลีย่

ค่ าความยากง่ าย (p)
0.68
0.48
0.62
0.90*
0.60
0.56
0.66
0.64
0.70

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.24
0.32
0.36
0.20
0.16*
0.40
0.28
0.32
0.30

สรุ ปความหมาย
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
-

หมายเหตุ
1. ข้ อ ส อ บ ข้ อ ที่ 5,14,20,21,23,31,35,38,39,43,49,51,54,56,60,63,70 แ ล ะ 76 มี ค่ า
ความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็ นข้อสอบที่ง่ายเกินไปจึงตัดออก
2. ข้ อ ส อบข้ อ ที่ 5,14,15,21,24,31,34,35,38,42,43,54,56,63,67,70 และ 77 มี ค่ า อ านาจ
จาแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็ นข้อสอบที่ไม่สามารถจาแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก
3. เนื่ อ งจากมี ข ้อ สอบเกิ น จานวนที่ ต้อ งการจึ ง ตัด ออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข ้อสอบข้อ ที่
2,3,8,10,11,27,30,46,48,57,62,65,75 และ 79
4. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 40 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจานวน 40 ข้อ
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน เรื่ อง คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.92
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ตารางที่ 22 ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรี ยน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1.นักเรี ยนรู ้จกั การให้เกียรติ ยอมรับกฎ และกติกาในการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
2.นักเรี ยนมีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จนงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
3.นักเรี ยนใช้หลักเหตุผลในการคิด ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
4.ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในเรื่ องที่เรี ยน
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
5.นักเรี ยนรู ้สึกสนุก มีความสุ ขในการร่ วมทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
7. ครู สร้ างบรรยากาศที่ ดี ในชั้นเรี ยน และให้ความเป็ นกันเองกับ
นักเรี ยน
8. ห้องเรี ยนมีสื่อ อุปกรณ์ที่มีความพร้อม และช่วยส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้
ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการจัดการเรียนรู้
9. ช่วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ์ สิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น
รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10.ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กความเป็ นผูน้ า
และผูต้ ามที่ดีได้
11.ช่วยเสริ มสร้างทักษะการสื บค้นความรู ้ พัฒนากระบวนการคิด
พิจารณาการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล
12.นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
รวมทั้งฉบับ

ผู้เชี่ยวชาญ
คน คนที่ คนที่ ∑R
ที่ 1 2
3

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

1.00
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ตารางที่ 23 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

155
138
113
139
140
92
160
120
134
144
139
142
150
100
121
143
138
116
119
89
76
123
107
155
138

167
160
150
161
153
114
174
146
158
165
161
157
170
130
154
166
166
147
148
136
118
145
152
169
154

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

103
147
118
112
99
147
100
144
153
130
122
137
115
151
123
136
115
145
122
85
149
132
157
111

125
167
156
135
136
171
147
171
170
156
143
155
137
170
156
163
155
165
152
116
166
163
167
142

X = 126.69

S.D. = 20.75
S.D. = 15.19

ก่ อนเรียน
หลังเรียน

X = 153.16
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ตารางที่ 24 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จาแนกตามรายด้าน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ านคารวธรรม ด้ านสามัคคีธรรม ด้ านปัญญาธรรม
47
55
53
39
49
50
39
33
41
44
45
50
49
47
44
30
33
29
52
52
56
28
46
46
51
41
42
47
45
52
45
51
43
46
48
48
56
47
47
37
30
33
47
34
40
53
49
41
53
46
39
36
37
43
41
33
45
32
26
31

คะแนน
รวม
155
138
113
139
140
92
160
120
134
144
139
142
150
100
121
143
138
116
119
89

ระดับ
ความสามารถ
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
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ตารางที่ 24 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ านคารวธรรม ด้ านสามัคคีธรรม ด้ านปัญญาธรรม
25
25
26
37
44
42
41
32
34
48
51
50
40
35
33
40
28
35
51
56
40
34
44
40
34
33
45
29
34
36
44
53
50
35
28
37
44
47
53
48
53
52
42
37
51
47
43
32
43
47
47
38
39
38
48
48
55
41
39
43

คะแนน
รวม
76
123
107
149
108
103
147
118
112
99
147
100
144
153
130
122
137
115
151
123

ระดับ
ความสามารถ
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู .
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
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ตารางที่ 24 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ านคารวธรรม ด้ านสามัคคีธรรม ด้ านปัญญาธรรม
41
42
39
55
42
34
43
38
43
47
46
52
44
44
41
37
45
28
23
34
46
50
49
50
47
41
42
49
48
50
56
51
49
34
32
45
รวม
41.86
41.51
43.33

คนที่

คะแนน
รวม
136
115
145
122
85
149
132
157
111
126.69

ระดับ
ความสามารถ
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ต่า
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 25 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จาแนกตามรายด้าน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ านคารวธรรม ด้ านสามัคคีธรรม ด้ านปัญญาธรรม
52
58
57
50
55
55
54
46
50
52
54
55
54
53
46
38
41
35
59
57
58
41
49
56
57
51
50
53
57
55
53
56
52
52
52
53
56
56
58
38
43
49
52
51
51
58
55
53
56
58
52
39
56
52
53
44
51
50
47
39

คะแนน
รวม
167
160
150
161
153
114
174
146
158
165
161
157
170
130
154
166
166
147
148
136

ระดับ
ความสามารถ
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
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ตารางที่ 25 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ านคารวธรรม ด้ านสามัคคีธรรม ด้ านปัญญาธรรม
40
38
40
42
51
52
50
53
49
57
56
56
59
51
44
42
35
48
54
59
54
45
57
54
45
42
48
50
41
45
57
59
55
50
51
46
56
58
57
53
59
58
50
50
56
49
50
44
50
52
53
43
52
42
55
57
58
50
56
50

คะแนน
รวม
118
145
152
169
154
125
167
156
135
136
171
147
171
170
156
143
155
137
170
156

ระดับ
ความสามารถ
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
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ตารางที่ 25 คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ านคารวธรรม ด้ านสามัคคีธรรม ด้ านปัญญาธรรม
41
51
54
58
42
45
53
57
43
56
55
54
44
54
54
44
45
38
31
47
46
58
54
54
47
51
56
56
48
52
59
56
49
43
49
50
รวม
50.24
51.65
51.27

คนที่

คะแนน
รวม
163
155
165
152
116
166
163
167
142
153.16

ระดับ
ความสามารถ
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
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ตารางที่ 26 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20
19
21
22
17
18
19
17
21
19
24
20
19
24
16
20
21
17
18
16
21
20
21
25
22

31
27
32
33
25
29
28
29
29
30
31
33
32
31
27
31
33
29
36
29
32
28
33
34
30

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

18
20
19
17
19
21
18
17
24
22
22
16
19
20
24
21
23
21
18
15
18
19
21
14

29
28
35
28
28
32
31
29
36
32
31
28
34
33
32
32
35
33
33
29
33
35
36
26

X = 19.65

S.D. = 2.51
S.D. = 2.74

ก่ อนเรียน
หลังเรียน

X = 31.02
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สาระที่ 2 หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ในสั งคม
ภาคเรียนที่ 2/2558
รหัสวิชา ส 21102
วิชา สั งคมศึกษา 2
เวลา 2 คาบ
เรื่อง หน้ าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธาและ
ธารงรักษาไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตั ว ชี้ ม.1/3 ปฏิ บ ัติ ต นตามบทบัญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย ฉบับ ปั จจุ บ ัน ที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ข้ อสรุ ปทัว่ ไป
ในฐานะบุ คคลที่เป็ นพลเมื อง ย่อมมี หน้าที่ ตอ้ งรั บผิดชอบและปฏิ บตั ิ ตนตามหน้าที่ ของ
พลเมืองที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายหน้าที่ของชนชาวไทยได้ถูกต้อง
2. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิ ปไตยได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรี ยนสามารถแสดงคุณค่า และความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของชนชาวไทย
ตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
1.1 ทักษะการอภิปราย
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการวิเคราะห์
2.2 ทักษะการให้เหตุผล
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.1 ทักษะการสื บค้นข้อมูล
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. คารวธรรม
2. สามัคคีธรรม
3. ปัญญาธรรม
4. ความใฝ่ เรี ยนรู้
5. มุ่งมัน่ ในการทางาน
สาระการเรี ยนรู้
1. การกาหนดหน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
1.1 หน้าที่ในฐานะผูป้ กครอง
1.2 หน้าที่ในฐานะผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครอง
2. การปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
2.1 หน้าที่พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2.2 หน้าที่เสี ยภาษีอากร
2.3 หน้าที่ป้องกันประเทศ
2.4 หน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.5 หน้าที่รับราชการทหาร
2.6 หน้าที่ไปเลือกตั้ง
2.7 หน้าที่รับการศึกษาอบรม
2.8 หน้าที่การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.9 หน้าที่การสื บสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(สาระการเรี ยนรู้อย่างละเอียดปรากฏอยูใ่ นใบความรู ้เรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย)
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ชิ้นงาน/ภาระงาน
การกาหนดประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับหน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย และ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
การกาหนด
ประเด็นปั ญหา

การแสวงหา
ความรู้ และ
ข้อมูล

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (2)
กาหนดประเด็นสาคัญ
ของปั ญหาได้สอดคล้อง
กับเรื่ องที่ศึกษา สามารถ
ขยายเป็ นประเด็นย่อยๆ
ได้ และมี กรอบแนวคิ ด
ที่ใช้ในการศึกษา

ดี (3)
ก าหนดประเด็ น ส าคัญ
ของปั ญหาได้สอดคล้อง
กับเรื่ องที่ศึกษา สามารถ
ขยายเป็ นประเด็นย่อยๆ
ได้ ค รอบ คลุ ม แล ะมี
กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาชัดเจน
ระบุแหล่งที่มาของ
ระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้ 4 แหล่งข้อมูล ข้อมูลได้ 3 แหล่งข้อมูล
ขึ้นไป
ขึ้นไป

ปรับปรุ ง (1)
ก าหนดประเด็ น ส าคัญ
ของปั ญหาได้สอดคล้อง
กับเรื่ องที่ศึกษา สามารถ
ขยายเป็ นประเด็ น ย่อยๆ
ได้

ระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้ 2 แหล่งข้อมูล
ขึ้นไป

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
9-6
ดี
3-4
พอใช้
น้อยกว่า 2 คะแนน
ปรับปรุ ง
หมายเหตุ
คะแนนผ่านเกณฑ์ คือ เท่ากับหรื อมากกว่า 3 คะแนนขึ้นไป
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ครู อธิ บายขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่ งแบ่งกลุ่มนักเรี ยน
ออกเป็ น 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 6-7 คน คละความสามารถ ซึ่ งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง
กลาง อ่อน ในอัตราส่ วน 2:3:2 ซึ่ งได้มาจากการจัดลาดับคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยมี
การกาหนดบทบาทหน้าที่ ของสมาชิ กภายในกลุ่ มประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ
และเลขานุการ โดยมีการหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมาย
1. ขั้นเสนอสถานการณ์ทเี่ ป็ นปัญหา
1.1 ครู ให้นกั เรี ยนชมวีดิทศั น์เรื่ อง หน้าที่พลเมืองคืออะไร

จากนั้นครู สนทนากับนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
1) “ทุกวันนี้นกั เรี ยนมีหน้าอะไรบ้าง” (เรี ยนหนังสื อ,ทำงำนบ้ ำน,ดูแลน้ อง เป็ นต้ น)
2) “หน้า ที่ ที่ นัก เรี ย นปฏิ บ ัติ ใ นทุ ก วัน นี้ ใช่ ห น้า ที่ ข องชนชาวไทยหรื อ ไม่ ” (ใช่ เพรำะ
กำรเรี ยนหนังสื อ เป็ นหนึ่งในหน้ ำที่ของชนชำวไทยที่ต้องได้ รับกำรศึกษำ)
3) “ แล้ ว หน้ า ที่ ของชนชาวไทยมี อ ะไรบ้ า ง” (พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซ่ ึ งชาติ ศาส น า
พระมหากษัตริ ย,์ เสี ยภาษีอากร,ป้ องกันประเทศ,ปฏิบตั ิตามกฎหมาย,รับราชการทหาร,ไปเลือกตั้ง,
รั บ การศึ ก ษาอบรม,การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และการสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ)
จากนั้นครู เชื่อมโยงเข้าสู่ บทเรี ยนเรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิ ปไตย
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2. ขั้นพิจารณาปัญหา
2.1 ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันบอกความหมายของหน้าที่ชนชาวไทย โดยให้นกั เรี ยนไปเขียน
บนกระดาน จากนั้นครู ช่วยเรี ยบเรี ยงความหมายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ( Obj.1)
2.2 ครู แจกใบความรู้เรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทย ให้นกั เรี ยนศึกษาเป็ นเวลา 5 นาที จากนั้น
ครู อธิบายสาระสาคัญ โดยใช้ Powerpoint เรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทย ประกอบการซักถาม ดังนี้
1) “ ทาไมเราต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของชนชาวไทย” (เพรำะถือเป็ นควำมรั บผิ ดชอบ
ของทุกคนในฐำนะชนชำวไทย)
2) “ เราปฏิ บตั ิหน้าที่ ไปเพื่ออะไร ไม่ทาได้หรื อไม่” (ถ้ ำทุกคนปฏิ บัติตำมหน้ ำที่
ย่ อมทำให้ บ้ำนเมืองดำเนินไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย เพรำะฉะนั้นทุกคนจึงต้ องทำ)
3) “คาว่า “หน้าที่” เกี่ ยวข้องกับคาว่า “สิ ทธิ ” อย่างไร (คำว่ ำ “สิ ทธิ ” มีคำคู่กันอยู่
คือ “หน้ ำที่ ” ไม่ ว่ำเรื่ องใด ๆ ก็ตำม เมื่อมี “สิ ทธิ ” ก็ยอมมี “หน้ ำที่ ” คู่กันเสมอ เพรำะเมื่อเรำเกิดมำ
เป็ นคนไทยมีสิทธิ ตำมที่ รัฐธรรมนูญไทยกำหนด เรำก็ย่อมมีหน้ ำที่ ที่จะต้ องปฏิ บัติในฐำนะเป็ นคน
ไทยด้ วยเช่ นกัน อำทิ รั ฐธรรมนูญบัญญัติให้ ควำมเสมอภำคแก่ บุคคลในกำรรั บกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ที่ รัฐมี หน้ ำที่ ต้องจัดให้ ทั่ วถึ งและมี คุ ณภำพโดยไม่ เก็บค่ ำใช้ จ่ำย แต่ ในขณะเดี ยวกันก็บัญญัติให้
บุคคลมีหน้ ำที่รับกำรศึกษำดังกล่ ำว)
4) “ให้นักเรี ยนยกตัวอย่างหน้าที่ และสิ ทธิ ที่เกี่ ยวข้องกัน” (หน้ ำที่ เสี ยภำษี อำกร
ย่ อมได้ รับสิ ทธิ ประโยชน์ ต่ำงๆจำกรั ฐ)
2.3 ครู ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มร่ วมกันพิ จารณาปั ญหาที่ นักเรี ยนสนใจ หรื อสงสัย เพื่อให้
นักเรี ยนร่ วมกันค้นหาค าตอบ สื บ ค้นและตรวจสอบข้อมู ล เกี่ ยวกับ เรื่ องหน้าที่ ของชนชาวไทย
พร้ อมทั้งใบกิ จกรรมที่ 1 เรื่ อง การกาหนดปั ญหาที่เราสนใจ ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมกัน
ก าหนดหั วข้อ ปั ญ หาที่ นัก เรี ย นจะศึ ก ษาจากมติ ข องกลุ่ ม โดยครู ค อยให้ ค าแนะน า กระตุ ้น ให้
นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็ น รับฟั งและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นของสมาชิ กคนอื่นๆภายใน
กลุ่ ม แล้วให้ นัก เรี ย นส่ ง ตัวแทนกลุ่ ม ออกมาเขี ย นปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตัวเองสนใจศึ ก ษาบนกระดาน
(คำรวธรรม,ปั ญญำธรรม,ทักษะกำรอภิปรำย)
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3. ขั้นวางแผน
3.1 เมื่ อนักเรี ยนกาหนดปั ญหาที่ กลุ่ มตนสงสัยได้แล้ว ให้นักเรี ยนในกลุ่ มร่ วมกันทาใบ
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การกาหนดประเด็น และวิธีการในการหาข้อมูล โดยให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน
อภิปรายถึงแนวทางในประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มตนจะศึกษา โดยร่ วมกันวางแผนขั้นตอน วิธีการ รวมถึง
แหล่งความรู ้ต่างๆ ที่จะใช้ในการค้นคว้าหาความรู ้
3.2 ให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็ น และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น ใช้หลัก
ของเหตุผลในการค้นหาคาตอบ โดยมีการกาหนดหน้าที่ ของสมาชิ กในกลุ่ ม เพื่อเป็ นการกาหนด
กติกาของกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่องานที่ตนได้รับมอบหมาย โดยมีครู คอยให้คาแนะนาและ
ให้คาปรึ กษา (คำรวธรรม,สำมัคคีธรรม,ปั ญญำธรรม,ทักษะกำรใช้ เหตุผล)
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ
4.1 นักเรี ยนดาเนิ นการสื บค้นหา หาคาตอบในประเด็นย่อยที่ตนได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
โดยสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันการตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลต่างๆที่ตนไปศึกษามา ซึ่ งมีครู
คอยให้ ค าแนะน าถึ ง หนั ง สื อ เอกสาร และสื่ อต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ที่ นั ก เรี ยนสนใจ
(สำมัคคีธรรม,ปั ญญำธรรม,ทักษะกำรสื บค้ นข้ อมูล)
ชั่วโมงที่ 2
5. ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และเสนอผลงาน
5.1 ให้สมาชิ กในกลุ่มนาข้อมูลที่แต่ละคนไปศึกษามาในประเด็นต่างๆ นามารวมกัน แล้ว
สรุ ปเป็ นความคิดของกลุ่ ม ซึ่ งทุ กคนจะต้องร่ วมกันวิเคราะห์ ขอ้ มูลและอภิปราย บนพื้นฐานของ
เหตุผล ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องร่ วมกันแสดงความคิดเห็น การรับฟั ง การเคารพในสิ ทธิ และบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่ม ร่ วมถึงทาตามข้อตกลงที่กลุ่มตั้งขึ้น และบอกถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานตามความคิดของกลุ่มตนเอง เช่ น
ผังมโนทัศน์, แผ่นพับ, บอร์ ด เป็ นต้น พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้เพื่อนในห้องซักถาม
5.3 ครู สุ่มให้นกั เรี ยนออกมาเล่าการปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของชนชาวไทย ที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ชีวติ ประจาวัน และความสาคัญของหน้าที่ของชนชาวไทย (Obj.2,3)
(คำรวธรรม, สำมั ค คี ธ รรม, ปั ญ ญำธรรม,ทั ก ษะกำรใช้ เหตุ ผ ล,ทั ก ษะกำรวิ เครำะห์ ,ทั ก ษะกำร
อภิปรำย)
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6. ขั้นทบทวนและเชื่อมโยงปัญหาใหม่
6.1 ครู และนัก เรี ยนร่ วมกันสรุ ป ความรู ้ เรื่ อง หน้าที่ ของชนชาวไทย พร้ อมทั้งตั้งคาถาม
ทบทวนบทเรี ยน โดยการสุ่ มเรี ยกรายบุคคล คาถามมีดงั นี้
1) “ทุกคนมีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิในฐานะชนชาวไทยใช่หรื อไม่” (ใช่ )
2) “ เพราะเหตุ ใดทุ ก คนจึงต้องปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ในฐานะชนชาวไทย” (เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่อตนเองและสั งคมและประเทศชำติ เป็ นกำรรั กษำไว้ ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริ ย์
ตำมระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข)
3) “ ถ้าเราไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนเอง สังคมจะเป็ นอย่างไร ” (สังคมจะวุ่นวำย
ขำดควำมสงบสุข)
จากนั้ นครู แจกแบบฝึ กหั ด ทบทวน เรื่ องหน้ า ที่ ข องชนชาวไทยตามวิ ถี
ประชาธิปไตย
6.2 ครู กระตุ น้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มว่าจากการที่ได้ไปศึกษาเรื่ องหน้าที่ของชนชาวไทยตาม
วิถีป ระชาธิ ป ไตย นัก เรี ยนพบเห็ นปั ญ หาอื่ น ๆที่ จะนามาแสวงหาคาตอบต่ อไปหรื อไม่ อย่างไร
โดยให้นกั เรี ยนเขียนแสดงถึ งปั ญหาใหม่ต่อไป แล้วดาเนิ นการศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว (ปั ญญำธรรม, ทักษะกำรใช้ เหตุผล,ทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ )
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ชมวิดิทศั น์เรื่ องหน้าที่พลเมืองคืออะไร
2. ใบความรู้เรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
3. Powerpoint เรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
4. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง การกาหนดปั ญหา
5. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การกาหนดประเด็น และวิธีการในการหาข้อมูล
6. แบบฝึ กหัด เรื่ อง หน้าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
7. แหล่งเรี ยนรู ้ที่สืบค้น/ศึกษา เช่น อินเทอร์ เน็ต หนังสื อเพิ่มเติม เป็ นต้น
เอกสารอ้างอิง
พุทธชาติ ทองเอม. หน้ าทีข่ องชนชาวไทย จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หน้ าที่ของ
ชนชาวไทย. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน
2558.
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สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร.(2556). สิ ทธิ เสรีภาพ และหน้ าที่ ของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย.กรุ งเทพฯ: กลุ่มงานผลิตเอกสาร สานักประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร.
การวัดและการประเมินผล
ขอบเขตการวัด
1. ความรู้
- ความรู้เรื่ องหน้าที่
ของชนชาวไทย

2. ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการใช้เหตุผล
- ทักษะการอภิปราย
- ทักษะการสื บค้น
ข้อมูล
3. เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- คารวธรรม
- สามัคคีธรรม
- ปัญญาธรรม
- ใฝ่ เรี ยนรู้
- มุ่งมัน่ ในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

ผู้ประเมิน

- การตอบปากเปล่า
- การทาใบงาน

-ประเด็นคาถาม
- แบบฝึ กหัด หน้าที่
ของชนชาวไทยตาม
วิถีประชาธิปไตย

- ครู

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตทักษะ/
กระบวนการ

- ครู

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกต
คุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
- แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ครู
- นักเรี ยน
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บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนรู้
โดยภาพรวมนัก เรี ยนตั้งใจเรี ยนและกระตื อรื อร้ นในการท ากิ จกรรมต่ างๆ นักเรี ยนให้
ความสนใจในขั้นเสนอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา เนื่ องจากสื่ อที่นามาเป็ นสื่ อที่น่าสนใจ ทาให้ดึงดูด
ความสนใจของนักเรี ยน โดยครู คอยกระตุน้ ตั้งคาถามเกี่ ยวกับสื่ อที่ นามา ทาให้นักเรี ยนเกิ ดความ
สงสัย นาไปสู่ เรื่ องที่ นักเรี ยนอยากค้นหาคาตอบ ซึ่ งเป็ นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ นักเรี ยนสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆได้หลากหลายยิง่ ขึ้น อีกทั้งเมื่อครู ซกั ถาม
ถึงปั ญหาใหม่ที่นกั เรี ยนค้นพบในคาบที่แล้ว มีนกั เรี ยนหลายกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วนามา
เล่ าให้เพื่ อนในชั้นเรี ยนฟั ง เช่ น เรื่ อง กระตัว๋ แทงเสื อ ภูมิปั ญญาที่ ควรอนุ รักษ์,สวัส ดิ ก ารของรัฐ
ที่คนไทยควรได้รับ และความเท่าเทียมทางการศึกษาของโรงเรี ยนที่ห่างไกล เป็ นต้น
นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงของกลุ่ม มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และรับ
ฟั งความคิดเห็ น เมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตนเอง มีการใช้หลักเหตุผลในการโต้แย้ง
กันเมื่อเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
นัก เรี ยนมี ค วามตั้งใจในการท างานกลุ่ ม ช่ วยเหลื อซึ่ งกัน และกัน แบ่ งหน้าที่ ก ันท างาน
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
นัก เรี ย นร่ วมกัน ระดมสมองอภิ ป รายในเรื่ อ งที่ ก ลุ่ ม ตนเองไปสื บ ค้น มา บรรยากาศใน
ห้องเรี ยนเป็ นไปด้วยความสนุ กสนาน นักเรี ยนกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยมีการยกมือแสดงความ
คิดเห็ นในประเด็นที่ตนเองสงสัยหรื อไม่เข้าใจ รวมถึงมีการซักถามในกรณี ที่เพื่อนออกมานาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน จึงทาให้การเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
ปัญหาหรืออุปสรรค
ในขั้นลงมือปฏิบตั ิ นักเรี ยนบางคนยังคุยกันนอกเหนือประเด็นที่สอน มีนกั เรี ยนบางคนเมื่อ
รับผิดชอบงานในส่ วนของตนเสร็ จแล้ว นักเรี ยนไม่ช่วยงานในส่ วนอื่ นๆ ของกลุ่ม อี กทั้งยังชวน
เพื่อนคนอื่นๆคุ ยเล่ นกัน ส่ วนในช่ วงสมาชิ กในกลุ่ มนาข้อมูลประเด็นต่างๆที่ ตนได้ศึกษามานั้น
นามาร่ วมกันวิเคราะห์ ขอ้ มูลและอภิ ปรายเรื่ องที่ ตนไปศึกษามา นักเรี ยนบางคนยังนิ่ งเฉยไม่ค่อย
อภิปราย ร่ วมแสดงความคิดเห็น ทาให้ครู ตอ้ งกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
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ข้ อเสนอแนะ
ครู ควรเสริ มแรงทางบวกสาหรับกลุ่มที่ทางานจนประสบผลสาเร็ จ และตักเตือนนักเรี ยน
ที่ ไ ม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตนตามข้อตกลงเบื้ องตนในการจัดการเรี ย นเรี ย นรู้ ครู ค วรมี ก ารกระตุ ้น และชี้ แนะ
นักเรี ยนอย่างใกล้ชิดขณะที่นกั เรี ยนกาลังอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้การดาเนิ นกิ จกรรมกระชับมากขึ้ น
และนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในประเด็นต่างๆที่ต้ งั ไว้ได้อย่างครบถ้วน

ลงชื่อ.......................................................
(นางสาวจารุ วรรณ ยิ่งยงค์)
ผูส้ อน
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แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
กลุ่มที่__________________________

ที่

รายการ
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ
การคิด
การคิด
การให้ การสื บค้ น รวม
อภิปราย วิเคราะห์ เหตุผล
ข้ อมูล
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
9-12
5-8
1-4
0

3
2
1
0

ระดับคุณภาพ
หมายถึง ดีเยีย่ ม
หมายถึง ดี
หมายถึง ผ่าน
หมายถึง ไม่ผา่ น
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เกณฑ์ การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
1.1 ทักษะการอภิปราย

ดีเยีย่ ม (3)

ดี (2)

ผ่ าน (1)

ไม่ ผ่าน (0)

แสดงความคิดเห็นบน
พื้ น ฐ าน ข อ ง ค ว าม
ถู ก ต้ อ ง ส า ม า ร ถ
แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม
คิ ด เห็ น ซึ่ งกัน และกัน
แ ล ะ รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลาย
จ น ส รุ ป ผ ล ก า ร
อภิ ป รายเป็ นข้อ สรุ ป
ของกลุ่มได้

แส ด งค วาม คิ ดเห็ น
สามารถแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น
แล ะกั น แล ะรั บ ฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่
หลากหลายจนสรุ ปผล
ก า ร อ ภิ ป ร า ย เป็ น
ข้อสรุ ปของกลุ่มได้

แส ดงความ คิ ดเห็ น
สามารถแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น
และกั น จนส รุ ปผล
ก า ร อ ภิ ป ร า ย เป็ น
ข้อสรุ ปของกลุ่มได้

ไม่ มี ก ารแสดงความ
คิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
ความคิด และขาดการ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลาย และไม่
สามารถสรุ ปผลการ
อภิ ป รายเป็ นข้อ สรุ ป
ของกลุ่มได้

ผ่ าน (1)

ไม่ ผ่าน (0)

2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการวิเคราะห์

ดีเยีย่ ม (3)

ดี (2)

ระบุ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
ละเอี ย ดและอธิ บาย
เห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ
ส าม ารถ แ ยก แ ยะ
องค์ ป ระกอบ ต่ า งๆ
จากสถานการณ์ ห รื อ
ตัวอย่างที่ กาหนด เพื่อ
นามาเป็ นเกณฑ์ในการ
ตัด สิ นใจจนสามารถ
สรุ ปได้อย่างเหมาะสม

ระบุปัญหาและอธิ บาย
เห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ
ส าม ารถ แ ยก แ ยะ
องค์ ป ระกอบ ต่ า งๆ
จากสถานการณ์ ห รื อ
ตัว อย่างที่ ก าหนด จน
สามารถสรุ ปได้

ระบุ ปั ญ ห าได้ เ พี ยง ไม่สามารถระบุปัญหา
เล็ ก น้ อ ย ส า ม า ร ถ แยกแยะองค์ประกอบ
แยกแยะองค์ประกอบ และสรุ ปได้
ต่างๆ จากสถานการณ์
ตัว อย่า งที่ ก าหนด จน
สามารถสรุ ปได้
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2.2 ทักษะการให้ เหตุผล
ดีเยีย่ ม (3)
สามารถรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วกั บ เรื่ องหรื อการ
กระท าต่ า งๆที่ ต้อ งการ
อธิ บ ายโดยให้ เหตุ ผ ล
อย่ า งล ะเอี ยด ค้ น ห า
สาเหตุหรื อการกระทาที่
เกิ ด ขึ้ น โดยพิ จารณาถึ ง
ความ น่ าเชื่ อถื อ แล ะ
ข้ อ เท็ จจริ ง ส าม ารถ
อธิ บายเชื่ อมโยงให้เห็ น
ถึงความสอดคล้องของ
เหตุและผลในเรื่ องหรื อ
การกระทานั้นๆ ได้

ดี (2)
ส าม ารถ รวบ รว ม
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
หรื อการกระทาต่างๆ
ที่ ต้ อ งก ารอ ธิ บ าย
ค้ น ห าส าเห ตุ ห รื อ
การกระท าที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยพิจารณาถึงความ
น่ า เชื่ อ ถื อ แ ล ะ
ข้อ เท็ จจริ ง สามารถ
อธิ บ ายเชื่ อ มโยงให้
เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม
สอดคล้ อ งของเหตุ
และผลในเรื่ องหรื อ
การกระทานั้นๆ ได้

ผ่าน (1)
ส าม ารถ รวบ รวม
ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ เรื่ อง
หรื อการกระทาต่างๆที่
ต้องการอธิ บาย ค้นหา
สาเหตุหรื อการกระทา
ที่ เกิ ด ขึ้ น ส าม าร ถ
อธิ บายเชื่ อมโยงให้
เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม
ส อดคล้ อ งของเห ตุ
และผลในเรื่ องหรื อ
การกระทานั้นๆ ได้

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง
หรื อการกระทาต่างๆที่
ต้องการอธิบายให้
เหตุผล ขาดการค้นหา
สาเหตุ และอธิบาย
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องได้

3. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
3.1 ทักษะการสื บค้ นข้ อมูล

ดีเยีย่ ม (3)

ดี (2)

ผ่ าน (1)

ไม่ ผ่าน (0)

มี ก ารสื บค้น ตรงตาม
สิ่ งที่ จะค้ น ห า ห รื อ
ความต้อ งการ มี ก าร
ต รวจส อ บ ข้ อ มู ล ที่
สื บ ค้น มาว่าเชื่ อถื อได้
อ ย่ า งล ะ เอี ย ด แ ล ะ
ค้น คว้า จากแหล่ ง การ
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย

มี ก ารสื บค้น ตรงตาม
สิ่ งที่ จะค้ น ห า ห รื อ
ความต้ อ งการมี ก าร
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล
สื บ ค้น มาว่าเชื่ อถื อได้
และค้น คว้าจากแหล่ ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย

มี ก ารสื บ ค้น ตรงตาม
สิ่ งที่ จะค้ น ห า ห รื อ
ความต้ อ งการมี ก าร
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล
สื บ ค้นมาว่าเชื่ อถื อได้
และค้นคว้าจากแหล่ ง
การเรี ยนรู้

ไม่สามารถสื บค้นตรง
ตามสิ่ งที่จะค้นหา ขาด
การตรวจสอบข้อ มู ล
และการค้ น คว้า จาก
แ ห ล่ งก าร เรี ย น รู ้ ที่
หลากหลาย
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลุ่มที่................................................................

ที่

ชื่อ-สกุล

คาราวธรรม

มุ่งมั่นใน
รวม
การทางาน
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
11-15
6-10
1-5
0

สามัคคีธรรม

รายการ
ปัญญาธรรม

3
2
1
0

ใฝ่ เรียนรู้

ระดับคุณภาพ
หมายถึง ดีเยีย่ ม
หมายถึง ดี
หมายถึง ผ่าน
หมายถึง ไม่ ผ่าน
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. คารวธรรม
ดีเยีย่ ม (3)
เคารพให้เกี ยรติซ่ ึ งกัน
และกั น ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บข้อ บัง คับ
ของส่ วนรวม เข้าใจถึ ง
สิ ทธิ ข องตนเองและ
ของผูอ้ ื่น รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
เป็ นประจา

ดี (2)
เคารพให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกัน
และกั น ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บข้อ บัง คับ
ของส่ วนรวม เข้าใจถึ ง
สิ ทธิ ข องตนเองและ
ของผูอ้ ื่น รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
บ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ ผ่าน (0)
เคารพให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกัน ไม่ปฏิบตั ิ
และกั น ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บข้อ บัง คับ
ของส่ วนรวม เข้าใจถึ ง
สิ ทธิ ข องตนเองและ
ของผูอ้ ื่น รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
นานๆ ครั้ง

ดี (2)
ร่ ว ม มื อ กั น ท าง าน
ช่วยกันคิด วางแผนจน
งานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ป ไ ด้
ด้วยดี ปฏิ บตั ิงานอย่าง
เต็ ม ค ว าม ส าม าร ถ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ งาน
และเห็ นแก่ ป ระโยชน์
ส่ วนรวมบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ ผ่าน (0)
ร่ ว ม มื อ กั น ท าง าน ไม่ปฏิบตั ิ
ช่วยกันคิด วางแผนจน
งานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ป ไ ด้
ด้วยดี ปฏิ บตั ิงานอย่าง
เต็ ม ค ว าม ส าม าร ถ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ งาน
และเห็ นแก่ ป ระโยชน์
ส่ วนรวมนานๆ ครั้ง

2. สามัคคีธรรม
ดีเยีย่ ม (3)
ร่ ว ม มื อ กั น ท าง าน
ช่วยกันคิด วางแผนจน
งานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ป ไ ด้
ด้วยดี ปฏิ บตั ิงานอย่าง
เต็ ม ค ว าม ส าม าร ถ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ งาน
และเห็ นแก่ ป ระโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นประจา
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3. ปัญญาธรรม
ดีเยีย่ ม (3)
ใช้ ห ลั ก เห ตุ แ ละผล
ในการคิ ด ตัด สิ นใจ
เมื่ อ เจอสถานการณ์
ต่ า งๆ ที่ เป็ น ปั ญ ห า
ส าม ารถ เส น อ แน ว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
ได้อย่างถูกต้องโดยยึด
ห ลั ก ความ จริ งแล ะ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง เป็ น
ประจา

ดี (2)
ใช้ ห ลั ก เห ตุ แ ละผล
ในการคิ ด ตัด สิ นใจ
เมื่ อ เจอสถานการณ์
ต่ า งๆ ที่ เป็ น ปั ญ ห า
ส าม ารถ เส น อ แน ว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
ได้อย่างถูกต้องโดยยึด
ห ลั ก ความ จริ งแล ะ
ความถูกต้องบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ ผ่าน (0)
ใช้ ห ลั ก เห ตุ แ ละผล ไม่ปฏิบตั ิ
ในการคิ ด ตัด สิ นใจ
เมื่ อ เจอสถานการณ์
ต่ า งๆ ที่ เป็ น ปั ญ ห า
ส าม ารถ เส น อ แน ว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
ได้อย่างถูกต้องโดยยึด
ห ลั ก ความ จริ งแล ะ
ความถู ก ต้ อ งนาน ๆ
ครั้ง

ดี (2)
ตั้ง ใจเรี ย น เอาใจใส่
กระตือรื อร้น มีความ
เพี ย รพยามในการ
เรี ยน รู ้ และมี ส่ วน
ร่ วมใน ก ารเรี ยน รู ้
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
โ ร ง เรี ย น จั ด ขึ้ น
บ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ ผ่าน (0)
ตั้ งใจเรี ย น เอ าใจใส่ ไม่ต้ งั ใจเรี ยน
กระตื อ รื อร้ น มี ค วาม
เพียรพยามในการเรี ยนรู้
และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เรี ย นรู ้ กิ จ กรรมต่ า งๆที่
โ ร ง เรี ย น จั ด ขึ้ น เป็ น
บางครั้ง

4. ใฝ่ เรียนรู้
ดีเยีย่ ม (3)
ตั้ งใจเรี ยน เอาใจใส่
กระตื อ รื อ ร้ น มี ค วาม
เพี ย ร พ ย าม ใน ก าร
เรี ยนรู ้ และมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ กิจกรรม
ต่างๆที่ โรงเรี ยนจัดขึ้น
เป็ นประจา
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5. มุ่งมั่นในการทางาน
ดีเยีย่ ม (3)
ตั้ง ใจและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ใ ห้ ส า เร็ จ มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการทางานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิ บตั ิ ห น้าที่
ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ส าเร็ จ
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการทางานให้
ดีข้ ึน

ผ่าน (1)
ไม่ ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับ ผิดชอบใน ไ ม่ ตั้ ง ใ จ ป ฏิ บั ติ
การปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ หน้าที่การงาน
ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย ให้
ส าเร็ จ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
การทางานให้ดีข้ ึน
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ใบงานกิจกรรมที่ 1 การกาหนดปัญหา
คาชี้แจง : ให้ สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันคิดประเด็นปั ญหา เรื่องหน้ าทีข่ องชนชาวไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย

ชื่อกลุ่ม..................................................................
1.…....................................……………………..... เลขที่ .….. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
2.…....................................……………………..... เลขที่ .….. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
3.…....................................……………………..... เลขที่ ..…. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
4.…....................................……………………..... เลขที่ ..…. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
5.…....................................……………………..... เลขที่ ..…. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
6.…....................................……………………..... เลขที่ ..…. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
7.…....................................……………………..... เลขที่ ..…. หน้าที่รับผิดชอบ………...…
ประเด็นปัญหา

ประโยชน์ ทนี่ ักเรียนคาดว่าจะได้ รับ

การที่ทุกคนปฏิบัติตามหน้ าทีข่ องชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตยจะก่ อให้ เกิดผล
ต่ อส่ วนรวมอย่างไร
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ใบงานกิจกรรมที่ 2 การวางแผนกาหนดประเด็น และวิธีการในการหาข้ อมูล
คาชี้แจง : ให้ สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันวางแผนกาหนดประเด็นสาคัญในการศึกษา รวมทั้งแนวทาง
การศึกษาทีค่ รอบคลุมในแต่ ละประเด็น และวิธีการในการหาข้ อมูล
ประเด็น

แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการค้ นคว้ า

แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการค้ นคว้ า

แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการค้ นคว้ า

แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการค้ นคว้ า
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ใบความรู้ เรื่อง หน้ าทีข่ องชนชาวไทยตามวิถปี ระชาธิปไตย
หน้ าที่ของชนชาวไทย หมายถึง ภาระและความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยทุกคนที่
ต้องยึดถือปฏิบตั ิ
การกาหนดหน้ าทีข่ องชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสองสถานะ คือ
1. ฐานะผูป้ กครอง รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้อานาจอธิ ปไตย ซึ่ งเป็ น
อานาจสู งสุ ดในการปกครองเป็ นของปวงชนชาวไทย และประชาชนสามารถใช้อานาจ
ดังกล่ าว ผ่านการเลื อกผูแ้ ทนของตน อัน ได้แก่ สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ ก
วุฒิสภา เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในรัฐสภาแทนตน
2. ฐานะผูอ้ ยูภ่ ายใต้การปกครอง รัฐธรรมนู ญนอกจากจะมีบทบัญญัติในเรื่ องการคุม้ ครอง
สิ ท ธิ และเสรี ภ าพไว้อย่างชัด เจน ขณะเดี ย วกัน ก็ ไ ด้ก าหนดให้ ป ระชาชนมี ห น้ าที่ บ าง
ประการควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ เมื่อรัฐได้ให้หลักประกันในสิ ทธิ และเสรี ภาพแก่ประชาชน
แล้ว ประชาชนก็มีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อรัฐด้วย
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งเป็ นกฎหมายสู งสุ ดใน
การปกครองประเทศได้ก าหนดรู ป แบบของการปกครอง และเป็ นหลัก ประกัน สิ ท ธิ
เสรี ภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญทุ กฉบับที่ผา่ นมาได้กาหนดเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ชนชาวไทยไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คาว่า “สิ ทธิ ” มีคาคู่กนั อยู่คือ “หน้าที่ ” ไม่ว่าเรื่ องใด ๆ ก็
ตาม เมื่ อมี “สิ ท ธิ ” ก็ ย อมมี “หน้าที่ ” คู่ ก ัน เสมอ เมื่ อ เราเกิ ด มาเป็ นคนไทยมี สิ ท ธิ ต ามที่
รัฐธรรมนูญไทยกาหนด เราก็ยอ่ มมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิในฐานะเป็ นคนไทยด้วยเช่นกัน
อาทิ รัฐธรรมนู ญบัญญัติให้ความเสมอภาคแก่บุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐมี
หน้าที่ ตอ้ งจัดให้ทวั่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดี ยวกันก็บญั ญัติให้
บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาดังกล่าว
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หน้ าที่ของชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย

1. หน้ าทีพ่ ิทกั ษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
ทุกคนในประเทศ มี การพิทกั ษ์รักษา
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริ ย ์ และการ
ป ก ค ร อ งร ะ บ อ บ ป ร ะ ช าธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

2. หน้ าที่เสี ยภาษีอากร
ภาษีอากร คือ สิ่ งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
รายได้ โดยรั ฐ บาลจ าเป็ นต้อ งหารายได้ เพื่ อ ใช้ ใ น
กิ จ การด้ า นต่ า ง ๆ ซึ่ งกิ จ การที่ ว่ า เป็ นกิ จ การเพื่ อ
ส่ วนรวมเช่น การสร้างถนน การใช้จ่ายด้านความมัน่ คง
ด้านการศึกษา เป็ นต้น

3. หน้ าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ ของชาติ
ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่ต่อประเทศ โดยทุกคนต้องมีหน้าที่ใน
การปกป้ องประเทศไม่วา่ ด้านใดๆ รวมทั้งต้องรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
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4. หน้ าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ประชาชนชาวไทยมี ห น้ า ที่
เค ารพ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย
เนื่ องจากกฎหมายเป็ นหลักปฏิ บตั ิใน
การอยู่ร่วมกันในสั งคม จึ งจะละเว้น
การปฏิ บตั ิตามกฎหมายไม่ได้ ซึ่ งชาว
ไทยทุกคนจะต้องศึกษา และทาความ
เข้ า ใ จ เรื่ อ ง ก ฎ ห ม าย เพื่ อ ไ ม่ ใ ห้
เสี ย เป รี ย บ ห รื อ ไ ด้ รั บ โ ท ษ โด ย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์

5. หน้ าที่รับราชการทหาร
ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องมี
หน้าที่เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมใน
การรับราชการทหาร

6. หน้ าทีไ่ ปเลือกตั้ง และส่ วนร่ วมทางการเมือง
ประชาชนชาวไทยมี ส่วนร่ วมในการเลื อก
ตั ว แทนของตนเข้ า สู่ ระบบการปกครอง โดย
กาหนดให้บุคคลที่มีสิทธิ เลือกตั้งมีหน้าที่ตอ้ งไปใช้
สิ ทธิ เลื อกตั้ง ดังนั้น รัฐต้องมีหน้าที่ โดยตรงในการ
อ านวยความสะดวกและจัด ให้ ส ามารถใช้ สิ ทธิ
เลือกตั้งได้โดยง่าย การไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยไม่
มี เหตุ อ ัน สมควรย่อ มเสี ย สิ ท ธิ บ างประการตามที่
กฎหมายก าหนดแล้วแต่ ก รณี ในทางตรงกัน ข้าม
หากไปใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ย่อ มได้สิ ท ธิ บ างประการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นกัน เพื่อเป็ นการจูงใจให้
บุคคลไปใช้สิทธิ เลือกตั้งควบคู่กบั การตัดสิ ทธิ ของผู ้
ไม่ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการซื้ อสิ ทธิ
ขายเสี ยงอีกด้วย
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5. หน้ าที่รับการศึกษาอบรม
หน้าที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด เพื่อช่วยให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีและเป็ นกาลังในการพัฒนา
ประเทศต่อไป

6. หน้ า ที่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ประชาชนชาวไทยมี หน้าที่ อนุ รักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อ ม โดยใช้ อ ย่ า งฉลาด ใช้ ใ ห้ น้ อ ย เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด โดยคานึ งถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน
และก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด

7. หน้ าที่การสื บสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อ
ส่ งเสริ มให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่ วมกัน
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติและของท้องถิ่นสื บต่อไป
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ชื่อ_______________________________________________ชั้น___________เลขที่_________

แบบฝึ กหัด เรื่อง หน้ าทีข่ องชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตย
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้ นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติหน้ าทีด่ ้ านหน้ าทีต่ ่ อตนเอง หน้ าทีต่ ่ อสั งคม
และหน้ าทีต่ ่ อประเทศชาติ

หน้ าทีต่ ่ อตนเอง

หน้ าทีต่ ่ อสั งคม

หน้ าทีต่ ่ อประเทศชาติ

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

________

________
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ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้ นักเรียนยกตัวอย่ างหน้ าที่ และสิ ทธิทสี่ อดคล้ องกัน ให้ ถูกต้ อง
11
หน้ าที่

สิ ทธิ

หน้ าที่

สิ ทธิ
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อ ง ความเป็ นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2. แบบทดสอบฉบับนี้ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก จานวน 40 ข้อ โดยใช้เวลา
ตอบ 50 นาที
3. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามโดยเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่ องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบ
4. ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนขีดเขียนหรื อทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ

213
1. กฎหมายใดเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศและเป็ นแม่ บทของกฎหมายอื่นทั้งหมด
ก. กฎหมายอาญา
ข. กฎหมายปกครอง
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. กฎหมายระหว่างประเทศ
2. “ รักกันไว้เถิด เราเกิดร่ วมแดนไทย จะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้ วยกัน
เชื้อสายประเพณี ไม่ มีกดี กั้น

เกิดใต้ ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย”

จากบทเพลงดังกล่ าวเกีย่ วข้ องกับหลักการของรัฐธรรมนูญในเรื่องใด
ก. การทาให้การเมืองมีความโปร่ งใส มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ข. สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุม้ ครองจากรัฐธรรมนูญ
ค. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ง. ประชาชนชาวไทยไม่วา่ เหล่ากาเนิด เพศ หรื อศาสนาใด ย่อมอยูใ่ นความคุม้ ครองแห่ง
รัฐธรรมนูญ
3. จากบทสนทนาต่ อไปนีบ้ ุคคลใดทีเ่ ข้ าใจผิดเกีย่ วกับสถานะของพระมหากษัตริ ย์
แตงโม
องุ่น
ขนุน
ส้มโอ

:
:
:
:

พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขของรัฐ
นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทยอีกด้วย
ที่สาคัญนะพระมหากษัตริ ยท์ รงทาหน้าที่โดยตรงในการบริ หารกิจการภายในประเทศ
แล้วพวกเธอรู้ไหม พระมหากษัตริ ยย์ งั ทรงเป็ นผูท้ านุบารุ งศาสนา โดยเป็ นอัคร
ศาสนูปถัมภกอีกด้วย

ก. ขนุน
ข. องุ่น
ค. ส้มโอ
ง. แตงโม
4. เพราะเหตุใดจึงต้ องมีการถ่ วงดุลอานาจอธิปไตย
ก. เพราะเป็ นแสดงถึงความชัดเจนในที่มาของอานาจในฝ่ ายต่างๆ
ข. เพราะเป็ นส่ งเสริ มให้องค์กรผูม้ ีอานาจทั้งสามฝ่ ายทางานแข่งขันกัน
ค. เพราะเป็ นการแสดงถึงความเป็ นเอกภาพ และอิสระในการบริ หารประเทศ
ง. เพราะเป็ นการควบคุมไม่ให้องค์กรทั้งหลายผูกขาดอานาจ และใช้อานาจเกินขอบเขต
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5. ข้ อใดคือผลทีเ่ กิดจากการถ่ วงดุลอานาจอธิปไตย
ก. ทาให้ระบบอุปถัมภ์หมดไป
ข. นักการเมืองไม่สามารถทุจริ ตได้
ค. เกิดการบริ หารที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ง. การบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
6. กฎหมาย มีความหมายตรงกับข้ อใด
ก. กติกาที่คนในสังคมร่ วมกันกาหนดขึ้น
ข. ระเบียบที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม
ค. ข้อบังคับที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม
ง. กฎที่สถาบันหรื อผูม้ ีอานาจสู งสุ ดในรัฐกาหนดขึ้น
7. “เด็กทุกคนจะต้ องได้ รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ปี ” จากข้ อความดังกล่าวเกีย่ วข้ องกับ
กฎหมายใด
ก. กฎหมายลิขสิ ทธิ์
ข. กฎหมายการศึกษา
ค. กฎหมายคุม้ ครองเด็ก
ง. กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
8. ขิงซื้อขนมปังมารับประทาน แล้ วพบว่ าในขนมมีเศษพลาสติกปะปนอยู่ ถ้ านักเรียนเป็ นขิง
นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. ไม่ซ้ื อขนมปั งยีห่ อ้ นี้ อีก
ข. หยิบชิ้นใหม่มารับประทานแทน
ค. บอกเพื่อนว่าอย่าซื้ อขนมยีห่ อ้ นี้อีก
ง. ร้องเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
9. พฤติกรรมใดในข้ อต่ อไปนี้ทเี่ มื่อกระทาแล้ ว จะเป็ นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก
ก. ครู ใช้นกั เรี ยนให้ทาความสะอาดห้องเรี ยน
ข. พ่อให้ลูกช่วยขนดินเพื่อมาปลูกผักสวนครัว
ค. แม่ให้ลูกออกไปขายขนมตามป้ ายรถเมล์ตอนกลางคืน
ง. แม่ลงโทษลูกที่ไม่ยอมทาการบ้านโดยการลดเงินค่าขนมเป็ นเวลา 7 วัน
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10. บุคคลใดต่ อไปนีน้ าความรู้ เกีย่ วกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ ได้ ถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. แดงมีอาการอาหารเป็ นพิษเนื่องจากดื่มนมไม่ได้มาตรฐานจึงแจ้งสานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ข. ดาได้รับความไม่เป็ นธรรมจากราคาน้ าตาลที่สูงกว่าปกติจึงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
ค. เขียวเป็ นเกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางจึงแจ้งต่อกรมการค้าภายใน
ง. เหลืองนาเครื่ องดักแมลงที่คิดค้นเองไปขึ้นทะเบียนจดลิขสิ ทธิ์ ที่สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11. “กฎเกณฑ์ ทคี่ นในสั งคมร่ วมกันกาหนดขึน้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ ทาให้ สังคมเป็ น
ระเบียบเรียบร้ อย” จากข้ อความดังกล่าวหมายถึงข้ อใด
ก. กติกา
ข. สิ ทธิ
ค. ศีลธรรม
ง. วัฒนธรรม
12. ให้ นักเรียนอ่านข่ าวต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ร ถกระบะพุ่ ง ชนจัก รยานยนต์ บริ เวณแยกไฟแดงอุ ท ยานสวรรค์ จ.
นครสวรรค์ โดยรถกระบะขับ ฝ่ าไฟแดงมาด้วยความเร็ ว พุ่งชนเข้ากับ จักรยานยนต์ จน
ทะยานขึ้นเกาะกลางถนน และเกือบชนเข้ากับจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ ง ที่จอดรออยูบ่ ริ เวณ
จุ ด กลับ รถ โดยเหตุ ก ารณ์ ค รั้ งนี้ ท าให้ ผูข้ ับ ขี่ จ ัก รยานยนต์บ าดเจ็ บ สาหั ส เจ้าหน้ า ที่ ไ ด้
ช่วยเหลือและนาส่ งโรงพยาบาล แต่เสี ยชีวติ ในภายหลัง
ทีม่ า ข่ าวไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

นักเรี ยนคิดว่ าข้ อใดคือสาเหตุสาคัญทีส่ ุ ดของอุบัติเหตุดังกล่ าว(การวิเคราะห์ )
ก. การขาดสติ
ข. ความมักง่าย
ค.การฝ่ าฝื นกฎ
ง. ความเห็นแก่ตวั
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13. จากเนือ้ เพลงทีก่ ล่าวว่า “เราเกิดมาเป็ นคนต้ องหมั่นฝึ กฝนให้ ตรงต่ อเวลา” นักเรียนคิดว่าข้ อใด
ไม่ ใช่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการตรงต่ อเวลา
ก. ทาให้เราเป็ นคนมีสัมมาคารวะ
ข. ทาให้เรามีความซื่ อตรงต่อตัวเอง
ค. ทาให้ชีวติ มีระเบียบ และมีวนิ ยั กับตนเอง
ง. สามารถทากิจกรรมต่างๆ ตามเวลาที่กาหนด
14. ให้ นักเรียนอ่านข่ าวต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เมื่ อ วัน ที่ 20 ต.ค. 2558 จากกรณี ที่ มี ผูใ้ ช้เฟซบุ๊ ก เผยแพร่ ค ลิ ป วิ ดี โอ ความยาว
ประมาณ 5 นาที ระบุว่า มีผโู ้ ดยสารเครื่ องบิน 2 คน กาลังแสดงพฤติกรรมต่อว่าและตาหนิ
พนักงานสายการบิ นแอร์ เอเชี ยบนเครื่ องบิ น พร้ อมทั้งยกโทรศัพ ท์มื อถื อขึ้ นมาถ่ ายคลิ ป
วิดีโอ เนื่ องจากไม่พอใจที่ถูกพนักงานสายการบินเชิ ญให้ลงจากเครื่ อง สาเหตุเนื่ องจากนา
กระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญ่ ที่มีน้ าหนัก 7 กิโลกรัม ขึ้นมาบนเครื่ องบิน ซึ่ งพนักงานได้แจ้ง
ว่ากระเป๋ าขนาดใหญ่เกิ น ต้องขออนุ ญาตโหลดใต้เครื่ อง ทาให้ผูโ้ ดยสารไม่พอใจและได้
โยนกระเป๋ าไปข้างล่างตรงประตูทางขึ้นเครื่ องบิน ขณะที่พนักงานสายการบินต่างพยายาม
อธิ บายเหตุผลตามกฎระเบี ยบของสายการบิ นเพื่อให้ผโู ้ ดยสารเข้าใจ ซึ่ งท้ายที่ สุดก็ได้พา
ชาย 2 คนนี้ลงจากเครื่ องบิน ทาให้เที่ยวบินไฟลท์ดงั กล่าวดีเลย์เป็ นเวลาครึ่ งชัว่ โมง
ทีม่ า ข่ าวไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จากพฤติกรรมของผู้โดยสารเครื่องบินดังกล่าว เกีย่ วข้ องกับเรื่องใดมากทีส่ ุ ด
ก. การไม่เคารพกติกา
ข. การขาดมารยาทในการโดยสาร
ค. การทาลายชื่อเสี ยงของสายการบิน
ง. การไม่เตรี ยมพร้อมในการเดินทาง
15. โจอี้ปั่ น จั ก รยานมาถึ งทางม้ า ลาย ซึ่ งขณะนั้ น มี ค นก าลังจะข้ า มถนน ถ้ า นั ก เรี ย นเป็ นโจอี้
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
ก. รี บปั่ นจักรยานเพื่อให้พน้ จากคนข้ามทางม้าลาย
ข. เตรี ยมหยุดเพื่อรอให้คนข้ามทางม้าลายข้ามไปก่อน
ค. ปั่ นจักรยานผ่านทางม้าลายโดยเลี้ยวหลบคนข้ามทางม้าลาย
ง. สามารถปฏิบตั ิได้ทุกข้อ
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16. ขณะที่แก้วเข้ าแถวซื้อบัตรชมภาพยนตร์ มีคนมาแซงคิวแก้ว ถ้ านักเรียนเป็ นแก้วนักเรียนจะทา
อย่างไร
ก. โวยวายเสี ยงดังว่ามีคนแซงคิว
ข. เดินไปแทรกด้านหน้าของคนที่มาแซงคิว
ค. แสดงออกให้เขารู ้วา่ เราไม่พึงพอใจที่เขามาแซงคิว
ง. บอกผูท้ ี่แซงคิวว่า เขามาทีหลังก็ตอ้ งต่อแถวด้านหลัง
17. ข้ อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับความหมายของสิ ทธิ
ก. ประโยชน์หรื ออานาจโดยชอบธรรมที่บุคคลพึงมีพึงได้
ข. ประโยชน์หรื ออานาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุม้ ครองมิให้มีการละเมิด
ค. ประโยชน์หรื ออานาจที่จะกระทาการใดๆได้อย่างอิสระ ตามความพึงพอใจตนเอง
ง. ประโยชน์หรื ออานาจของบุคคลที่จะกระทาการใดๆได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจาก
กฎหมาย
18. ถ้ าทุกคนในสั งคมเคารพในสิ ทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและผู้อนื่ จะส่ งผลให้ สังคมเป็ นอย่างไร
ก. สังคมมีความสงบสุ ข
ข. สังคมเกิดความพอเพียง
ค. สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
19. ชมพู่จอดรถขวางทางเข้ าออกหน้ าบ้ านของแตงโมเป็ นประจา ทาให้ แตงโมลาบากในการเข้ าออก
ถ้ านักเรียนเป็ นแตงโมนักเรียนจะทาอย่างไร
ก. ติดป้ ายห้ามจอดที่หน้ากระจกรถชมพู่
ข. แจ้งตารวจให้มายกรถของชมพูไ่ ปโรงพัก
ค. นาเก้าอี้มาวางหน้าบ้านเพื่อไม่ให้ชมพูจ่ อดรถ
ง. บอกชมพูว่ า่ บริ เวณหน้าบ้านนี้มีรถเข้าออกเป็ นประจา
20. บทสนทนาระหว่ างอั้มกับปู
ปู : “ อั้ม การที่เธอเอารู ปของฉันไปลงในเฟสบุค๊ แบบนั้น เธอขออนุญาตฉันรึ ยงั ”
อั้ม : “ ก็เราเห็นว่ามันน่ารัก และตลกดี เพื่อนๆ ก็ขากัน แล้วก็เข้าไปคอมเม้นกัน
เยอะแยะเลยนะปู เราก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรนะ”
ปู : “................................................”
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จากบทสนทนาดังกล่ าว ถ้ านักเรียนเป็ นปูจะบอกกับอั้มว่ าอย่ างไร
ก. ถ้าเธอลงรู ปฉัน ฉันก็จะลงรู ปของเธอบ้าง
ข. แล้วแต่นะเอาที่เธอสบายใจ แต่ฉนั ไม่ชอบ
ค. เธอทาอย่างนี้ไม่ได้นะ เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของฉัน
ง. ไปลบรู ปของฉันออกเดี๋ยวนี้ ไม่ง้ นั ฉันจะไปฟ้ องครู
21. เจี๊ยบกาลังจะแชร์ ภาพผู้เสี ยชี วติ จากเหตุการณ์ ลอบวางระเบิดทีแ่ ยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17
สิ งหาคม 2558 ในสื่ อสั งคมออนไลน์ ขณะนั้นหวานซึ่งนั่งอยู่ข้างๆได้ เห็นการกระทาของเจี๊ยบ ถ้ า
นักเรียนเป็ นหวาน นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. บอกหวานว่าทาได้เลย คนอื่นก็ทากัน
ข. บอกหวานว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยชีวติ
ค. บอกหวานว่าอย่าแชร์ เลย ภาพหน้ากลัว ไม่สวย
ง. บอกหวานว่าให้จดั เก็บภาพลงบนมือถือแทนดีกว่า
22. ป้าสมใจเป็ นคนรักสั ตว์ จึงเก็บสุ นัขจรจัดมาเลีย้ ง โดยทุกๆเช้ าป้าสมใจจะปล่ อยให้ สุนัขออกไป
ขับถ่ ายบริเวณสวนสาธารณะท้ ายหมู่บ้าน ซึ่งไม่ ค่อยมี คนไปใช้ ตอนเช้ า การกระทาของป้าสมใจ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ก. เหมาะสม เพราะสัตว์เลี้ยงต้องขับถ่าย
ข. เหมาะสม เพราะตอนเช้าสาธารณะท้ายหมู่บา้ นไม่ค่อยมีคนไปใช้
ค. ไม่เหมาะสม เพราะเป็ นพื้นที่ของส่ วนร่ วมที่ใช้ร่วมกัน
ง. ไม่เหมาะสม เพราะการกระทาดังกล่าวทาให้คนที่เกลียดสุ นขั ตาหนิได้
23. “ภาระและความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยทุกคนทีต่ ้ องยึดถือปฏิบัติ” จากข้ อความ
ดังกล่าวหมายถึงข้ อใด
ก. กติกา
ข. หน้าที่
ค. กฎหมาย
ง. ข้อบังคับ
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24. ขณะที่หนิ งและเพื่อนๆ ไปเข้ าห้ องน้าในห้ างสรรพสิ นค้ า ได้ พบชาวต่ างชาติท่าทางมีพิรุธนา
กระเป๋ ามาวางไว้ ถ้ านักเรียนเป็ นหนิง นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. หยิบกระเป๋ าไปคืนชาวต่างชาติ
ข. แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง
ค. ชวนเพื่อนให้รีบเดินหนี ออกจากห้องน้ า
ง. ชวนเพื่อนไปเปิ ดกระเป๋ าด้วยความอยากรู้
25. มีคนมาเสนอขายนา้ มันพืชหนีภาษีให้ กบั ป้าสมจิตทีข่ ายกล้วยทอด ถ้ านักเรียนเป็ นป้าสมจิต
นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. รับซื้ อแล้วนาไปขายต่อ
ข. บอกให้คนอื่นรี บมาซื้ อของถูก
ค. รี บซื้ อกักตุนไว้ทอดกล้วยขาย
ง. ไปแจ้งตารวจว่ามีสินค้าหนีภาษีมาขาย
26. อ้ อมพบเห็นนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติหยิบพระพุทธรู ปในพิพธิ ภัณฑ์ ขนึ้ มาถ่ ายรู ปคู่กนั
ถ้ านักเรียนเป็ นอ้อม นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. แจ้งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
ข. เข้าไปต่อว่านักท่องเที่ยว
ค. ขอนักท่องเที่ยวถ่ายรู ปต่อ
ง. บอกให้นกั ท่องเที่ยววางพระพุทธรู ปลง
27. ทุกๆปี เมื่อปิ ดเทอม ครอบครัวของแป้งจะไปพักผ่ อนทีต่ ่ างประเทศ แต่ ปีนีก้ ลับเลือกทีจ่ ะไป
พักผ่อนทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ วไทย แสดงว่าครอบครัวของแป้ง มี
ส่ วนร่ วมกิจกรรมทางสั งคมในด้ านใด
ก. ด้านการเมือง
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ค. ด้านวัฒนธรรม
ง. ด้านสิ่ งแวดล้อม

220
28. จากกรณีภัยพิบัติต่างๆทีเ่ กิดขึน้ เช่ น นา้ ท่วม สึ นามิ แผ่นดินไหว นักเรียนจะมีส่วนช่ วยเหลือใน
กรณีดังกล่าวได้ อย่างไร
ก. หยิบเงินแม่ไปบริ จาค
ข. หยุดเรี ยนไปเป็ นอาสาสมัคร
ค. ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ง. ร่ วมรณรงค์ขอรับบริ จาคเพื่อนๆในโรงเรี ยน
29. “ ประเพณีสงกรานต์ ทดี่ ีกาลังหายไป คนส่ วนใหญ่ใช้ ปืนฉีดนา้ และมีการแต่ งกายที่วาบหวิว จน
กลายเป็ นเพียงปาร์ ตเี้ ล่ นนา้ ” จากข้ อความดังกล่าว นักเรียนจะมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหานีไ้ ด้
อย่างไร
ก. ใช้ขนั น้ าแทนปื นฉี ดน้ า
ข. ใส่ ชุดไทยเล่นน้ าสงกรานต์
ค. รดน้ าดาหัวผูใ้ หญ่ในวันสงกรานต์
ง. ไม่ใช้ดินสอพองในการเล่นสงกรานต์
30. บุคคลใดทีป่ ฏิบัติตนไม่ สอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสั งคม
ก. ฟ้ าร่ วมแห่เทียนในวันเข้าพรรษา
ข. รุ ้งซื้ อสิ นค้า OTOP ในงานกาชาด
ค. เมฆลงสมัครแข่งขันฟุตบอลประจาจังหวัด
ง. ฝนจัดนิทรรศการเผยแพร่ ในวันสิ่ งแวดล้อม
31. ข้ อใดคือความหมายของสาธารณสมบัติ
ก. งานที่ทาให้กบั ประชาชน หรื อคนส่ วนรวมในสังคม
ข. กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์บุคคลที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
ค. ทรัพย์สินส่ วนรวมที่รัฐจัดบริ การเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
ง. แนวทางกิจกรรมหรื อการเลือกตัดสิ นใจของรัฐตามความต้องการของประชาชน
32. ผึง้ กาลังเขียนข้ อความที่ไม่ สุภาพบนกาแพงโรงเรียน ซึ่งขณะนั้นแนนได้ ผ่านมาเห็นการกระทา
ของผึง้ ถ้ านักเรียนเป็ นผึง้ นักเรียนจะทาอย่างไร
ก.ปล่อยทิง้ ไว้ เพราะไม่ใช่ธุระ
ข. ชวนเพื่อมาเขียนต่อข้อความเดิม
ค. ชื่นชมกับความกล้าหาญของคนที่ขีดเขียน
ง. แจ้งครู ฝ่ายปกครองเพื่อให้ดาเนิ นการต่อไป
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33. นักเรียนกับเพือ่ นไปอ่านหนังสื อเตรียมสอบทีห่ ้ องสมุด ปรากฏว่ าเพือ่ นของนักเรียนเห็นปก
นิตยสารรู ปดาราทีช่ ื่ นชอบ เพือ่ นของนักเรียนจึงแอบนานิตยสารใส่ กระเป๋ าเพือ่ นาไปเป็ นของ
ส่ วนตัว นักเรียนจะบอกเพือ่ นว่าอย่างไร
ก. เก็บให้ดีอย่าให้ครู เห็นนะ
ข. แกล้งทาเป็ นไม่เห็นขณะเพื่อนหยิบหนังสื อใส่ กระเป๋ า
ค. เตือนเพื่อนว่าควรไปยืมหนังสื อ เพราะเป็ นหนังสื อห้องสมุด
ง. บอกเพื่อนคนอื่นให้ทราบ เพื่อที่เพื่อนคนนั้นจะได้ไปบอกครู
34. พฤติกรรมของบุคคลใดต่ อไปนีท้ ไี่ ม่ มีส่วนในการบาเพ็ญประโยชน์ เพือ่ ส่ วนรวม
ก. ป้ าชมทาอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กกาพร้า
ข. ลุงชอบบริ จาคที่ดินส่ วนตัวสร้างวัดประจาหมู่บา้ น
ค. ลุงแช่มสร้างถนนเพื่อให้คนในหมู่บา้ นเข้าออกสะดวก
ง. ป้ าชื่นแจกขนมให้ชาวบ้านฟรี ก่อนเปิ ดกิจการร้านขนม
35. จินดานาถังขยะสาธารณะไปไว้ในบ้ านตัวเอง เพือ่ ทิง้ ขยะ จากพฤติกรรมของจินดานักเรียนคิด
ว่าเหมาะสมหรือไม่
ก. เหมาะสม เพราะไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อถังขยะ
ข. เหมาะสม เพราะถังขยะต้องทิ้งขยะอยูแ่ ล้ว จะตั้งตรงไหนก็ได้
ค. ไม่เหมาะสม เพราะที่บา้ นมีถงั ขยะอยูแ่ ล้ว
ง. ไม่เหมาะสม เพราะถังขยะเป็ นของส่ วนรวมไม่ใช่ของส่ วนตัว
36. ข้ อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
ก. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่อยูร่ อบตัวเรา
ข. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มนุษย์นามาใช้ประโยชน์
ค. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยูร่ อบตัวเรา
ง. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มนุษย์นามาใช้ประโยชน์
37. โครงการแกล้ งดิน เป็ นโครงการในพระราชดาริเพือ่ แก้ ปัญหาดินเปรี้ยวให้ สามารถเพาะปลูกได้
ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่ องใด ชั ดเจนทีส่ ุ ด
ก. การถนอม
ข. การปรับปรุ ง
ค. การใช้สิ่งทดแทน
ง. การนากลับมาใช้ใหม่
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38. การปฏิบัติในข้ อใดเป็ นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางอ้ อม
ก. การใช้ทรัพยากรเท่าที่จาเป็ น
ข. การนาทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ าอีก
ค. การใช้สิ่งอื่นทดแทนทรัพยากรที่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
ง. การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
39. ให้ นักเรียนอ่านข่ าวต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
“พิธีบ วชป่ า” มีวิธีคิด มาจากการต่ ออายุต้นไม้ให้เจริ ญ ยัง่ ยืน
สื บไปตามคติความเชื่อ ด้วยวิธีการห่มจีวรให้กบั ต้นไม้เช่นเดียวกับการ
บวชพระ "บวชป่ า" ไม่ ใ ช่ เพี ย งการน าเอาผ้า เหลื อ งไปผูก มัด ต้น ไม้
เท่านั้น แต่เป็ นการเชื่ อมร้อยคนทุกฝ่ ายให้มาอยูร่ ่ วมกัน และเป็ นสัญญา
ใจในการร่ วมกันคุ ม้ ครองป่ า สิ่ งนี้ เป็ นวิธีคิดและการกระทาที่ แยบยล
นับเป็ นการนาความเชื่ อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาป่ า
และแหล่งต้นน้ าลาธารเอง
ที่มา สุวรรณา นุ่มพิษณุ https://www.gotoknow.org/posts/135507
และมูลนิธิฮกั เมืองน่าน http://www.hmnf.org/

ข้ อใดเป็ นผลทีเ่ กิดขึน้ จากพิธีบวชป่ า
ก. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล รักษา
ข. ประเพณี ที่สาคัญของท้องถิ่นคงอยูต่ ่อไป
ค. เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจ ของคนในชุมชน
ง. พระพุทธศาสนาได้รับการสื บทอดต่อไปให้ยาวนาน
40. ข้ อไม่ ใช่ ประโยชน์ ของทรัพยากรป่ าไม้
ก. ช่วยป้ องกันอุทกภัย
ข. เป็ นตัวบ่งชี้ ดา้ นความมัน่ คง
ค. เป็ นปัจจัย 4 ในการดารงชีวติ ของมนุษย์
ง. เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู ้
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แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คาชี้แจงในการทาแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบนี้ เป็ นแบบทดสอบวัด คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย เชิงสถานการณ์ โดยมีรูปแบบคาถามให้นกั เรี ยนเลือกแนวทางปฏิบตั ิ จานวน 45 ข้อ
เวลา 60 นาที
2. ให้นกั เรี ยนแทนตนเองเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นสถานการณ์น้ นั
3. คาตอบที่นกั เรี ยนเลือกตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ในแต่ละข้อ ไม่ใช่คาตอบที่บ่งบอก
ถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง และไม่มีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยน จึงขอให้นกั เรี ยนตอบ
ให้ตรงกับพฤติกรรมของตนเองตามความเป็ นจริ ง
4. วิธีการตอบให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องสี เหลี่ ยมให้ตรงกับข้อ ก ข ค ง ที่
นักเรี ยนเลือกในกระดาษคาตอบเพียง 1 ตัวเลื อกเท่านั้น และให้นกั เรี ยนตอบแบบทดสอบให้ครบ
ทุกข้อ
5. หากนักเรี ยนไม่เข้าใจวิธีทาหรื อข้อความใดๆ ที่ปรากฏในแบบทดสอบ ให้นกั เรี ยนถาม
ครู ได้ก่อนลงมือทา

ชื่อ_____________________________นามสกุล_______________________
ชั้น___________________ เลขที่___________________
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1. ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมฐานอาเซี ยนน่ ารู้ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกคนจะได้ ประทับตราเข้ าร่ วมฐาน
ลงในสมุดกิจกรรม แต่ หวานป่ วยจึงนอนทีห่ ้ องพยาบาล อ้ อเกรงว่ ากลุ่มของตนจะได้ คะแนนน้ อย
จึงนาสมุดกิจกรรมฐานของหวานไปประทับตราแทน ซึ่ งแตงกวาเห็นพฤติกรรมของอ้ อ แตงกวา
ควรทาอย่างไร
ก. บอกอ้อว่า ถ้าครู จบั ได้จะถูกปรับแพ้ (2 คะแนน)
ข. รี บเดินหนี เพราะกลัวถูกมองว่าสมรู ้ร่วมคิด (1 คะแนน)
ค. ชวนอ้อไปสารภาพกับครู แล้วนาสมุดคะแนนไปคืนครู (3 คะแนน)
ง. บอกอ้อว่า ให้ลบตราประทับออกเพราะผิดกติกา เอาเปรี ยบกลุ่มอื่น (4 คะแนน)
2. ณ ห้ างสรรพสิ นค้ าแห่ งหนึ่ ง ได้ มี ก ารแจกคู ปองเพื่อ ซื้ อน้ามั นพืช ลดราคา 1 คู ปองต่ อการซื้ อ
นา้ มันพืช 3 ขวด ซึ่งในการซื้อแต่ ละครั้ง สามารถใช้ ได้ เพียงหนึ่งคูปอง ป้าชมมีอยู่แล้ ว 1 ใบ และพบ
คูปองตกอยู่อีก 1 ใบ ป้าชมจึงได้ นามาใช้ ในการชาระเงินที่เคาน์ เตอร์ ท้งั 2 ใบ พนักงานที่เคาน์ เตอร์
จะทาอย่างไร
ก. รับชาระเงินตามปกติ เพราะเดี๋ยวลูกค้าจะโวยวาย (1 คะแนน)
ข. อธิบายวิธีการใช้คูปอง ตามหน้าที่ของพนักงานที่ดี (3 คะแนน)
ค. นาคูปองไปแจ้งหัวหน้า เพื่อบันทึกลงในประวัติการทางานที่ดี (2 คะแนน)
ง. แจ้งให้ป้าชมทราบว่า สามารถใช้ได้ใบเดียว เพราะเป็ นไปตามกติกาการซื้ อสิ นค้า (4 คะแนน)
3. ก่ อนสอบวิชาหน้ าที่พลเมือง มีนถามมดว่ า ต้ องการให้ ตนส่ งโพยข้ อสอบวิชานี้ให้ กับมดหรื อไม่
มดตอบว่ าไม่ ต้องการ มดมีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพื่อความภูมิใจในคะแนนของตน (2 คะแนน)
ข. ถ้าถูกครู จบั ได้แล้วจะหมดสิ ทธิ์ สอบ (1 คะแนน)
ค. เป็ นการทาผิดกฎการสอบ และเป็ นการโกงเพื่อนคนอื่นๆ (4 คะแนน)
ง. ถ้าเพื่อนในห้องคนอื่นรู ้วา่ ลอกข้อสอบ เพื่อนจะไม่คบตนเอง (3 คะแนน)
4. ณ ห้ างสรรพสิ นค้ าแห่ งหนึ่ง นาริ นทร์ และเพื่อน ๆ กาลังหาที่จอดรถ ซึ่ งทุกที่เต็มหมด ยกเว้ นที่
จอดรถสาหรับคนพิการที่ยงั ว่ างอยู่ เพือ่ นจึงบอกนาริ นทร์ ให้ ขับเข้ าไปจอด แต่ นารินทร์ ไม่ ยอมจอด
รถตรงทีจ่ อดสาหรับคนพิการจึงขับรถเลยไป นารินทร์ มีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. ไม่อยากเสี ยค่าปรับ (1 คะแนน)
ข. เพือ่ นจะได้ชื่นชมในการกระทาของเรา (2 คะแนน)
ค. จะได้ไม่ฝ่าฝื นกฎของห้าง และเป็ นการละเมิดสิ ทธิ์ คนพิการ (4 คะแนน)
ง. เพื่อกระตุน้ ให้เพื่อนเห็นว่าถ้าเราจอดตรงนี้ แล้วคนพิการจะจอดตรงไหน (3 คะแนน)
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5. ขณะทีฉ่ วีกบั เพือ่ นๆ กลับบ้ านโดยรถไฟฟ้าใต้ ดิน ฉวีร้ ู สึกหิวจึงนาอาหารและนา้ ดื่มมารับประทาน
แอนจึงบอกฉวีว่า การกระทาดังกล่ าวเป็ นข้ อห้ ามของรถไฟฟ้าใต้ ดิน แอนมีเหตุผลอย่ างไรที่ทา
เช่ นนั้น
ก. ถ้าเจ้าหน้าที่มาพบจะถูกเชิญลงจากรถไฟฟ้ า (1 คะแนน)
ข. เพื่อให้คนอื่นบนรถไฟฟ้ าใต้ดินเห็นถึงการรักษากฎระเบียบ (3 คะแนน)
ค. ต้องการให้ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของของสถานที่น้ นั ๆ (4 คะแนน)
ง. อยากได้รับคาชมเชยจากเพื่อนๆว่าปฏิบตั ิตามกฎของรถไฟฟ้ า (2 คะแนน)
6. ในวันที่เอ๋ ไม่ ได้ ทางาน มักจะเปิ ดเพลงเสี ยงดังก่ อให้ เกิดความราคาญและรบกวนคนข้ างบ้ าน คน
ข้ างบ้ านจึงมาบอกแม่ ของเอ๋ แม่ จึงใช้ อ้อมซึ่ งเป็ นพี่สาวเอ๋ เดินไปปิ ดวิทยุ การเดินไปปิ ดวิทยุของ
อ้ อมเป็ นเพราะเหตุผลในข้ อใด
ก. ต้องถูกแม่บ่น ถ้าใช้แล้วไม่ไป (1 คะแนน)
ข. เพือ่ แม่จะได้เห็นว่าเป็ นลูกที่เชื่อฟัง (3 คะแนน)
ค. เพื่อที่แม่จะได้อารมณ์ดี ให้ค่าขนมเพิ่ม (2 คะแนน)
ง. เพื่อให้นอ้ งรู ้วา่ พฤติกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดความราคาญต่อผูอ้ ื่น (4 คะแนน)
7. ขณะที่ครู กาลังหันหลังเขียนกระดาน ก้ องกับกุ้งได้ ขยากระดาษปาใส่ เพื่อนคนอื่น ๆ ในห้ องเรียน
กิบ๊ ซึ่งเป็ นหัวหน้ าห้ องจึงหันไปตาหนิเพือ่ นทั้งสอง กิบ๊ มีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. กลัวเรี ยนไม่เข้าใจ แล้วจะได้เกรดไม่ดี (2 คะแนน)
ข. เห็นใจเพื่อนร่ วมห้องคนอื่นที่เรี ยนร่ วมกัน (3 คะแนน )
ค. กลัวถูกครู ตาหนิวา่ ไม่ดูแลความเรี ยบร้อยในห้อง (1 คะแนน)
ง. ก้องกับกุง้ จะได้รู้วา่ การกระทาของตนรบกวนการเรี ยนของผูอ้ ื่น (4 คะแนน)
8. เต้ ป่ วยเข้ าโรงพยาบาล แล้ ว ไม่ มี ใครดู แลสุ นั ขที่ บ้ าน เต้ จึ งแอบน าสุ นั ขเข้ ามาในโรงพยาบาล
ต้ นหอมซึ่งเป็ นพยาบาลเห็นจึงบอกเต้ ว่าห้ ามนาสุ นัขเข้ ามาในโรงพยาบาล ต้ นหอมมีเหตุผลอย่ างไร
ทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพื่อจะได้รับการยกย่องว่าปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเข้มแข็ง (2 คะแนน)
ข. เพื่อเป็ นการช่วยให้ผปู ้ ่ วยคนอื่นไม่ตอ้ งทนเสี ยงสุ นขั (3 คะแนน)
ค. เพื่อไม่ให้ถูกหัวหน้าพยาบาลตาหนิวา่ บกพร่ องต่อการทางาน (1 คะแนน)
ง. เพื่อเป็ นการบอกว่าเต้กาลังละเมิดสิ ทธิ ของผูป้ ่ วยคนอื่น ๆ ที่นอนรักษาตัว (4 คะแนน)
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9. ในห้ องเรี ยนของนักเรี ยนมีเพื่อนที่เป็ นชนกลุ่มน้ อยจากภาคเหนือมาเรียนร่ วมกัน ซึ่ งนักเรี ยนคน
ดังกล่ าวพู ดไม่ ชัด จึ งทาให้ เพื่อ นคนอื่นๆ ล้ อเลียนเป็ นที่สนุ กสนาน แต่ นักเรี ยนกลับ ไม่ ล้อเลียน
เพื่ อ นคนดั งกล่ าว พร้ อ มกั บ บอกเพื่ อ นคนอื่ น ว่ าไม่ ค วรท าอย่ า งนั้ น นั ก เรี ย นมี เหตุ ผ ลอย่ า งไร
ทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพื่อเป็ นการให้เกียรติเพื่อน (4 คะแนน)
ข. ถ้าครู รู้แล้วจะถูกตาหนิวา่ เป็ นเด็กไม่ดี (1 คะแนน)
ค. เพื่อแสดงให้เพื่อนเห็นว่า ตนเองไม่ดูถูกผูอ้ ื่น (3 คะแนน)
ง. เพื่อนที่เป็ นชนกลุ่มน้อยจะได้ยอมคุยและเล่นกับตนเอง (2 คะแนน)
10. ต้ นเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ง เมื่อถึงงานแข่ งขันกีฬาฟุตบอลระหว่ างโรงเรี ยน ต้ นกลับไป
เชี ยร์ ทีม ตรงข้ าม ทาให้ เตยซึ่ งเป็ นเพื่อนต้ น โกรธต้ นที่ไม่ เชี ยร์ ทีม โรงเรี ยน ต้ น จะบอกเตยด้ วย
เหตุผลอย่ างไร
ก. ถึงจะเชียร์ ทีมอื่นก็ไม่ถูกหักคะแนน (1 คะแนน)
ข. การเชียร์ กีฬาเป็ นเรื่ องส่ วนตัว ทุกคนจะเชียร์ ทีมใดก็ได้ (4 คะแนน )
ค. เพื่อนอีกโรงเรี ยนให้ช่วยเชียร์ เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปเลี้ยงข้าว (2 คะแนน)
ง. การเชียร์ทีมอื่นเป็ นการแสดงน้ าใจนักกีฬาสร้างความสามัคคี (3 คะแนน )
11. ในการประชุ มกลุ่มย่ อย เสื อเสนอความคิดเห็นแต่ กวางไม่ เห็นด้ วย กวางมักจะพูดแทรกความ
คิดเห็นของเสื ออยู่บ่ อยครั้ ง จนทาให้ เกิดการเถียงกัน กบในฐานะที่เป็ นประธานกลุ่ม จึ งพยายาม
ไกล่ เกลีย่ กบมีเหตุผลอย่างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. ไม่อยากให้สมาชิกในกลุ่มตาหนิวา่ นิ่งเฉย (1 คะแนน)
ข. เป็ นการไกล่เกลี่ยให้เพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น (4 คะแนน)
ค. การประชุมจะได้ดาเนินต่อไป เพื่อที่งานจะได้เสร็ จทันตามเวลา (2 คะแนน)
ง. ให้เพื่อนคนอื่นเห็นถึงความสามารถของตนซึ่ งเป็ นประธานกลุ่ม ในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
(3 คะแนน)
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12. ในการจัดทัศนศึกษาเส้ นทางธรรมชาติป่าชายเลน ครู ได้ ให้ แผนที่โดยให้ นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มเดิน
สารวจแล้ วกลับมาให้ ทันภายในเวลาทีก่ าหนด เพือ่ รับของรางวัลสาหรับผู้ชนะ ปรากฏว่ าเมื่อถึงทาง
แยก แก้ มซึ่ งเป็ นหัวหน้ าทีมบอกให้ แยกไปทางซ้ าย แต่ ออมสิ นซึ่ งเป็ นรองหัวหน้ าทีมบอกว่ า จาก
แผนที่น่าจะแยกไปทางขวาก็สามารถเดินถึงที่หมายได้ เหมือนกัน ถ้ านักเรี ยนเป็ นหนึ่งในผู้ร่วมทีม
นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. ขอดูแผนที่ เพื่อช่วยกันดูเส้นทาง จะได้ชนะและกลับไปรับ รางวัลจากครู (2 คะแนน)
ข. บอกให้เพื่อนใจเย็น ค่อยๆหาทางกลับ เพื่อแสดงให้เพื่อนเห็นตนเป็ นผูร้ ่ วมทีมที่ดี (3 คะแนน)
ค. บอกให้เพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงหาข้อสรุ ปเพื่อให้กลับถึงที่หมาย
(4 คะแนน)
ง. ปล่อยให้สองฝ่ ายแสดงความคิดเห็นกันไป แล้วค่อยรอข้อสรุ ป เพราะถ้าเลือกฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
เพื่อนจะโกรธ (1 คะแนน)
13. ในการอภิปรายหัวข้ อ “ทาอะไรตามใจคือไทยแท้ ” คุณครู ให้ โอกาสนักเรียนได้ แสดงความ
คิดเห็น ซึ่งแบงก์กไ็ ด้ ยกมือแสดงความคิดเห็นด้ วย แต่ ปรากฏว่า คุณครู ไม่ เห็นด้ วยกับความคิด
แบงก์ แบงก์จะทาอย่างไร
ก. ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆอีก (1 คะแนน)
ข. ฟังความคิดเห็นของครู เพียงอย่างเดียว เพราะจะได้ไม่ถูกหักคะแนน (2 คะแนน)
ค. ฟังความคิดเห็นของครู เพื่อที่เพื่อนจะได้เห็นว่าตนเป็ นคนรู้จกั กาลเทศะ (3 คะแนน)
ง. ฟังความคิดเห็นของครู พร้อมทั้งยกมือเมื่อจะแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับมุมมองของตน
(4 คะแนน)
14. ในคาบวิ ช าแนะแนว คุ ณ ครู ไ ด้ ให้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ กั น เพื่ อ ท ากิ จ กรรม “รั บ ฟั งเขา เข้ า ใจเรา”
โดยเป็ นกิ จ กรรมที่ ให้ บ อกข้ อ ดี และข้ อ เสี ยของอี ก ฝ่ าย อัญ ญ่ ากั บ อิ งอิ งจึ งจั บ คู่ กัน ท ากิ จ กรรม
ดังกล่ าว ขณะที่อัญญ่ าบอกข้ อเสี ยอิงอิง แต่ อิงอิงรั บ ไม่ ได้ และกล่ าวหาว่ าอัญญ่ ามีอคติกับตนเอง
อัญญ่าจะทาอย่างไร
ก. ไม่พดู ต่อเพราะกลัวเพื่อนจะโกรธตนเอง (1 คะแนน)
ข. เล่นกิจกรรมต่อไปให้จบ เพื่อจะได้รับคะแนนในการทากิจกรรม (2 คะแนน)
ค. บอกให้เพื่อนเข้าใจว่ามันเป็ นการแสดงความคิดเห็น เพื่อที่เพื่อนจะได้เข้าในเราว่าไม่ได้อคติ
(3 คะแนน)
ง. อธิ บายให้เพื่อนเข้าใจ เพราะในการทางานข้างหน้าย่อมต้องเจอสถานการณ์แบบ เพราะฉะนั้น
กิจกรรมในวันนี้ เป็ นการฝึ กการรับ ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น (4 คะแนน)
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15. สายไหมเป็ นผู้จัดกิจกรรมค่ ายอาเซียน ซึ่งได้ ไปสารวจสถานที่กับคณะทางานเรียบร้ อยแล้ ว แต่
ปรากฏว่ าเมื่อถึงวันใกล้ เดินทาง เกิดพายุพัดถล่ มพื้นที่ แต้ วซึ่ งเป็ นหนึ่ งในคณะทางานจึงเสนอว่ า
ควรเลื่อนวันทากิจกรรม จึงทาให้ เกิดการโต้ แย้ งกับสายไหม เพราะสายไหมบอกว่ าตนได้ เตรี ยมทุก
อย่างเรียบร้ อยแล้ ว ถ้ านักเรียนเป็ นผู้อนุมัติกจิ กรรมค่ ายจะทาอย่ างไร
ก. นิ่งเฉย เพราะถ้าเห็นด้วยกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเพื่อนจะโกรธ คิดว่าลาเอียง (1 คะแนน)
ข. ใช้หลักเหตุผลในการตัดสิ น เพื่อที่คณะทางานจะได้เห็นถึงความยุติธรรมในการทางาน
(3 คะแนน)
ค. บอกให้เพื่อนทั้งสองใจเย็น แล้วค่อยหาข้อมูลคุยกัน เพื่อที่เพื่อนจะได้ชมว่าเป็ นคนที่รับฟัง
ความคิดเห็น (2 คะแนน)
ง. อธิ บายให้เพื่อนต่างยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน เพื่อหาข้อสรุ ปที่ดีที่สุด และเกิด
ประโยชน์กบั กิจกรรม (4 คะแนน)
16. ในรายวิชาหน้ าทีพ่ ลเมือง คุณครู ได้ มอบหมายให้ นักเรี ยนทางานกลุ่ม แต่ ตาลไม่ ยอมช่ วยเพือ่ น
ทางานกลุ่มโดยให้ เหตุผลว่ าตนเองจ่ ายเงินมากกว่ าคนอืน่ ย่ อมต้ องทางานน้ อยกว่ าคนอื่น ถ้ า
นักเรียนเป็ นเพือ่ นสนิทของตาล นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. บอกให้ตาลมาช่วยเพื่อน เพื่อที่งานจะได้เสร็ จ (2 คะแนน)
ข. บอกให้ตาลซื้ อขนมมาเลี้ยงเพื่อน เพื่อนจะได้ไม่โกรธ (1 คะแนน)
ค. บอกให้ตาลเข้าใจว่าเป็ นงานกลุ่ม ทุกคนต้องช่วยกัน งานจึงจะสาเร็ จ (4 คะแนน)
ง. บอกให้ตาลช่วยเพื่อนบ้าง เพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มเห็นว่าตนเองเป็ นคนทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
(3 คะแนน)
17. เอเป็ นประธานกลุ่ม จึงวางแผนกาหนดการทางานของสมาชิ กในกลุ่ม โดยไม่ ได้ ถามความสมัคร
ใจ จึงทาให้ แจนไม่ พอใจเพราะเป็ นงานทีแ่ จนไม่ ถนัด แจนจะทาอย่างไร
ก. ทาตามที่เอกาหนด เนื่องจากกลัวถูกมองว่าเรื่ องมาก (1 คะแนน)
ข. ทาตามที่เอกาหนด แต่บอกเอว่าครั้งหน้าต้องให้เลือกตามความสมัครใจ (2 คะแนน)
ค. ประชุมหารื อกับสมาชิกคนอื่น เพื่อให้ยกเลิกแผนการทางานเดิม และหาแนวทางใหม่
(3 คะแนน)
ง. ประชุมหารื อกับสมาชิกคนอื่น เพื่อช่วยกันคิดวางแผนปรับ แนวทางในการทางาน (4 คะแนน)
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18. ในงานกลุ่มปอได้ รับมอบหมายให้ ทางานตามความถนัดของตน เมื่อปอทางานเสร็จเรียบร้ อย แต่
ป่ านทางานไม่ เสร็จ ปอจึงอาสาเข้ าไปช่ วยป่ าน ปอมีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. อยากได้รับคาชมเชยว่าเป็ นคนมีน้ าใจ (2 คะแนน)
ข. ถ้างานกลุ่มเสร็ จไม่ทนั จะถูกตัดคะแนน (1 คะแนน)
ค. เป็ นการแสดงน้ าใจในการช่วยเหลือเพื่อน (3 คะแนน)
ง. เพื่อที่งานในกลุ่มจะได้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (4 คะแนน)
19. ครู ได้ ข อร้ อ งให้ แนนกับ ผึ้งมาช่ ว ยครู ท าป้ ายชื่ อ เพื่ อ ใช้ ในการอบรม โดยให้ ท าคนละ 20 ชิ้ น
ปรากฏว่ าแนนทาป้ายชื่ อเสร็ จก่ อนผึง้ แนนจึงถามผึง้ ว่ าจะให้ ช่วยหรื อไม่ แนนมีเหตุผลอย่ างไรที่
ทาเช่ นนั้น
ก. ผึ้งจะมองว่าตนไม่มีน้ าใจ (1 คะแนน)
ข. เพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (4 คะแนน )
ค. เพื่อแสดงน้ าใจที่มีในการช่วยงานผึ้ง (3 คะแนน )
ง. รี บทางานให้เสร็ จ ครู จะได้ให้ทานขนม (2 คะแนน )
20. พรุ่ งนี้เป็ นงานวันเปิ ดโลกกิจกรรมของโรงเรียน แต่ ชมรมของนักเรียนยังจัดซุ้ มกิจกรรมไม่ เสร็ จ
นักเรียนในชมรมจึงตกลงกันว่ าจะจัดให้ เสร็จภายในวันนี้ แอนซึ่งบ้ านอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก
ตกลงจะอยู่ช่วยจัดให้ เสร็จ แต่ เพื่อน ๆ ต่ างก็บอกไม่ เป็ นไร ให้ แอนรี บกลับบ้ าน แต่ แอนก็ยังยืนยันที่
จะอยู่ทางานจนเสร็จ แอนมีเหตุผลใดทีท่ าเช่ นนั้น
ก. กลัวจะไม่ผา่ นกิจกรรมชมรม ถ้างานไม่สาเร็ จ (1 คะแนน)
ข. เพื่อจะได้รับคาชมเชยในการร่ วมมือร่ วมใจกันทางานไม่ทิ้งเพื่อน (2 คะแนน )
ค. เพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จากการร่ วมมือร่ วมใจของทุกฝ่ าย (4 คะแนน )
ง. เพื่อให้เพื่อนในชมรมเห็นว่าตนเองแม้บา้ นไกล ก็ยงั ช่วยกันทางาน จนงานกลุ่มสาเร็ จ
(3 คะแนน )
21. เนยมีความสามารถในการวาดรู ป แต่ มักทางานเสร็ จช้ าเสมอ เมื่อมีงานกลุ่มจึงมักทาให้ งานกลุ่ม
เสร็ จช้ าไปด้ วย กระต่ ายซึ่ งเป็ นหัวกลุ่มจึ งไปบอกให้ เนยรี บทา และติดตามงานของเนยเป็ นระยะ
กระต่ ายมีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพื่อที่งานกลุ่มจะได้เสร็ จส่ งครู ได้ตามกาหนด (3 คะแนน)
ข. ครู จะได้ชมเชยว่าเป็ นกลุ่มที่ส่งงานตรงต่อเวลา (2 คะแนน)
ค. ถ้าส่ งงานไม่ตรงตามกาหนด ครู จะไม่รับตรวจงาน (1 คะแนน)
ง. เป็ นการกระตุน้ ให้เนยเห็นว่าทุกคนต้องรับผิดชอบงานของตนเอง (4 คะแนน)
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22. อาร์ มนาสุ นัขมาเลี้ยงที่บ้ าน โดยบอกว่ าจะดู แลเป็ นอย่ างดี แต่ เมื่ อเวลาผ่ านไปอาร์ มได้ ปล่ อ ย
ปละละเลยไม่ ดูแลสุ นัขจนสุ นัขล้ มป่ วย อาร์ มจึงรี บพาสุ นัขไปหาหมอ อาร์ มมีเหตุผลอย่ างไรที่ทา
เช่ นนั้น
ก. ถ้าพ่อรู ้เรื่ อง จะถูกดุที่ไม่ดูแลสุ นขั (1 คะแนน)
ข. ถ้าสุ นขั ไม่หาย พ่อจะไม่ให้เลี้ยงอีก (2 คะแนน )
ค. เพื่อเป็ นการดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของเรา (4 คะแนน )
ง. เพื่อเป็ นการแสดงให้พ่อเห็นว่าตนเอาใจใส่ สุนขั (3 คะแนน )
23. เปาเป็ นเวรทาความสะอาดรวมกับเพื่อนๆอีก 5 คน แต่ เพื่อนๆมักไม่ ค่อยมาทาเวรและยังชั กชวน
เปาไม่ ให้ ทาเวรอีกด้ วย แต่ เปาปฏิเสธ และยังไปทาเวรตามปกติ เปามีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพือ่ จะได้รับรางวัลห้องเรี ยนสะอาด (2 คะแนน)
ข. ถ้าไม่ไปทาเวรจะถูกครู ให้ทาเวรตลอดสัปดาห์ (1 คะแนน)
ค. เพื่อเป็ นแบบอย่างให้เพื่อนคนอื่น รู้จกั รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง (3 คะแนน)
ง. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และไม่ทิ้งงานให้เป็ นภาระ
ของผูอ้ ื่น (4 คะแนน)
24. กิ๊ บ เพิ่ งเข้ ามาเป็ นพนั ก งานใหม่ และได้ รับ มอบหมายจากเพื่ อ นในกลุ่ ม ให้ เป็ นคนจั ด ท าสื่ อ
นาเสนองานต่ อที่ประชุ มในวันพรุ่ งนี้ แต่ ปรากฏว่ ากิ๊บทางานไม่ เสร็ จ กิ๊บจึงนางานกลับไปทาต่ อที่
บ้ าน กิบ๊ มีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. ถ้างานไม่เสร็ จจะถูกลงโทษไม่ให้ผา่ นช่วงฝึ กงาน (1 คะแนน)
ข. เพื่อที่หวั หน้าได้ชมเชยว่าเป็ นคนขยัน มีความรับผิดชอบ (2 คะแนน)
ค. เพือ่ ให้เพื่อนร่ วมงานคนอื่น เห็นถึงการทุ่มเท รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (3 คะแนน)
ง. เพื่อเป็ นการแสดงออกรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตั ิงานให้ดีที่สุด(4 คะแนน)
25. สมาชิกชมรมรักพฤกษา ได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมศึกษาเส้ นทางธรรมชาติ ณ ป่ าชายเลน โดยตกลง
กันว่ าทุ กคนจะต้ องจ่ ายเงินคนละ 200 บาท เพื่ อเป็ นเงินสนั บ สนุ น ในการจั ด กิจกรรม แต่ เมื่ อถึ ง
วันเดินทางปรากฏว่ าแตนตกบั นไดขาหัก ทาให้ ไม่ สามารถไปร่ วมกิจกรรม แต่ ได้ ฝากเงินมากับ
ต้ นอ้ อซึ่งเป็ นเพือ่ นข้ างบ้ านจ่ ายให้ แทน แตนมีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. กลัวไม่ผา่ นชมรมกิจกรรมชมรม (1 คะแนน)
ข. เพื่อให้เพื่อนเห็นว่าตนเองเป็ นคนไม่ทิ้งงาน ไม่ทิ้งภาระให้กบั ผูอ้ ื่น (3 คะแนน)
ค. เพื่อที่ครู จะได้ชื่นชมว่าแม้บาดเจ็บก็อยากมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมรักพฤกษา (2 คะแนน)
ง. เพื่อเป็ นการรับผิดชอบงานในส่ วนของตน และจะได้ไม่กระทบต่องานกลุ่ม (4 คะแนน)
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26. อาแก้ วเป็ นอาของสายใจ ขายอาหารตามสั่ งอยู่หน้ าโรงเรียน อาแก้ วมักจะทิง้ เศษอาหารลงคลอง
ทีห่ น้ าโรงเรียนเสมอ สายใจควรทาอย่างไร
ก. นิ่งเฉย เพราะถ้าพูดไปจะถูกอาแก้วดุ (1 คะแนน)
ข. บอกอาแก้วว่าเป็ นการกระทาอย่างที่ไม่ดี เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
(3 คะแนน)
ค. อธิ บายว่าการกระทาแบบไม่ดี เพราะคลองเป็ นของส่ วนรวม ทุกคนต้องช่วยกันรักษา
(4 คะแนน)
ง. บอกอาแก้วว่าถ้าทาแบบนี้น้ าในคลองจะเน่า แล้วรี บไปเล่าให้คุณครู ฟัง เพื่อคุณครู จะได้ชมเชย
(2 คะแนน)
27. ชุ ม ชนของนั ก เรี ยนเกิด น้ าท่ ว มใหญ่ และขาดแคลนก าลั งคน ในการช่ ว ยขนกระสอบทราย
นักเรียนจึงไปช่ วย ตามเหตุผลในข้ อใด
ก. เพราะกลัวถูกมองไม่ดี ว่าไม่มีน้ าใจ (1 คะแนน)
ข. เพราะน้ าจะได้ไม่ท่วมชุ มชนไปมากกว่านี้ (3 คะแนน)
ค. เพราะจะได้นากระสอบทรายไปไว้ที่บา้ นตัวเองด้วย (2 คะแนน)
ง. เพราะถือว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชน ต้องช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน (4 คะแนน)
28. แพนเค้ กเป็ นดารากาลังจะไปร่ วมงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง แต่ ระหว่ างเดินทางแพนเค้ ก
พบเหตุการณ์ มีผ้ ปู ระสบอุบัติเหตุถูกรถชน แพนเค้ กจึงลงไปช่ วย เพราะเหตุผลในข้ อใด
ก. จะได้ไม่ถูกมองว่าแล้งน้ าใจ (1 คะแนน)
ข. เพราะอาจมีนกั ข่าวมาทาข่าว (2 คะแนน)
ค. เพราะจะได้อพั รู ปลงเฟสบุค๊ คนจะได้มองว่าเป็ นดาราที่ดี (3 คะแนน)
ง. เพราะเป็ นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ( 4 คะแนน)
29. โดมขับรถกาลังจะไปสมัครงาน แต่ พบว่ ารถคันหน้ าจอดเสี ยอยู่ โดยมีตารวจ 1 คน และคนขับ
มอเตอร์ ไซด์ รับจ้ างอีก 1 คน กาลังช่ วยกันเข็นรถเพื่อไปจอดไว้ข้างทาง โดมจึงลงไปช่ วยเข็นรถด้ วย
โดมทาเช่ นนั้นเพราะเหตุผลในข้ อใด
ก. เพราะจะถูกมองว่าไม่มีน้ าใจ (1 คะแนน)
ข. เพือ่ ที่จะได้ไปสมัครงานได้ทนั เวลา (2 คะแนน )
ค. เพื่อที่จะได้รีบเปิ ดช่องทางการจราจร (4 คะแนน )
ง. เพื่อจะได้เป็ นตัวอย่างให้รถคันอื่นมาช่วยกัน (3 คะแนน )
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30. ที่ชุมชนเจริ ญสุ ขไม่ มีไฟฟ้าติดตามทาง บ้ านของเป้ซึ่ งขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า จึงติดหลอดไฟดวง
ใหญ่ ไว้ หน้ าบ้ านของตนเพื่อให้ คนที่สัญจรผ่ านไปมาสามารถมองเห็นทางตอนกลางคืน เป้มีเหตุผล
อย่างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพือ่ นแสดงความมีน้ าใจต่อชาวบ้าน (3 คะแนน)
ข. เพือ่ จะได้รับคายกย่องจากคนในชุมชน (2 คะแนน )
ค. เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์รวมกัน (4 คะแนน)
ง. กลัวถูกชาวบ้านนินทาเพราะที่บา้ นขายอุปกรณ์ไฟฟ้ า (1 คะแนน)
31. นักเรี ยนอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ มีปัญหาเรื่ องน้าประปาขาดแคลน สามารถใช้ น้าได้
ตลอดทั้งปี แต่ ในปี นี้ปรากฏว่ าในภาคต่ างๆของประเทศไทย ประสบปั ญหาสถานการณ์ ภัยแล้ ง ทา
ให้ ไม่ ส ามารถเพราะปลูกได้ นั กเรี ยนจึ งช่ วยประหยัดน้า นั กเรี ยนคิดว่ าจากสถานการณ์ ดังกล่ าว
เกีย่ วข้ องกับนักเรียนอย่างไร
ก. เพราะถ้าไม่ประหยัดน้ าจะถูกแม่บ่น (1 คะแนน)
ข. เพราะที่บา้ นจะได้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี (3 คะแนน)
ค. ที่บา้ นจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าน้ าประปาแพง (2 คะแนน)
ง. เพราะการประหยัดน้ าเป็ นเรื่ องที่ทุกคนต้องช่วยกัน (4 คะแนน)
32. นักเรียนและครอบครัวกาลังจะไปเที่ยวภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขณะที่นักเรี ยนกาลังดูข่าวภาคค่า
มีข่าวปัญหาเอกชนรุ กลา้ พืน้ ทีบ่ นภูทับเบิก ได้ มีการนาพืน้ ที่ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์ ในปั จจุบัน จนทา
ให้ เกิดปั ญหาแหล่ งท่ องเที่ยวและปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อมโทรม นักเรี ยนคิดว่ าจากปั ญหาดังกล่ าว
เกีย่ วข้ องกับนักเรียนอย่างไร
ก. เพราะจะได้รีบเปลี่ยนที่เที่ยวแทน (2 คะแนน)
ข. เพราะถ้าไม่รีบบอกจะถูกบ่นในภายหลัง (1 คะแนน)
ค. เพราะปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องของทุกคนในสังคม ที่จะช่วยกันติดตาม รับทราบข่าวสาร
และช่วยกันดูแลรักษา (4 คะแนน)
ง. เพราะคนในครอบครัวจะได้เห็นว่านักเรี ยนเป็ นผูต้ ิดตามข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและคนในสังคม (3 คะแนน)
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33. จากการใช้ พ ลังงานไฟฟ้าที่มากเกินไป และปั ญหาภาวะโลกร้ อน กระทรวงพลังงาน ขอความ
ร่ ว มมื อ ประชาชนทั่ว ประเทศ ร่ ว มกิจ กรรม “พร้ อ มใจปิ ดไฟ...ให้ โลกพั ก ” เป็ นเวลา 1 ชั่ วโมง
ระหว่ างเวลา 20.30 – 21.30 น. พร้ อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกทีร่ ่ วมกิจกรรมนี้ โดยทีบ่ ้ านของนักเรียนก็
เข้ าร่ วมกิจกรรมนี้ นักเรียนคิดว่าจากปัญหาดังกล่าวเกีย่ วข้ องกับนักเรียนอย่างไร
ก. ถ้าไม่ประหยัดไฟจะถูกแม่บ่นว่าไม่รู้จกั ประหยัด (1 คะแนน)
ข. การช่วยที่บา้ นประหยัดไฟจะทาให้ได้ค่าขนมเพิ่ม (2 คะแนน)
ค. เพื่อแสดงให้ที่บา้ นเห็นว่านักเรี ยนรู ้จกั ประหยัด และรู ้จกั ใช้พลังงาน (3 คะแนน)
ง. เป็ นการทาแสดงถึงความร่ วมมือ ที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ า และเพื่อเป็ นการลดภาวะ
โลกร้อน (4 คะแนน)
34. โรงเรียนของนักเรียนกาลังเผชิญภาวะปัญหาขยะล้นโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนทิง้ ขยะไม่ เป็ นที่
เป็ นทาง ทาให้ บริ เวณรอบๆ โรงเรี ยนสกปรก นักเรี ยนกับเพื่อนๆจึงช่ วยกันเก็บขยะหลังเลิกเรี ยน
นักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์ ดังกล่าวเกีย่ วข้ องกับนักเรียนอย่างไร
ก. เพื่อให้ได้รับการชื่นชมจากเพื่อนๆและคุณครู วา่ รู ้จกั ช่วยเหลือโรงเรี ยน (2 คะแนน)
ข. ถ้าไม่ช่วยกันดูแลความสะอาดรอบๆโรงเรี ยนก็จะถูกคุณครู ตาหนิหน้าเสาธง (1 คะแนน)
ค. เพื่อเป็ นแบบอย่างให้นกั เรี ยนคนอื่นทาตาม ในการรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน (3 คะแนน)
ง. เพื่อเป็ นการทาประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวมในการดูและรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน
(4 คะแนน)
35. นั กเรี ยนกับเพื่อนๆ ไปเล่ นกันที่สนามเด็กเล่ น และเห็นกองขยะกาลังเกิดไฟลุกไหม้ เพื่อนๆจึ ง
บอกนักเรียนว่าให้ ช่วยกันดับไฟ นักเรียนคิดว่ าจากเหตุการณ์ ดังกล่ าวเกีย่ วข้ องกับนักเรียนอย่ างไร
ก. แสดงถึงความมีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย (3 คะแนน)
ข. เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ให้รางวัลในการทาความดี (2 คะแนน)
ค. ถ้าไม่ช่วยดับไฟแล้วไฟอาจลุกลามจะทาให้ถูกทาโทษได้ (1 คะแนน)
ง. เพื่อเป็ นการช่วยเหลือส่ วนร่ วมไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ (4 คะแนน)
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36. กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ม าให้ ความรู้ เรื่ องไข้ เลือดออกกับ นั กเรี ยนที่โรงเรี ยน พร้ อมทั้งแจก
ทรายอะเบท เพื่อให้ ไปกาจั ดลูกน้ายุงลายที่บ้าน เมื่อนั กเรี ยนไปถึงบ้ านพบว่ าบ้ านของนั กเรี ยนมี
ทรายอะเบทอยู่แล้ ว นักเรี ยนจึงนาไปให้ กับคนข้ างบ้ านที่เป็ นสวนมะม่ วง นักเรี ยนมีสาเหตุใดที่ทา
เช่ นนั้น
ก. เป็ นการแสดงน้ าใจกับคนข้างบ้าน (3 คะแนน)
ข. คนข้างบ้านจะได้นามะม่วงมาให้กินฟรี (2 คะแนน)
ค. ถ้าแม่มาเห็นทรายอะเบทอยูเ่ ต็มบ้าน จะถูกบ่นว่าเอามาแล้วไม่ใช้ (1 คะแนน)
ง. เป็ นการช่วยลดปั ญหายุงลาย และเป็ นการป้ องกันโรค ไข้เลือดออก (4 คะแนน)
37.นักเรี ยนไปทัศนศึ กษากับโรงเรี ยนที่อุทยานแห่ งชาติภูกระดึง จั งหวัดเลย ระหว่ างทางเดินขึ้น
ภูกระดึง นักเรี ยนและครู เห็นขยะอยู่สองข้ างทาง จึงช่ วยกันเก็บขยะตามรายทาง นักเรี ยนมีเหตุผล
ใดทีท่ าเช่ นนั้น
ก. ถ้าไม่ทาจะถูกครู ดุที่ไม่ช่วยเก็บขยะ (1 คะแนน)
ข. เพื่อสร้างชื่ อเสี ยงทีดีให้กบั โรงเรี ยน (2 คะแนน)
ค. เพื่อเป็ นการช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม และทาเพื่อส่ วนรวม (4 คะแนน)
ง. ให้เพื่อนคนอื่นเห็นว่าไม่ควรนิ่งดูดายในการรักษาความสะอาด (3 คะแนน)
38. กาฟิ วเป็ นเพื่อนห้ องเดียวกับโอม อยู่มาวันหนึ่งกาฟิ วเห็นโอมสู บบุหรี่ในห้ องน้าชาย จึงรีบวิง่ ไป
บอกคุณครู ฝ่ายปกครอง กาฟิ วมีเหตุผลอย่ างไรทีท่ าเช่ นนั้น
ก. กลัวจะถูกตาหนิจากครู ถ้าไม่บอกความจริ ง (1 คะแนน)
ข. เพื่อตนเองจะได้รับเกียรติบตั รคนดีของโรงเรี ยน (2 คะแนน)
ค. ต้องการแสดงให้คุณครู เห็นว่าตนเป็ นคนกล้าหาญและยึดมัน่ ในความถูกต้อง (3 คะแนน)
ง. เป็ นหน้าที่ของนักเรี ยนทุกคนที่จะช่วยกันสอดส่ องดูแลไม่ให้มีการกระทาผิดกฎระเบียบ
เกิดขึ้นในโรงเรี ยน(4 คะแนน)
39. มีรถบรรทุกขนทรายทาทรายหล่ นหน้ าบ้ านของนักเรี ยนเป็ นจานวนมาก นักเรียนจึงนาไม้ กวาด
มากวาดทราย นักเรียนมีสาเหตุใดทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เพื่อให้คนในชุมชนสัญจรได้สะดวก (3 คะแนน)
ข. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแม่ และอาจได้ค่าขนมเพิ่ม (2 คะแนน)
ค. เพื่อเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากรถที่สัญจรไปมา (4 คะแนน)
ง. เมื่อแม่กลับมาจากทางาน แล้วหน้าบ้านไม่สะอาดจะถูกแม่บ่น (1 คะแนน)
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40. นักเรียนเก็บกระเป๋ าเงินได้ จึงนาไปส่ งสถานีตารวจเพือ่ ตามหาเจ้ าของ เมื่อเจ้ าของกระเป๋ าเงินมา
รับคืนจึงมอบสิ นนา้ ใจให้ กบั นักเรียน แต่ นักเรียนไม่ รับสิ นนา้ ใจ นักเรียนมีสาเหตุใดทีท่ าเช่ นนั้น
ก. เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สังคม (3 คะแนน)
ข. ถ้ารับจะถูกแม่ดุวา่ เห็นแก่สินน้ าใจ (1 คะแนน)
ค. แสดงถึงความซื่อสัตย์และเป็ นการช่วยเหลือผูอ้ ื่น (4 คะแนน)
ง. คุณครู จะได้ให้เพื่อนปรบมือให้ในที่ประชุมระดับ (2 คะแนน)
41. ชุ มชนของนั กเรี ยนได้ รับงบประมาณจากรั ฐในการจัดสร้ างฝายเก็บน้าขนาดใหญ่ ซึ่ งต้ องใช้
พืน้ ที่ป่าบางส่ วนของชุ มชน ทาให้ ชาวบ้ านเกิดความคิดเห็นขัดแย้ ง แบ่ งออกเป็ นสองฝ่ าย ระหว่ าง
ฝ่ ายสนับสนุนกับฝ่ ายคัดค้ าน ถ้ านักเรียนอยู่ในฐานะผู้นาชุ มชน นักเรียนจะแก้ ปัญหานีอ้ ย่ างไร
ก. รี บสร้างฝายเก็บน้ าเพราะกลัวทางรัฐมาตรวจสอบ (1 คะแนน)
ข. เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยเพื่อหาข้อสรุ ปในการสร้างฝาย แล้วจึงตัดสิ นใจในฐานะผูน้ าชุมชน
(3 คะแนน)
ค. จัดประชุมชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุ ปที่ทุกคนเห็นตรงกัน เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กบั ส่ วนรวม
มากที่สุด (4 คะแนน)
ง. บอกชาวบ้านให้มาเสนอความคิดของฝ่ ายตน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ชมเชยว่านักเรี ยนเป็ นผูน้ าที่มี
ความเป็ นกลาง (2 คะแนน)
42. นั กเรี ยนเป็ นคณะกรรมการโรงเรี ยน มี หน้ าที่ ดู แลเงินในส่ วนของการจั ด กิจ กรรมต่ างๆของ
คณะกรรมการนักเรี ยน ต่ อมานักเรี ยนพบว่ าประธานนักเรียนทุจริตนาเงินไปใช้ ส่วนตัว นักเรียนจะ
แก้ปัญหานีอ้ ย่างไร
ก. แจ้งคุณครู เพื่อให้ได้รับคาชมเชยว่าเป็ นคนซื่ อสัตย์ (2 คะแนน)
ข. แจ้งคุณครู เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ยอมรับว่าเป็ นคนดี ไม่เห็นแก่พวกพ้อง (3 คะแนน)
ค. ทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็น เพราะกลัวประธานนักเรี ยนซึ่งเป็ นเพื่อนสนิทโกรธ (1 คะแนน)
ง. ดาเนินการให้มีการตรวจสอบ เพราะถือว่าการทุจริ ตก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อส่ วนรวม
(4 คะแนน)
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43. นั กเรี ยนในโรงเรี ยนบางส่ วนกาลังประสบปั ญหาภาวะโรคอ้ วน ซึ่ งเป็ นผลทาให้ สุขภาพของ
นักเรี ยนไม่ แข็งแรง เจ็บป่ วยบ่ อย ผู้อานวยการจึงให้ ครู มะลิซึ่งเป็ นครู ที่ดูแลด้ านนี้ ดาเนินการแก้ ไข
ปัญหาดังกล่ าว ครู มะลิจะแก้ ปัญหานีอ้ ย่ างไร
ก. รี บดาเนินการให้นกั เรี ยนควบคุมอาหารทันที เพื่อจะได้รับคาชมจากผูบ้ ริ หาร (2 คะแนน)
ข. บังคับให้นกั เรี ยนลดความอ้วน เพราะกลัวจะถูกผูบ้ ริ หารตาหนิวา่ ไม่ใส่ ใจนักเรี ยน (1 คะแนน)
ค. ทาตนให้เป็ นแบบอย่างกับนักเรี ยนในเรื่ องการรักษาสุ ขภาพ ไม่ให้เกิดโรคอ้วน เพื่อที่นกั เรี ยน
จะได้ปฏิบตั ิตาม (3 คะแนน)
ง. จัดกิจกรรมออกกาลังการเพื่อสุ ขภาพ และการรับประทานอาหาร ตามโภชนาการให้กบั
นักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพดี (4 คะแนน)
44. ชุ มชนที่อยู่ใกล้ ป่าชายเลน มักมีปัญหาชาวบ้ านลักลอบตัดไม้ ในป่ าชายเลนไปเผาถ่ านขายเป็ น
จานวนมาก ถ้ านักเรียนเป็ นเจ้ าหน้ าทีด่ ูแลด้ านการอนุรักษ์ ป่าชายเลน นักเรียนจะทาอย่ างไร
ก. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ เพื่อให้ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น (2 คะแนน)
ข. จัดอบรมให้ชาวบ้านเห็นถึงผลที่ตามมาจากการลักลอบตัดไม้ ชาวบ้านจะได้เห็นถึงการทางาน
ของตน (3 คะแนน)
ค. จัดทาโครงการอนุรักษ์ เพื่อให้ชาวบ้านทราบว่าการตัดไม้เป็ นการทาลายระบบนิเวศ และจะทา
ให้เกิดภัยธรรมชาติต่อส่ วนรวม (4 คะแนน)
ง. รี บไปบอกชาวบ้านให้หยุด เพราะตัวเองจะถูกตรวจสอบการทางาน (1 คะแนน)
45. คุณสมภพปลูกบ้ านล้าเข้ าไปริ มคลอง จึ งทาให้ น้าไหลผ่ านในคลองไม่ สะดวก จนถู กชาวบ้ าน
ร้ อ งเรี ย นไปที่ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ เขตพื้น ที่ จึ งส่ งเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า มาตรวจสอบ ถ้ า นั ก เรี ย นเป็ น
เจ้ าหน้ าทีเ่ ขต นักเรียนจะแก้ปัญหานีอ้ ย่างไร
ก. รี บเข้ามาดาเนินการเพราะกลัวชาวบ้านตาหนิการทางาน (1 คะแนน)
ข. กาหนดวันให้ทาการลื้อถอนโดยเร็ ว เพราะจะได้รับคาชื่นชมจากชาวบ้าน (2 คะแนน)
ค. ดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนเองปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเข้มแข็ง
(3 คะแนน)
ง. ให้ล้ือถอนส่ วนที่ล้ าออก เพราะการที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ า ย่อมกระทบถึงคนส่ วนรวมที่อยูใ่ น
ชุมชน (4 คะแนน)
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คาชี้แจง
1. แบบสังเกตคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็ นการ
แสดงออกของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยประเมินจากพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏตาม
ความเป็ นจริ ง
2. ช่วงเวลาสาหรับการสังเกตคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยเป็ นช่วงเวลาในห้องเรี ยน หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
3. แบบสังเกตประเภทมาตรประมาณค่า ขอให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของตัวนักเรี ยน โดยระดับของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรื อระดับ
การปฏิบตั ิของนักเรี ยนมีค่าตั้งแต่ 0-3 ซึ่ งแต่ละค่ามีความหมาย ดังนี้
3
2
1
0

หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นประจา
หมายถึง ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
หมายถึง ปฏิบตั ินานๆครั้ง
หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิเลย
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ชื่อ_________________________________________________ชั้น___________เลขที่_______
แบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คาชี้แจง โปรดแสดงเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับนักเรี ยน
รายการ
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามข้อตกลงของกลุ่ม
2. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกติกาของส่ วนรวม
3. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยน
4. เมื่อเพื่อนได้รับมอบหมายหน้าที่ นักเรี ยนยอมรับบทบาทของเพื่อน
5. นักเรี ยนใช้สิทธิในการยกมือแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม
6. นักเรี ยนปฏิบตั ิต่อเพื่อนอย่างให้เกียรติ และเท่าเทียมกัน
7. นักเรี ยนยอมรับมติของเสี ยงส่ วนมาก
8. นักเรี ยนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่แตกต่างจากของตน
9. นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ
10. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในคิด และวางแผนในการทางานกลุ่ม
11. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือ ในการทางานกลุ่มจนสาเร็ จ
12. เมื่อเกิดปั ญหาในการทางาน นักเรี ยนจะช่วยกันแก้ไขปั ญหา
13. นักเรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
14. นักเรี ยนทางานเสร็ จทันตามเวลาที่กาหนด
15. นักเรี ยนรับผิดชอบงานของตนจนชิ้นงานนั้นสาเร็ จลุล่วง
16. นักเรี ยนเสี ยสละอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม
17. นักเรี ยนอาสาช่วยงานในส่ วนที่ตนทาได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
18. นักเรี ยนเอื้อเฟื้ อ แบ่งปั น มีน้ าใจ ให้กบั คนรอบข้าง
19. นักเรี ยนคิดพิจารณา ไตร่ ตรอง เมื่อพบปั ญหาที่สงสัย
20. นักเรี ยนสามารถระบุปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

ระดับปฏิบัติ
3 2 1 0
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รายการ
21. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น นักเรี ยนมีสติ ในการประมวลสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยหลักของเหตุผล
22. นักเรี ยนบอกสาเหตุที่แท้จริ งของปัญหาได้
23. นักเรี ยนใช้หลักของเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหา
24. นักเรี ยนใช้หลักของเหตุผลในการคาดการณ์และตัดสิ นใจเมื่อเจอ
สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา
25. นักเรี ยนเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักเหตุผล
ความจริ งและความถูกต้อง
26. นักเรี ยนใช้หลักวิชาการเป็ นหลักในการคิดวิธีแก้ปัญหา
27. นักเรี ยนใช้หลักศีลธรรมเป็ นหลักในการคิดวิธีแก้ปัญหา

ระดับปฏิบัติ
3 2 1 0
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ทีม่ ีต่อรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ สืบสวนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม
เรื่อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ ม ประกอบด้วยค าถาม จานวน 12 ข้อ พร้ อมด้วยมาตราส่ วนประเมิ นค่ า
5 ระดับ โดยให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็ นที่ตรงกับความคิ ดเห็ น
ของนักเรี ยน ซึ่ งตัวเลขเกณฑ์แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มจานวน 1 ข้อ
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
รายการ
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1.นักเรี ยนรู ้จกั การให้เกียรติ ยอมรับกฎ และกติกาในการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
2. นักเรี ยนมีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จนงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
3. นักเรี ยนใช้หลักเหตุผลในการคิด ตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในเรื่ องที่เรี ยน
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
5. นักเรี ยนรู ้สึกสนุก มีความสุ ขในการร่ วมทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7. ครู สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรี ยน และให้ความเป็ นกันเอง
กับนักเรี ยน
8. ห้องเรี ยนมีสื่อ อุปกรณ์ที่มีความพร้อม และช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการจัดการเรียนรู้
9. ช่วยให้เกิดการเคารพกฎเกณฑ์ สิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น
รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กความเป็ นผูน้ า
และผูต้ ามที่ดีได้
11. ช่วยเสริ มสร้างทักษะการสื บค้นความรู ้ พัฒนากระบวนการคิด พิจารณา
การแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล
12. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ตอนที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ างาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2554

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552

นางสาวจารุ วรรณ ยิง่ ยงค์
บ้านเลขที่ 110 ซอยบางแค 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
10160
โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ 35ก หมู่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร 10150

สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยนอภิจิตอนุสรณ์ กรุ งเทพมหานคร
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ กรุ งเทพมหานคร
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ครู ผชู ้ ่วย โรงเรี ยนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ
กรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ครู คศ.1 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

