
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ส33203 กฎหมายทีป่ระชาชน
ควรรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
Developing Supplementary Books on “Common Laws” (S. 33203) of the Civil 
Duty, Culture and Social Living Contents through 7-step-Learning Cycle for 

Improving Analytical Thinking Abilities of 12th Grade Students 
ประเสริฐ  ภู่ถนนนอก   

โรงเรียนชุมพวงศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 31 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  
รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  2) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ส33203 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สาระ
หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษา
ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรยีนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนชุม
พวงศึกษา อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2560  จ านวน  38  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) ซึ่งมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละกัน ระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  (Dependent  Samples) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1)  ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า  นโยบาย  จุดหมายการจัดการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมพวง
ศึกษา   พบว่า  สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะการคิด  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ทักษะการใช้ชีวิต   เน้นการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  และมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ 2)  เอกสาร
ประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ข้ัน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.67/83.50 3)  ผลการทดลองใช้ เอกสาร
ประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  4)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความ
พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, การคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 
The major aim of the research was 1) to study primary data for developing 

supplementary books on “Common Laws” (S. 33203) of the civil duty, culture and social living 
contents through 7-Step-Learning Cycle for improving analytical thinking skills of 12th grade 
students, 2 to develop the supplementary books “Common Laws” (S. 33203) of the civil duty, 
culture and social living contents through 7-step-Learning Cycle for improving analytical thinking 
skills of the 12th grade students, and 3) to assess the supplementary books. The samples were 
thirty eight 12th grade students of in the first semester of 2017 at Chumuangsueksa School, 
Chumpuang District, Nakhonratchasima Province under the Secondary Educational Service Area 
Office 31.  They were selected by cluster random sampling from the class of high-moderate-low 
achievement students. The instrument was supplementary books, an achievement test, and an 
analytical-thinking assessment test The statistics used were mean, standard deviation, and t-test 
(Dependent  Samples). 

1) The study showed that the primary data consisted of policies, goal of the core basic 
curriculum  

of 2008, the National Education Development Plan, and a school curriculum of Chumuangsueksa 
School consisting of learning expectations, learning skills of the 21st century learners, thinking 
skills, technology skills, life skills, analytical skills for improving analytical skills of learners and 
using the skills appropriately in their daily life through appropriate learning activity management 
and efficient and appropriate supplementary teaching materials. 2) The supplementary books on 
“Common Laws” (S. 33203) of the civil duty, culture and social living contents were designed 
based on the 7-step-Learning Cycle for improving analytical thinking skills of the 12th grade 
students. The efficiency value of the supplementary books on “Common Laws” (S. 33203) was 
83.67/83.50%. The average post-test achievement score of the students was higher than that of 
pretest score at the .01 level of the statistical significance. 3) Additionally, the average analytical 
thinking skill of the students after using the supplementary books was higher than before using 
the supplementary books at the .01 level of the statistical significance. Lastly,  4) the overall 
satisfaction of the students with the books was at the highest level. 
Keywords: 7-Step-Learning Cycle, Analytical Thinking Skills 
 

บทน า 
 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จะช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะ ในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถน าความรู้ทักษะ ค่านิยม และเจตคติ  ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย
มาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้เมื่อมองในภาพรวมแล้ว  พบว่าความส าคัญ
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนั้น นอกจาก จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมแล้วยังมีทักษะและกระบวนการต่าง  ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้
ประกอบการในการตัดสินใจ ได้อย่างรอบคอบ ในการด าเนินชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในฐานะพลเมืองดีตลอดจนน าความรู้ทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมท าให้สามารถด ารงชีวิต  ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข [1]   
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 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา 2558  และ 2559  พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 74 – 77 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80  และขาด
ทักษะการคิดวิเคราะห์   สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้  และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ไม่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ อีกทั้งมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  รวมทั้งการให้ความสนใจในช้ันเรียน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนจะต้องจัดท าสื่อให้มีความเหมาะสม  น่าสนใจ  
นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว  และต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ดี  มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา  การพัฒนาด้านการคิด  และวัยของนักเรียน   
 สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้  มีบทบาทส าคัญที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสื่อจะท าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึกและเพิ่มพูนทักษะ  ประสบการณ์ให้นักเรียน เรียนรู้โดยอาศัยสัญลักษณ์ที่
เป็นนามธรรมหรือภาษา สื่อการเรียนรู้ที่น ามาใช้ก็ควรเป็นหนังสือต่างๆ [2] เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็น
เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร มีหัวข้อ ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์
ทั่วไป การวางแผนการสอน  การวัดและประเมินผล เนื้อหา รวมทั้งแบบทดสอบก่อน/หลังบทเรียนหรือค าถามท้าย
บท [3] เอกสาประกอบการเรียนมีประโยชน์ในการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ละเอียดยิ่งขึ้น ท า
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น [4] 
 การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยมีประสบการณ์ และมีการพัฒนากระบวนการคิด  ระยะแรกได้พัฒนามาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนในการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ออกเป็น 7 
ขั้น ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความคิด 
ขั้นประเมินผล ขั้นน าความรู้ไปใช้ จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็น
วิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้โดยสมบูรณ์และจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกใช้เหตุผล ได้ลงมือปฏิบัติน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้นักเรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์   
 จากสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระ
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอน ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น จึงมีความสนใจที่จะน าสื่อการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหา โดยการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม   

 2.  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้สาระ
หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 3.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น   
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เอกสารประกอบการเรียนจึงเป็นสิ่งที่ครู ควรได้มีการพัฒนาและผลิตขึ้นมาใช้ประกอบการสอน เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการศึกษาทุกระดับชั้นและทุกวิชา  อีกทั้งสามารถใช้สอนแทน
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การสอนปกติได้ เป็นการประหยัดเวลาช่วยผ่อนแรงครู ช่วยให้เด็กรู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยลดช่องว่างระหว่างความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักเรียน โศภน  รัตนะ [5] ได้ท าการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
จังหวัดพัทลุง  ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  มี
ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 83.06/83.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสูงกว่าผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05   
 กาญจนา  ขอน้อย [6] ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้วัฏจักร 
การเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผลการศึกษา
พบว่าว่า คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 2.89 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 2.87 แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 2.91 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 2.92 สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 
แผน มีค่าเฉลี่ย 2.90 มีระดับความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมได้  
  ลัคณา  ทองศรี [7] ได้ท าการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้การแสดงละคร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจัยพบว่า  เอกสาร
ประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.11/85.87   
 สุจิตร  ทรงดาศรี [8] ได้ท าการวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภมูิปัญญาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  การที่เอกสาร
ประกอการเรียนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
 อันวา  ดาตู  [9]  ได้ท าการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักการอิสลาม  ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ลัดดาวัลย์  จิ่มอาษา  [10] ได้ท าการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นสาระที่ 
2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   ผลการวิจัยพบว่า
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในสาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 13 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75  และมีคะแนนเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 15.06 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.29 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานสภาพที่คาดหวัง  และการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของผลการจัด
การศึกษาตามนโยบาย  จุดหมายของการจัดการศึกษา และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus  group)  ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โรงเรียนชุมพวงศึกษา อ า เภอชุมพวง  จังหวัด
นครราชสีมา   
 1.2  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่
พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
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 1.3  แผนการจัดการเรียนรู้   ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่
ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม   
 1.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.5  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 1.6  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7  ข้ัน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
2. กลุ่มประชากร 
 2.1 ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนชุมพวงศึกษา อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  6   
ห้องเรียน จ านวน 227 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน จ านวน  1  
ห้องเรียน ได้นักเรียนห้อง 6/5  จ านวนนักเรียน  38  คน ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละกัน ระหว่างนักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา  
 3.1 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 3.2 ขั้นที่ 2 พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  
สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80 
 3.3 ขั้นที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203 กฎหมายที่
ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7  ข้ัน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    

 3.4 ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203 กฎหมายที่
ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)    
  

ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1.1  วิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย  จุดหมายการจัดการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  2551  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า  สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้  
มุ่งสู่การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะการคิด  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ทักษะการ
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ใช้ชีวิต  เน้นการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ส่งผลให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ   
  1.2  ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  สาระส าคัญ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พบว่า  มุ่งให้ส่งเสริมนักเรียน มี
ทักษะกระบวนการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  น ามา
วิเคราะห์  สรุป  และน าเสนอผลการศึกษา  น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
สามารถน าไปปรับในชีวิตประจ าวันได้ในอนาคต   
  1.3 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้     โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชุมพวงศึกษา 
จ านวน 10 ท่าน พบว่า   
  สภาพปัจจุบัน  คือ  การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนตามเนื้อหา ขาดสื่อการเรียนรู้ที่
สอนให้มีการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน  โดยมีขั้นตอนที่สามารถเรียนรู้ไ ด้รวดเร็ว  และเข้าใจได้ง่าย  ขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  รวมไปถึงการสรุปและการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  โดยสังเกต
จากการเรียนรู้  การท างาน  การส่งงาน  และการประเมินผลการเรียน ทั้งระหว่างจัดการเรียนรู้  และหลังการ
จัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น 
  สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  และมีสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  มีทักษะการคิด  ทักษะการใช้ชีวิต  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  เน้นการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ส่งผลให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ   
 
2. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระ
หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม   โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แสดงดังภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 เอกสารประกอบการเรยีนกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เรื่อง กฎหมายอาญา 

 
 จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เน้นการใช้รูปภาพและตัวอักษรที่สร้างความสนใจให้แก่
ผู้เรียนเอกสารประกอบการเรียนนี้จะประกอบไปด้วย หน้าค าน า หน้าสารบัญ ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการ
เรียน  หน้าขอบข่ายเนื้อหา หน้าจุดประสงค์  หน้าสาระส าคัญ หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน้า
บรรณานุกรม และหน้าข้อมูลผู้จัดท า 
   2.1 ผลประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น  โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ได้แก่ 1) ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์  ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
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ภัฎนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  2) ดร.ยศวัฒน์  พาผล ผู้เช่ียวชาญสาขาการวัดผลและประเมิน
การศึกษา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3)  ดร.วันทิตา  ทะลาสี    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  4) ดร.คมกริช   ชาญณรงค์  ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม อาจารย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  อ าเภอกันทรวิชัย   จังหวัด
มหาสารคาม  5)  นางณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูเช่ียวชาญ  
โรงเรียนท่าแร่วิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ผลการประเมินแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน   

รายการ X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. รูปเลม่    
1.1 ลักษณะรูปเล่มน่าสนใจ 4.40 0.55 มาก 
1.2 การออกแบบปกน่าสนใจ 4.40 0.55 มาก 
1.3 ขนาดของเล่มเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 4.20 0.84 มาก 
1.4 ขนาดตัวหนังสือเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 4.20 0.84 มาก 
1.5 ปกและการเข้าเล่มแข็งแรงทนทาน 4.80 0.45 มากที่สุด 

   1.6 การใช้กระดาษมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา 4.20 0.84 มาก 
1.7 ส่วนประกอบของเอกสารครบถ้วนตามประเภทของเอกสาร 
ประกอบการเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.8 การพิมพ์ถูกต้อง 4.40 0.89 มาก 
1.9 การออกแบบปกสอดคล้องกับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. การจัดหนา้    
2.1 ปริมาณของภาพประกอบเหมาะสมกับเรื่อง 4.40 0.89 มาก 
2.2 ภาพประกอบมีสีสวยงามเหมาะสมกับเรื่อง 4.20 0.45 มาก 
2.3 ภาพประกอบส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้อ่าน 4.00 0.71 มาก 
2.4 ภาพประกอบช่วยให้เข้าเนื้อหาดีขึ้น 4.40 0.55 มาก 
2.5 ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างภาพประกอบ 4.40 0.55 มาก 
2.6 ภาพประกอบให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 4.20 0.45 มาก 
2.7 ภาพประกอบก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาที่น าเสนอ 4.20 0.45 มาก 
2.8 การจัดวางภาพประกอบและข้อความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 

3. จุดประสงค์การเรยีนรู้    
3.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.2 ภาษาที่ใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.55 มาก 
3.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน 4.00 0.71 มาก 

4. เนื้อหา    
4.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 
4.2 เนื้อหาให้ความรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 4.40 0.55 มาก 
4.3 เนื้อหาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4.40 0.89 มาก 
4.4 เนื้อหาให้ความเพลิดเพลิน 4.20 0.84 มาก 
4.5 เนื้อหาส่งเสริมประสบการณ์ของผู้อ่าน 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.6 เนื้อหาเข้าใจง่าย 4.60 0.89 มากที่สุด 
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รายการ X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

4.7 เนื้อหามีส่วนส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของผู้อ่าน 4.40 0.89 มาก 
4.8 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 4.40 0.55 มาก 

5. แนวการเขียน    
5.1 การน าเสนอความคิดชัดเจน 4.20 0.45 มาก 
5.2 การเรียบเรียงท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.3 การด าเนินเร่ืองรวดเร็วและชวนติดตาม 4.40 0.55 มาก 
5.4 การน าเสนอล าดับเป็นขั้นตอน 4.20 0.84 มาก 
5.5 วิธีการน าเสนอเหมาะสมกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

6. ภาษา    
6.1 ค าศัพท์และประโยคมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยผู้อ่าน 4.40 0.55 มาก 
6.2 ภาษาถูกต้อง 4.20 0.84 มาก 
6.3 ภาษาที่ใช้ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้อ่าน 4.60 0.55 มากที่สุด 
6.4 ภาษาสละสลวย 4.40 0.55 มาก 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 4.00 0.71 มาก 
7.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 
7.3 วัดได้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 4.80 0.45 มากที่สุด 
7.4 ใช้เครื่องมือวัดผลได้เหมาะสม 4.20 0.84 มาก 

รวม 4.40 0.63 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ  
4.40  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   มีค่าเท่ากับ  0.63  ซึ่งหมายความว่าเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก 
 
3. ผลการศึกษาการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควร
รู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
  3.1 ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายเล่มของเอกสารประกอบการเรียน ในแต่ละเล่ม 
จ านวน 6 เล่ม และคะแนนหลังเรียน มาค านวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80 ผลการประเมิน
แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2   

ผลการเรียน คะแนนเต็ม n X  .D.S  ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 150 38 125.50 3.46 83.67 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 40 38 33.40 2.40 83.50 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบหลังเรียนของ
เอกสารประกอบการเรียน ทั้ง 6  เล่ม มีค่าเท่ากับ 125.50  จากคะแนนเต็ม 150  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 3.46  และค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
มีค่าเท่ากับ 33.40  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 83.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 2.40 
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ดังนั้น เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 83.67/83.50 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติ
ทดสอบค่าท ี(t-test)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ค่าสถิติ t-test ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  .D.S  D  2D  t df Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 38 21.63 2.19 

485 6355 37.27 37 .01 
ทดสอบหลังเรียน 38 34.39 1.95 

 
ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยส าคัญ .01, df = 37 = 2.4314 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อน าค่า t  ที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับตารางการแจกแจงแบบ t,  df = 37 
ที่ระดับนัยส าคัญ .01   เป็นการทดสอบแบบทางเดียวได้ค่า t= 2.4314 ซึ่งค่า  t  ที่ค านวณได้  มีค่าเท่ากับ  37.27   
มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  3.3 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ได้รับการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 
       ผู้ศึกษาน าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองมา
ค านวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 4  ค่าสถิติ t-test การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  .D.S  D  2D  t df Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 38 18.00 1.85 

257 1839 25.25 37 .01 
ทดสอบหลังเรียน 38 24.76 2.25 

ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยส าคัญ .01, df = 37 = 2.4314 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อน าค่า t  ที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับตารางการแจกแจงแบบ t,  df = 37 
ที่ระดับนัยส าคัญ .01   เป็นการทดสอบแบบทางเดียวได้ค่า t= 2.4314 ซึ่งค่า  t  ที่ค านวณได้  มีค่าเท่ากับ  25.25  
มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า  คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อน
เรียนจริง ดังนั้น นักเรียนท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 3.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
ที่ รายการประเมิน X  .D.S  ระดับความพึงพอใจ 
1 รูปเล่มมีขนาดเหมาะสม รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ 4.68 0.47 มากที่สุด 
2 มีค าชี้แจงแนะน า ขั้นตอนการเรียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.76 0.43 มากที่สุด 
3 ภาพประกอบช่วยให้นักเรียนเข้าเนื้อหาและขั้นตอนการเรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่

ประชาชนควรรู้ได้เป็นอย่างดี 
4.63 0.49 มากที่สุด 

4 เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับระดับที่เรียนและสอดคล้องกับกิจกรรมที่
เรียนรู้ในแต่ละชุด 

4.74 0.45 มากที่สุด 

5 เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้มีความเหมาะสม และมีความสนุกสนานในกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.58 0.50 มากที่สุด 

6 แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนและสามารถตรวจสอบค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง 

4.68 0.47 มากที่สุด 

7 นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้และเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

4.79 0.41 มากที่สุด 

8 นักเรียนรู้สึกพอใจจากวิธีการทดสอบความรู้ที่หลากหลายและการท าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

4.50 0.51 มากที่สุด 

9 มีกิจกรรมฝึกทั้งทักษะการคิด การอ่าน การเขียน  จากใบงาน 4.71 0.46 มากที่สุด 
10 นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.82 0.39 มากที่สุด 

โดยรวม 4.69 3.71 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  5  พบว่า  ผลการสอบถามความพึงพอใจของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  
ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ข้ัน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.69  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.71  ส าหรับผลการประเมินรายข้อ ปรากฏว่า  ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุด  3  
อันดับแรก  ได้แก่ อันดับแรก  ข้อ 10)  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.39  รองลงมา  ข้อ 7) นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้และเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.41  และ ข้อ 2  มีค าช้ีแจงแนะน า ขั้นตอน
การเรียนท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.76   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.43  ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  พบว่า  สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะการคิด  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ทักษะการใช้ชีวิต   เน้นการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ส่งผลให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  และ
หลักสูตรสถานศึกษา  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้   พบว่า สภาพปัจจุบัน  คือ  
การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนตามเนื้อหา ขาดสื่อการเรียนรู้ที่สอนให้มีการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน  
โดยมีขั้นตอนที่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว  และเข้าใจได้ง่าย  ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  
รวมไปถึงการสรุปและการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  โดยสังเกตจากการเรียนรู้   การท างาน  การส่งงาน  และการ
ประเมินผลการเรียน ทั้งระหว่างจัดการเรียนรู้  และหลังการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น   และสภาพที่คาดหวังในการ
จัดการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  และมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่มี
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ประสิทธิภาพ มุ่งสู่การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะการคิด  ทักษะการใช้ชีวิต   
ทักษะการใช้เทคโนโลยี  เน้นการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
 2.  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระ
หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.67/83.50 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท ากิจกรรมและท าแบบทดสอบย่อยได้ถูกต้องและการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมด ร้อยละ 83.67  และ ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้
ถูกต้องของนักเรียนทั้งหมดร้อยละ 83.50  ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 ท่ีตั้งไว้  ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ เหมาะสมมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ  4.40  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ  0.63    
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก เอกสารประกอการเรียน  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ
และวิธีที่เหมาะสมตามขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการศึกษาหลักสูตร  คู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  การคัดเลือกเนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้  รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา  จัดแบ่งเนื้อหา  กิจกรรมการ
เรียน  คาบเวลาในแต่ละเรื่อง  ศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางและได้ผ่านกา รตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผ่านการทดลองเครื่องมือกับกลุ่มทดลองเพื่อปรับปรุง ให้มีความ
สมบูรณ์  3  ครั้ง  โดยน าผลการทดลองไปปรับปรุงก่อนไปทดลองสอนจริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ลัคณา  
ทองศรี [7] ได้ท าการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้การแสดงละคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจัยพบว่า  เอกสารประกอบการเรียน มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.11/85.87  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตร  ทรงดาศรี [8] ได้ท าการวิจัย  การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญา
ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  การที่เอกสารประกอการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดอาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้   คือ เอกสารประกอการเรียน  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีทั้งหมด  6  เรื่อง  
และได้ผ่านกระบวนการสรา้งอย่างมีระบบและวิธีที่เหมาะสมตามขั้นตอน  ตั้งแต่กระบวนการศึกษาการสร้างเอกสาร
ประกอการเรียน  การศึกษาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา  จัดแบ่งเนื้อหา  กิจกรรม
การเรียน  คาบเวลาในแต่ละเรื่อง  เพื่อน ามาวางแผนในการสร้างแล้วก าหนดเป็นรายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการเรียน  ศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางและได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผ่านการทดลองเครื่องมือกับกลุ่มทดลองเพื่อปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์  3  ครั้ง  
โดยน าผลการทดลองไปปรับปรุงก่อนไปทดลองสอนจริง และเอกสารประกอบการเรียนแต่ละเรื่องประกอบด้วย 
ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียน, ผลการเรียนรู้, จุดประสงค์การเรียนรู้, แบบทดสอบก่อนเรียน, เนื้อหา, 
ขั้นตอนการปฏิบัติ, แบบทดสอบหลังเรียน, เฉลยแบบทดสอบ และบรรณานุกรม  ลักษณะของรูปเล่มมีความ
เหมาะสม  เนื้อหามีความสมบูรณ์  มีรูปภาพสีสันสวยงาม  ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี  กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ประกอบการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  โดยเป็นการน าเสนอในลักษณะของเอกสารเย็บเล่ม
โดยก าหนดวัตถุประสงค์  เนื้อหาแบ่งเป็นย่อย ๆ ตามล าดับ  โดยเนื้อหาจะเรียงจากง่ายไปหายากท าให้นักเรียน
สามารถค้นคว้าด้วยตนเอง  ตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ท าให้นักเรียนเกิดความพอใจที่จะศึกษาและเรียนรู้
จากเอกสารประกอบการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.  ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  
สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7  ขั้น  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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  3.1   จากการน าเอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น  ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  ที่เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  จ านวน  38  คน  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  84.44/85.99   สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
80/80  แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนได้จริง   และเมื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ  มีความมุ่งมั่น  ใฝ่
เรียนรู้ทั้งในด้านทฤษฎี  และการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่องได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ลัคณา  ทองศรี  [7] 
ได้ท าการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้การแสดงละคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจัยพบว่า  เอกสารประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 84.11/85.87  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตร  ทรงดาศรี [8] ได้ท าการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่า  มีประสิทธิภาพ  88.94/98.78 
  3.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จะเห็นได้ว่า  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน จากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น  สรุปว่า เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโศภน   
รัตนะ [5] ได้ท าการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง  ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อันวา  ดาตู [9]  ได้ท าการศึกษาการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการอิสลาม ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    3.3  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการเรียนด้วย  เอกสารประกอบการเรียน  
รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ลัดดาวัลย์  จิ่มอาษา [10] ได้ท าการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน
ชีวิตในสังคมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 13 คน 
จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75  และมีคะแนน
เฉลี่ย (X ) เท่ากับ 15.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.29 
 3.4  ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม  ส33203  
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  โดยใช้การสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลัดดาวัลย์  จิ่มอาษา [10] ได้ท าการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นสาระที่ 
2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   ผลการวิจัย โดย
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อันวา  ดาตู [9]  ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการอิสลาม  ผลการศึกษาค้นคว้า
อิสระพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ครูควรเน้นย้ าให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อดทนและมีวินัยในการศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนด้วยตนเอง 
  1.2 ควรให้นักเรียนได้มีการทบทวนการปฏิบัติกิจกรรม ก่อนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้น 
  1.3 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการอภิปรายซักถาม ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และตัวแปรอื่น ๆ เช่น ระดับ
สติปัญญา ความคงทนในการเรียนรู้ ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในครั้งต่อไป 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนไปใช้ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ เช่น 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบสาธิต การสอนแบบบรรยาย ฯลฯ 
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