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การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้
ค  าถามเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้น
ท่าตะเภา) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใช้ค  าถามเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) 2) พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใช้ค  าถามเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) 3) ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใช้ค  าถามเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) และ 4) ประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถามเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียน ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ใช้รูปแบบวิจัย R&D 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน  

ขั้นตอน ท่ี 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั 
ได้แก่ 1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรู้และสาระหน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจยัในประเทศ งานวิจยัในต่างประเทศ ขอ้มูลนกัเรียน และการสนทนากลุ่มกบันกัเรียน 
ครู และผูป้กครอง  2) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีเรียนเคยเรียนสาระการเรียนรู้หนา้ท่ีพลเมือง และการ
ด าเนินชีวิตในสังคมมาแลว้ จ  านวน 30 คน  และ 3) ครูผูส้อนสาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสงัคม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ  านวน  6 คน   
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ขั้ นตอนท่ี  2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถามท่ีสร้างข้ึน ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ใชดุ้ลยพินิจเพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
และปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

2.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองสอนกบักลุ่มทดลอง (แบบรายบุคคล, แบบ
กลุ่มเลก็และ แบบภาคสนาม) และปรับปรุงแกไ้ข 

3.  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยักบักลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research) : การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้  
การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และ

ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน  39 คน ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบหน่ึง
กลุ่มสอบก่อนสอบหลงั(One  Group  Pretest and  Posttest  Design) ก่อนเรียน ท าการทดสอบดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหวา่งเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการใชค้  าถาม หลงัเรียนทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ น าผล
คะแนนท่ีไดม้าหาค่า T-Test  และหลงัจากนั้นประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถาม น าผลคะแนนท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  เพ่ือหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลความคงทนของนักเรียน หลงัจากเรียนด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถาม ผ่านไป 14 วนั โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน  39 คน ซ่ึง
เป็นนกัเรียนทดลองในขั้นตอนท่ี 3 ก่อนเรียนท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ระหว่างเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการใชค้  าถาม หลงัเรียน
ทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ น าผลคะแนนท่ีไดม้าหาค่า T-Test  
หลงัจากนั้นประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถาม น าผลคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อ
หาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

 
 



ง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1.  ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
      1.1 ด้านหลักสูตร หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระท่ีประกอบดว้ยหลายแขนงวิชา ท าใหมี้ลกัษณะเป็นสหวิทยาการ เป็นการ
น าวิชาต่างๆในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มารวมเขา้ดว้ยกนั จึงมีหลายวิชาปะปนกนั ตวัช้ีวดัซ ้ าซอ้น 
เน้ือหาเปิดกวา้งมาก เรียนตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และส่ิงท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

1.2  ดา้นนกัเรียน  นกัเรียนเบ่ือหน่ายท่ีจะเรียน ครูใชว้ิธีการสอนแบบเก่า ท าใหเ้ด็ก
ไม่อยากจะเรียน ประกอบกบัวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือหน่าย นักเรียนจึงไม่สามารถน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้อีกทั้งผูเ้รียนส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มของครอบครัว
ท่ีตอ้งหาเชา้กินค ่า ไม่ไดรั้บการดูแลจากผูป้กครองเท่าท่ีควร จึงส่งผลท าใหน้กัเรียนไม่ค่อยอยากจะ
มาโรงเรียน มีอยา่งอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่มาเขา้เรียน ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   

1.3  ดา้นครูผูส้อน  ครูเนน้การสอนเน้ือหาเป็นส าคญั และใชก้ารบรรยายเป็นส่วน
ใหญ่ ครูไม่เนน้กระบวนการใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง ไม่ไดเ้นน้กระบวนการเรียนการสอนท่ีจะหาองค์
ความรู้ใหม่ท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ประกอบกบัครูตอ้งรับผิดชอบงาน
อ่ืนนอกเหนืองาน จึงท าใหมี้เวลาส าหรับเตรียมการสอนนอ้ยลง 

1.4  จากทางสังคม อิทธิพลของโทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงสภาพแวดลอ้มของครอบครัว และ
ชุมชนเป็นแหล่งส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตท่ีผิด ท าให้เด็กไม่สนใจการเรียน เด็กเกิดการเอา
อยา่งการกระท าท่ีผิดๆ 

1.5  สภาพท่ีตั้งของชุมชน และสภาพพ้ืนฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ มี
คุณภาพชีวิตท่ีไม่เอ้ืออ านวยเท่าท่ีควร ส่งผลท าใหน้กัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ไม่เห็นความส าคญั
ของการศึกษาเล่าเรียน 

2.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใช้ค  าถาม
เพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่า
ตะเภา) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั  81.24/87.80 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) หลงัจากเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถามเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการใชค้  าถามเพื่อ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 
    

 
 
 
 
 


