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วทัญํู  สุวรรณประทีป: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.
ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ และ ผศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว. 257 หน้า. 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  2) พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และ 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จ านวน 42 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 7 ชนิด ได้แก่  1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) 
แบบทดสอบความรู้เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 5) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 6) แบบ
ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 7) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่
อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นใช้ชื่อว่า “PRASID Model” โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 
1) หลักการ การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้ านอกชั้นเรียน และ  
น าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  6 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา 
(Analyzing : A) ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : S) ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และ
สะท้อนความคิด (Initiating, discussing and reflecting : I) ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting : D) 4) การวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้วย ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และประเมินผลการน าเสนอผลงาน 5) ป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ ครูต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้
และกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวผู้เรียน ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายและมีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรียน และการเลือกกรณีศึกษาและป๎ญหาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.12/81.30 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย ( X = 21.93, S.D = 2.24) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ( X = 76.12, 
S.D = 3.32) 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.20, S.D.=1.81) และ 4) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D.=1.08) 
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The purposes of this research were: 1) to study the data and need assessment for development of 
the learning model 2) to develop the learning model using case-based learning and problem based learning 
with flipped classroom to enhance creative problem solving which efficiency level is at 80/80 3) To evaluate 
the effectiveness of learning model using case-based learning and problem based learning with flipped 
classroom to enhance creative problem solving. The samples were 42 students of the 10th grade students 
who studying in the second semester of the academic year 2015 at Phrapathom Witthayalai school. The 
instruments in this research consisted of 7 instruments as follows: 1) learning model using case-based 
learning and problem based learning with flipped classroom to enhance creative problem solving 2) 
handbook for the model 3) lesson plans 4) law knowledge test 5) creative problem solving test 6) presenting 
ability assessment form and 7) satisfaction evaluation of the student through learning model. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, one sample t-test and content analysis. 
The research findings were as follows: 

1) The learning model using case-based learning and problem based learning with flipped 
classroom to enhance creative problem solving named “PRASID Model” consisted of five elements: 1) 
principles – learning by using case - situation or problem – to motivate outside classroom study and 
discussion in the class. 2) objective - developing knowledge, creative problem solving skills and presenting 
ability 3) the learning process which had six steps, (a) Preparing : P (b) Reviewing : R (c) Analyzing : A (d) 
Searching : S (e) Initiating, discussing and reflecting : I and (f) Deciding and acting : D ; 4) The measurement 
and evaluations consisted of law knowledge test, creative problem solving test, presenting ability assessment 
and 5) criteria and conditions for using the PRASID model consisted of instructor should prepare media and 
case which ralated to student’s life, students have to easily access through technology, student should have 
responsibility to the outside classroom study. The efficiency of the PRASID model is at 80.12/81.30 

2) The effectiveness of the PRASID Model revealed that 1) the result of law knowledge test after 
using the PRASID model found that students’ knowledge ( X = 21.93, S.D = 2.24) were statistically higher than 
before using the model at .05 significance level 2.) the students’ creative problem solving skills were higher 
than 70 percent of the criterion ( X = 76.12, S.D = 3.32). 3) the students’ presenting abilities were at the high 
level ( X = 4.20, S.D.=1.81) and 4) the satisfaction of the students to the PRASID model were at the high level 
( X = 4.33, S.D.=1.08).  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้จากการได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา และความเมตตา 
ตลอดจนความห่วงใย เอาใจใส่จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรกาญจน์ สุขสดเขียว ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ชี้แนะ ตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตลอดจนกระตุ้น
และให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ทั้งก าลังสมอง 
คือ ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และก าลังใจเสมอมา  จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.พลวัต วุฒิประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมเป็นกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ์ และกรุณาตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะท าให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
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 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รุจิราพร  รามศิริ  อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ  พ่วงแพ  ดร.ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์  อาจารย์พรพิไร  แก้ว
สมบัติ ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ภูมิระรื่น ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณคุณวิทยา  แก้วไทรหงวน และคณะครูที่กรุณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ท าให้การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ และคณะครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริม ช่วยเหลือในการศึกษาต่อ และขอบคุณนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงลงได้  
  ขอขอบคุณรุ่นพ่ีและเพ่ือนร่วมรุ่น สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกคน ที่ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กันอย่างดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการศึกษาต่อ ดูแลทั้งร่างกายและ
จิตใจ เป็นทั้งแรงผลักดัน เป็นทั้งก าลังใจ ท าให้การศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ด าเนินไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การจัดการศึกษาในป๎จจุบันเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่าง
รอบด้านทั้งความรู้ความสามารถ ทัศนคติและการด ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน ดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 (2545: 3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สังคมโลกป๎จจุบันเป็นโลกที่
มีความซับซ้อนของข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ความสามารถในการแสวงหาความรู้  การจัดการ
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
การแก้ป๎ญญาแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2539 เนื่องในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรมการศาสนา, 2552: 88) ความว่า 
“ป๎ญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การ
คิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกล เพราะถึงโลกเราในป๎จจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยัง
ไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัย
ป๎ญหา จึงต้องใช้สติป๎ญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพ่ือหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด
และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ป๎ญญาพิจารณาป๎ญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ท าให้
เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน” กล่าวได้ว่าแม้โลกจะพัฒนา
ไปมากเพียงใด เมื่อมีป๎ญหาเกิดขึ้นก็ยังต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้แก้ไขป๎ญหา การแก้ป๎ญหาให้ประสบผล
จ าเป็นต้องประกอบด้วยป๎ญญา การแก้ป๎ญหาที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ป๎ญญาพิจารณาไตร่ตรองให้
ละเอียดรอบคอบอาจท าให้เกิดป๎ญหาอ่ืน ๆ ตามมา ดังเช่นที่ปรากฏในข่าวอยู่เสมอ เช่น เหตุการณ์
นักเรียนชายยกพวกตีกัน (สุภาพร อาจเดช) มีสาเหตุมาจากหลายกรณี เช่น การอยู่ในวัยคะนอง การ
โกรธเคืองหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน ป๎ญหาระหว่างสถาบัน ป๎ญหาชู้สาว ป๎ญหายาเสพติด เป็น
ต้น กล่าวได้ว่าหลายครั้งป๎ญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเนื่องจากป๎ญหาอ่ืน และเลือกวิธีการแก้ป๎ญหา
ไม่เหมาะสม ดังเช่นที่ปรากฏในข่าวที่หลายกรณีแค่เพียงคู่กรณีมองหน้ากันก็เกิดป๎ญหาทะเลาะวิวาท 
จนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งคู่กรณีและผู้ที่ไม่ใช่คู่กรณี เหตุการณ์ที่สะท้อนการ
แก้ป๎ญหาของวัยรุ่นอ่ืน ๆ เช่น กรณีการท าแท้งของนักเรียนหญิง ซึ่งเป็นป๎ญหาต่อเนื่องมาจากการมี
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เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนโดยขาดการป้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่าในป๎จจุบันวัยรุ่นสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ง่าย และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าวัยรุ่นจ านวนหนึ่งมี
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เช่น 
การลงรูปภาพ ข้อความ หรือสื่อใด ๆ ที่มีเนื้อหาท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
รวมทั้งการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เช่น การสร้างข่าวลือ ก่อให้เกิดความหวาดระแวง
ขึ้นในสังคมความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมจึงเป็น
เรื่องส าคัญท่ีต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  
 ในป๎จจุบันกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในหลายประเด็น เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับผู้เยาว์ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจจะทราบถึงสิทธิและสามารถรักษาสิทธิของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอาญา
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอา
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย ได้แก่ ท าให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตายโดยเจตนา โดยไม่เจตนา โดยประมาท ท าให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้อ่ืน หากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญและโทษ
จะท าให้ผู้เรียนระมัดระวังการกระท าที่อาจเป็นความผิดได้ ในทางกลับกันหากเป็นผู้เสียหายจาก
เหตุการณ์ก็ย่อมสามารถปกป้องตนเองตามสิทธิที่พึงได้รับได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกป้องผู้อ่ืน
จากการถูกเอาเปรียบได้เช่นกัน ส าหรับกฎหมายแพ่ง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่า
ซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน จ าน า จ านอง และกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร แม้
กฎหมายบางเรื่องจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยังไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ แต่การเรียนรู้กฎหมาย
ดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในอนาคต ดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระแกนกลางไว้ให้ผู้เรียนศึกษา ดังนั้นการเรียนรู้กฎหมาย
จึงส าคัญต่อผู้เรียนทั้งในฐานะของการป้องกันการกระท าความผิดและการปกป้องสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
 เนื้อหาเรื่องกฎหมายได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ตัวชี้วัด 
ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก ซึ่งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ไว้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ
รวบรวมคะแนนสอบท้ายบทเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้อ่ืน และเมื่อพิจารณาจากคะแนนโอเน็ต (O-net) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 พบว่าสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
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การด าเนินชีวิตในสังคม ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ แต่คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยในปี
การศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 35.51 และ 37.39 
ตามล าดับ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก เป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนเป็นล าดับสุดท้าย   
 การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ป๎ญหาซึ่งได้รับการศึกษาค้นคว้าจากนัก
การศึกษาหลายท่าน  โดยผู้ที่เป็นต้นก าเนิดของการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ 
ออสบอร์น ซึ่งใช้การระดมสมอง การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ได้รับการศึกษาจากนักการศึกษาอย่าง
หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
กระบวนการคิดอย่างรอบด้าน มีความละเอียดถี่ถ้วน ประกอบกับการใช้ศิลปะในการจินตนาการ 
(Mitchell and Kowalik, 1999: 4) สอดคล้องกับ Lewin and Reed (1998) Arbesman and 
Puccio (2001: 176-178) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551: ออนไลน์) ที่ระบุว่า การแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ต้องใช้ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือพิจารณาป๎ญหา และการคิดสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนรู้จึงต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน (พัชรา พุ่มชาติ , 2552: 3) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก็ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ระบุในมาตรา 22 ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอน กระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยยึดตามแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ รวมทั้งปรัชญา จิตวิทยา 
(Saylor and others, 1981 : 271 ; Joyce and Weil, 1996 : 7 ; ทิศนา  แขมมณี, 2553 : 222) 
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับบริบท ผู้เรียนและสังคม  

การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถน าเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นการพัฒนาทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case based learning) เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์
เหตุการณ์ รวมถึงสถานการณ์ท่ีเป็นป๎ญหาจากกรณีศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริงและสืบค้นข้อมูลความรู้
ที่เกี่ยวข้อง อภิปรายแนวทางเพ่ือแก้ป๎ญหาจากกรณีศึกษาให้ได้ ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหา
เป็นฐาน (Problem based learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น าเอาป๎ญหาใกล้ตัวมาเป็น
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จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า โดยการใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นวิธีสอนที่เริ่มมาจาก
การศึกษาของนักเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานและการใช้
ป๎ญหาเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง จึงเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียน 
สอดคล้องกับแนวคิด Learning by doing ของจอห์น ดิวอ้ี ที่ผู้เรียนจะถูกน าเสนอป๎ญหาเพ่ือให้คิด
หาวิธีการแก้ป๎ญหาซึ่งจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ตามแนวคิดของเพียเจต์ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมี
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ตัวอย่างที่เป็นประเด็นป๎ญหาเป็นตัวจุดประกายให้ผู้เรียนหาวิธีการ
แก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุด เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รวบรวมและสืบค้นข้อมูล และ
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการแก้ป๎ญหา นักการศึกษาได้เสนอแนวคิด แนวทาง ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็น
ฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยใช้แนวคิด
การวิจัยและพัฒนาในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็น
ฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
บริบท สภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Develop : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนน าไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research : R2) เป็นการน านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Develop : D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 230) โดยการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)    
 2. แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ Dick, Carey and Carey และ
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการสอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ Kruse เนื่องจากการ
ด าเนินการวิจัยเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และ
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องด าเนินการ
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อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แนวคิดของ กาญจนา คุณารักษ์ (2552: 9) ที่ว่า การเรียนการสอนจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหาก
ผู้สอนไม่สนใจรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดเก่ียวกับการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) ใช้ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการ
สอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ Kruse (2009: 1) เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความข้อมูลทั่วไป 
บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องทั้งทางปรัชญา จิตวิทยา และสังคม 2) ขั้นตอนการ
ออกแบบ (Design) เป็นการก าหนดวิธีสอน กิจกรรม สื่อ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) 
ขั้นตอนการพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 4) ขั้นตอนการ
น าไปใช้ (Implementation) เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผล
ไปใช้จริง 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์  ความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case - Based Learning: 
CBL) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับกรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสมมติขึ้นโดยมี
พ้ืนฐานมาจากความเป็นจริง  เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และแก้ป๎ญหาจากกรณีตัวอย่าง 
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานของ Easton 
(1992) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 น าความเข้าใจสถานการณ์ ขั้นที่ 2 วินิจฉัยขอบเขตของ
ป๎ญหา ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือกในการแก้ป๎ญหา ขั้นที่ 4 ท านายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ขั้นที่ 5 ประเมิน
ทางเลือก ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ผล และข้ันที่ 7 สื่อสารผลลัพธ์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานของทิศนา แขมมณี (2553: 362) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีศึกษา 
ขั้นที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา ขั้นที่ 3 อภิปรายประเด็นค าถามเพ่ือหาค าตอบ ขั้นที่ 4 อภิปรายค าตอบ ขั้น
ที่ 5 อภิปรายป๎ญหาและวิธีแก้ป๎ญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ และขั้นที่ 6 ประเมินผล
การเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วยขั้นตอน 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการน าเสนอกรณีศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นการวิเคราะห์ป๎ญหาและค้นคว้าข้อมูล 
ขั้นที่ 3 ขั้นการอภิปรายและเลือกแนวทางแก้ป๎ญหา และขั้นที่ 4 ขั้นการสรุปและตัดสินใจเลือก    
แนวทางการแก้ป๎ญหา 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning: 
PBL)  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ป๎ญหาที่มีความน่าสนใจ เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้และสร้างข้อสรุปเพ่ือแก้ไขป๎ญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่มและ
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กระบวนการแก้ป๎ญหา เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการแก้ป๎ญหา จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานของ Barrows (1985) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 น าเสนอป๎ญหา ขั้นที่ 2 แก้ป๎ญหาด้วยเหตุผล ขั้นที่ 3 ค้นหาข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 
4 สร้างแนวทางการแก้ป๎ญหา และข้ันที่ 5 สรุปสิ่งที่เรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็น
ฐานของวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 111) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เผชิญป๎ญหา ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียน ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้นักเรียนถามสิ่งที่สงสัย ขั้นที่ 4 นักเรียน
ร่วมกันหาวิธีแก้ป๎ญหา ขั้นที่ 5 นักเรียนร่วมกันหาความรู้ ขั้นที่ 6 นักเรียนร่วมกันแก้ป๎ญหา และขั้นที่ 
7 ร่วมกันประเมินการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐาน ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดป๎ญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์
ป๎ญหา ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหา และขั้นที่ 5 
ขั้นสรุปและประเมินการแก้ป๎ญหา 

5. แนวคิดเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น า
การสอนเนื้อหาไปไว้นอกห้องเรียน โดยครูจัดท าวีดีทัศน์หรือสื่อการเรียนรู้แล้วน าไปไว้บนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือให้นักเรียนไปศึกษา ส่วนในชั้นเรียนนักเรียนจะท ากิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของ Jonathan 
Bergmann and Aron Sams (2012) ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการและสร้างสื่อ ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้นอกชั้นเรียน และขั้นที่ 
3 ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน 

6. แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) เป็น
การแก้ไขป๎ญหาด้วยวิธีการแปลกใหม่ สามารถน าวิธีการไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนได้ จาก
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ ขั้นตอนการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของ Osborn (1963) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact - 
Finding) ขั้นที่ 2 การค้นหาความคิด (Idea - Finding) และขั้นที่ 3 การค้นหาค าตอบ (Solution - 
Finding) ขั้นตอนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Torrance (1965) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact - Finding) ขั้นที่ 2 การค้นพบป๎ญหา (Problem - Finding) ขั้นที่ 
3 การค้นพบความคิด (Idea - Finding) ขั้นที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution - Finding) และขั้นที่ 
5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance - Finding) ขั้นตอนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ 
Isaksen & Treffinger (1991) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจป๎ญหา 
(Understanding the Problem) ขั้นที่ 2 การรวบรวมความคิด (Generation Idea) และขั้นที่ 3 
การวางแผนปฏิบัติการ (Planning for Action) ผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการของการแก้ป๎ญหาอย่าง
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สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง ขั้นที่ 2 การค้นหาป๎ญหา ขั้นที่ 
3 การค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 4 การค้นหาค าตอบ และข้ันที่ 5 การค้นหาการยอมรับ 
 จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยน ามาแสดง
เป็นแผนภาพ ดังแผนภาพที่ 1 
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 แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 

 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
1. หลักการ 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ชื่อว่า 
   PRASID Model ประกอบด้วย 
   ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 เตรียมตัว 
    (Preparing : P) 
   ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา 
    (Reviewing : R) 
   ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา 
    (Analyzing : A) 
   ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้า 

  ข้อมูล (Searching : S) 
   ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปราย 

  แนวทางแก้ป๎ญหา และ 
  สะท้อนความคิด 

      (Initiating, discussing  
    and reflecting : I)  

   ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding  
    and acting : D)   
4. การวัดและประเมินผล 
5. ป๎จจัยและเงื่อนไขการใช้รูปแบบ 
 
 
 

 
 

 
 

 แนวคิดการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
- Easton (1992) 
- ทิศนา แขมมณี (2553)   

 แนวคิดการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้ป๎ญหาเป็นฐาน ของ 

 - Barrows (1985) 
- วัชรา เล่าเรยีนดี (2556) 

 แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
- Jonathan Bergmann     
  and Aron Sams (2012) 

 

 
 
 

 กระบวนการแก้ปญ๎หาอย่าง 

สร้างสรรค์ของ 
- Osborn (1963)  
- Torrance (1965) 

- Isaksen and Treffinger (1991) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวจิัยและ
พัฒนา (Research and 
Development : R&D) 
- มาเรียม นลิพันธุ์ (2555)    
 แนวคิดการออกแบบการสอน 
ADDIE Model ของ Kevin 
Kruse (2009) 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหา

เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน    
กลับด้าน  

แนวคิดเกี่ยวกับการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

วิชาสังคมศึกษา 

1. การค้นหา 
    ความจริง  
2. การค้นหาป๎ญหา 
3. การค้นหาแนวคิด 
4. การค้นหาค าตอบ 
5. การค้นหาการ 
    ยอมรับ 

ความสามารถในการ
น าเสนอผลงานการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ 

การแก้ป๎ญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 
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ค าถามการวิจัย 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์เป็นอย่างไร 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 หรือไม่ อย่างไร  

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร  

    3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน หลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

    3.2 ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นอย่างไร 

    3.3 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับใด 

    3.4 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
ของผู้เรียนหลังเรียนอยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้น ดังนี้  

    3.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

    3.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

    3.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

    3.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียน 
  
สมมติฐานการวิจัย 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
พัฒนาขึ้น เป็นดังนี้     
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    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน หลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 

    2.2 ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

    2.3 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

    2.4 ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านตัวแปร  
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

 1. ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
 2. ตัวแปรตาม คือ  
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
    2.2 ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.3 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จ านวน 15 หองเรียน รวมนักเรียน
จ านวน 589 คน  
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 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ไดแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 42 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน จ านวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมเป็น 10 คาบ  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  ในรายวิชา
สังคมศึกษา  (ส31103) สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก โดย
เนื้อหา ได้แก่ กฎหมายแพ่ง ประกอบด้วย ผู้เยาว์ บัตรประจ าตัวประชาชน การหมั้น การสมรส การ
รับรองบุตร สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน จ าน า จ านอง กฎหมาย
อาญา ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย (ท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยเจตนา โดยไม่เจตนา โดยประมาท ท าให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกายและจิตใจผู้อ่ืน) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผู้วิจัยนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัย ดังนี้ 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง กระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เป็นการวิเคราะห์ (Analysis)  2) การพัฒนา (Development) เป็น
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 3) การวิจัย (Research) เป็นการน าไปใช้ 
(Implementation)  และ 4) การพัฒนา (Development) เป็นการประเมินผล (Evaluation) 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยน าวิธีการและขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน และแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านมาสังเคราะห์ร่วมกันเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย เรียกว่า PRASID Model 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) 
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การวัดและประเมินผล 5) ป๎จจัยและเงื่อนไขการใช้รูปแบบ โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) ขั้นที่ 3 
วิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R) ขั้นที่ 5 สร้าง
ทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด ( Initiating, discussing and reflecting 
: I) ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting: D) 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ระดับคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่ากับ  80/80 
(E1/E2) โดยมีความหมายดังนี้ 
 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน
ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลผลิต 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู้ของผู้เรียนในการตอบค าถาม เรื่อง 
กฎหมายเกีย่วกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งวัดโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง ระดับการปฏิบัติตาม
กระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความจริง 2) การค้นหาป๎ญหา 3) 
การค้นหาแนวคิด 4) การค้นหาค าตอบ 5) การค้นหาการยอมรับ ซึ่งวัดได้จากระดับพฤติกรรมที่
ผู้เรียนแสดงความสามารถในกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 5 
ตัวเลือก โดยตัวเลือกแต่ละตัวเลือกมีคะแนนไม่เท่ากัน และแบบทดสอบแบบอัตนัย ที่มีเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนน (Scoring Rubrics) ตามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน หมายถึง ระดับการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียน
ศึกษา โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวันที่มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring Rubrics) ตามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยวัดจากแบบสอบถาม 5 ระดับและค าถามปลายเปิด 
 ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ครูผู้สอนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา ความสนใจของผู้เรียน 
และตอบสนองต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันสูงขึ้น 
 3. ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์  
5. สถานศึกษามีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในป๎จจุบัน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5. แนวคิดเก่ียวกับห้องเรียนกลับด้าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 6. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถูกประกาศใช้ทั่วประเทศในปี
การศึกษา 2553 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เ รียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและเรื่องอ่ืน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโดยสามารถเพ่ิมเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษาได้ ส าหรับการท าวิ จัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยขอกล่าวถึง
ส่วนที่เกี่ยวกับการท าวิจัย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น

ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

15 
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เป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน              
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                      
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ป๎ญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิด
กับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 

5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเ พ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดป๎ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา เป็นความสามารถในการแก้ป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขป๎ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการป๎ญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน 
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
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3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง     
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุป๎ญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร์  
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศกึษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย ดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (2551: 14) ได้ระบุไว้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะป๎จเจกบุคคลและการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุป๎จจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มี
ความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยได้ก าหนดเป็นสาระต่าง ๆ จ านวน 5 
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สาระ ได้แก่ 1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม 3) เศรษฐศาสตร์  4) ประวัติศาสตร์  5) ภูมิศาสตร์   
 โดยเนื้อหาที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นเนื้อหาในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน
ชีวิตในสังคมท่ีผู้เรียนต้องบรรลุไว้ดังนี้ 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข     

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก   

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม 
และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทาง
พัฒนา 

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๎จจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ 
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ป๎ญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไป
ของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในชั้นสูงตาม
ความประสงค์ได้ มีความรู้เรื่องภูมิป๎ญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได้รับ
การส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึก และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง ชี้น าตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต 
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจัดการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น  และสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีไทย 

พันธกิจ 
       1. เร่งรัดและส่งเสริมการจัดหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551 
          2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ได้มาตรฐานสากล 

  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 4. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และกระบวนการในการคิด การแสวงหาความรู้  
การสร้างป๎ญญา มีอารมณ์สุนทรีและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

5. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     6. สนับสนุนการน าทรัพยากรและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษา  

จุดหมาย 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
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3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 ทั้งนี้สาระที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษากับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชา ส
31103 สังคมศึกษา 2 คือ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยมีโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 

 
 

โครงสร้างรายวิชา ส31103 สังคมศึกษา 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4          ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40 ชั่วโมง         คะแนน 100  คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู ้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/1,  
ส 1.1 ม.4-6/4, 
ส 1.1 ม.4-6/5 
 

ลักษณะของสังคมชมพูทวีป
และคตคิวามเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 

4 5 

2 พุทธประวัต ิ ส 1.1 ม.4-6/2 พระพุทธเจ้าในฐานะมนุษย์
ผู้ฝึกตนได้อยา่งสูงสุด  
(การตรสัรู้) การก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา วิธีการสอน 
และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ตามแนว 
ทางพุทธจริยา 

2 2.5 

3 สัมมนา 
พุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ี
สมบูรณ ์

ส 1.1 ม.4-6/12 การปกป้องคุ้มครอง ธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัทในสังคมไทย  
การปลุกจติส านึก หลักการมี
ส่วนร่วมในสังคมพุทธ 

2 2.5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 ประวัติและ
ความส าคญัของ
ศาสนาอิสลาม
และศาสนาครสิต ์

ส 1.1 ม.4-6/17, 
ส 1.1 ม.4-6/18, 
ส 1.1 ม.4-6/21 

ประวัติพระนบีมฮุัมมดั,  
พระเยซ ู

2 2.5 

5 พุทธสาวก  
พุทธสาวิกา           
ศาสนิกชน และ
ชาดก 

ส 1.1 ม.4-6/14  
 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  - พระอัสสชิ 
  - พระกีสาโคตมีเถร ี
  - พระนางมลัลิกา 
  - หมอชีวกโกมารภัจจ ์
ชาวพุทธตัวอย่าง 
เวสสันดรชาดก 

4 5 

6 การบริหารจิตและ
เจริญปญ๎ญา 

ส 1.1 ม.4–6/19,   
ส 1.1 ม.4–6/20 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคดิ
แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  
(เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ และแบบ
สามัญลักษณะ)  

4 5 

                                          สอบกลางภาคเรียน                                                                     1 20 
7 การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

ส 2.2 ม.4-6/3  การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

   - รูปแบบของรัฐ 
  - ฐานะและพระราช
อ านาจของพระมหากษัตริย์    

4 5 

8 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

ส 2.1 ม.4–6/1 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ป๎จจุบัน    

2 3 

9 การตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ 

ส 2.2 ม. 4-6/4 การตรวจสอบการใช้อ านาจ
ตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ป๎จจุบนั ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและการ
ตรวจสอบโดยองค์กรอสิระ  

2 3 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

10 กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ส 2.1 ม.4-6/1 
วิเคราะห์และปฏิบัตติน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก 
 

  - กฎหมายเกี่ยวกับบัตร 
ประจ าตัวประชาชน การ 
หมั้น การสมรส 
  - กฎหมายแพ่งเกีย่วกับ 
นิติกรรมสญัญา เช่น   
ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  
กู้ยืมเงิน จ าน า จ านอง 
  - กฎหมายอาญา เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์
ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราว 
ทรัพย์ กรรโชกทรัพย ์
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  
ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก  
รับของโจร ท าให้เสยีทรัพย์  
บุกรุก และความผดิ 
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ได้แก ่ท าให้ผู้อื่นถึงแก ่
ความตายโดยเจตนา โดย 
ไม่เจตนา โดยประมาท  
ท าให้เกิดอันตรายแก ่
ร่างกายและจิตใจผู้อื่น 
    - กฎหมายส าคัญอื่น 
เช่น กฎหมายคุม้ครอง 
ผู้บริโภค กฎหมายการรับ 
ราชการทหาร กฎหมาย 
ภาษีอากร  

10 14 

11 กฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ส 2.1 ม.4–6/1 
ส 2.2 ม.4–6/4 

    - ข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน    
    -กฎหมายมนุษยธรรม 
ระหว่างประเทศ 

2 2.5 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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โดยเนื้อหาที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเนื้อหา
ประกอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน การหมั้น การสมรส กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรม
สัญญา เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จ าน า จ านอง กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก 
รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ได้แก่ ท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความ
ตายโดยเจตนา โดยไม่เจตนา โดยประมาท ท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้อ่ืน กฎหมาย
ส าคัญอ่ืน เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการกล่าวถึงรูปแบบที่ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน โดยมีการใช้ค าเรียกลักษณะการด าเนินการในท านองเดียวกันหลายค า เช่น รูปแบบการเรียน
การสอน (Instructional Models) รูปแบบการสอน (Teaching Models) ผู้วิจัยจึงศึกษาความหมาย
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายในท านองเดียวกันด้วย 
 
ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้หลายท่าน ดังนี้  

บุญชม ศรีสะอาด (2541: 140) กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการสอน โดยให้ความหมาย 
ไว้เป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 รูปแบบการสอนหมายถึงกิจกรรมหรือวิธีสอน ซึ่งความหมายใน
แนวทางนี้สอดคล้องกับความหมายของกู๊ด (Good, 1973: 371) ที่ให้ความหมายของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ว่า คือ วิธีการการเรียนการสอนที่จูงใจให้เกิดการเรียนรู้และมีทิศทางเพ่ือให้บุคคลมี
พฤติกรรมตามที่รูปแบบต้องการ ส่วนแนวทางท่ี 2 พิจารณารูปแบบการสอนในลักษณะโครงสร้างของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันโดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุผลแก่ผู้เรียนตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ การให้ความหมายในแนวทางที่ 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศนา แขมมณี 
(2553: 221) ที่ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่าหมายถึง สภาพหรือลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิค
การสอนต่าง ๆ ที่ท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่ยึดถือไว้ รูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ต้องได้รับการพิสูจน์ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการ
จัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ แนวคิดของ Joyce และ Weil 
(2009: 25) ก็ให้ความหมายไปในท านองเดียวกัน โดยกล่าวว่ารูปแบบการสอนหมายถึง การน า
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมาจัดระบบ สอดคล้องกับเมคเกอร์ ซี จูน 
(Maker, C. June. 1982 : 1-2) ที่ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
ว่าหมายถึง กรอบแนวคิดเชิงโครงสร้างที่เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนากิจกรรมและสภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะที่สร้างมาจากทฤษฎี มาจากการสังเกตผู้เรียน และจากธรรมชาติหรือประสิทธิผลที่ได้
จากวิธีการสอนนั้น โดยลักษณะของรูปแบบจะมีแนวทางการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะ
ของรูปแบบนั้น ๆ เชื่อมโยงกับความต้องการ เช่นเดียวกับสุรางค์ โค้วตระกูล (2550) ที่ให้ความหมาย
ว่ารูปแบบการเรียนการสอนจะช่วยในการเตรียมการสอนให้แก่ผู้สอน ว่าควรจะเตรียมการสอนอะไร 
อย่างไร ควรจะเริ่มและจบบทเรียนอย่างไร   

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดย
อาจเป็นจุดหมายอย่างกว้างหรือจุดหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้อง
ยึดตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบและมี
ความสัมพันธ์กัน  ท าให้ผู้สอนรู้ว่าควรเตรียมการสอนอย่างไร  
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนไว้ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับจิตวิทยาและทฤษฎีการสอน ดังนี้ 
 Cole and Chan (1994: 6-11; อ้างถึงในวีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553: 
114-115) แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 7 กลุ่ม โดยพิจารณาจากบทบาทของครูและผลที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 
 1. Personality Characteristics Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของผู้สอน 
 2. Behaviorist Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
ถูกก ากับโดยผู้สอน ท าให้พัฒนากระบวนการคิดข้ันสูงของผู้เรียนได้น้อย 
 3. Subject Methods Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกก าหนดโดยกรอบของ
หลักสูตร เนื่องจากมีความเชื่อว่าการสอนที่ดีมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร 
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 4. Teaching Skills Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้ระยะเวลานาน 
จนอาจละเลยการพัฒนาด้านอื่น  
 5. Process-Product Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทั้งกระบวนการสร้างองค์
ความรู้และผลผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 6. Reflective Teacher Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแก้ป๎ญหาและ
การสะท้อนความคิด โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางป๎ญญาและแก้ป๎ญหาอย่างเป็น
ระบบ 
 7. Teaching Principles Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่น าเทคนิคและวิธีสอนมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับห้องเรียน   
 ทั้งนี้ Joyce and Weil (2009: 25-34) จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างไป โดย
พิจารณาจากสิ่งที่ต้องการพัฒนา แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาพุทธิพิสัย (The Information-Processing Models) 
เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล ข่าวสารความรู้ การจัดการข้อมูลของผู้เรียน การ
จัดระบบ การหาข้อสรุป การสร้างแนวคิด รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการสอน
การคิดเชิงอนุมานของ Taba (Taba’s Inductive Thinking Model) รูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ 
Bruner (Bruner’s Concept Attainment Model) รูปแบบการสอนฝึกการคิดสืบค้นของ 
Suchaman (Suchaman’s Inquiry Training Model) การน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 
(Advance Organizer) การพัฒนาการมีเหตุผล (Developing Intellect) การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ (Synectics) เป็นต้น 

2. รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Models) เป็น
รูปแบบที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ในสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม การท างานร่วมกัน เพ่ือให้
บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการสอนการ
ท างานเป็นกลุ่มของ Dewey (Dewey’s Group Investigation Model) การสอนแบบบทบาทสมมติ
ของ Shaftel (Shaftel’s Role Playing Model) การซักค้าน (Jurisprudentially Inquiry) การ
สืบเสาะทางสังคม (Social Inquiry) เป็นต้น 

3. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนา เสริมสร้างบุคลิกภาพ (The Personal Models) เป็นรูปแบบ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองในการจัดการกับข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึก รับผิดชอบและตระหนักใน
ตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้  ได้แก่ การสอนแบบไม่ชี้น าของ Rogers (Rogers’ 
Nondirective Teaching Model) และการสอนแบบส่งเสริมให้รู้คุณค่าของตนเองของ Maslow 
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(Maslow’s Enhancing Self-esteem Model) การฝึกความตระหนักในตัวเอง (Awareness 
Training) การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นต้น 

4. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรม (The Behavioral Models) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้น
การปรับพฤติกรรมจากการปฏิบัติภาระงานหรือก าหนดสภาพแวดล้อมให้ รูปแบบการเรียนการสอน
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ การเรียนแบบรอบรู้ของ Bloom (Bloom’s Mastery Learning Model) รูปแบบ
การสอนโดยตรงของ Good et.al. (Good’s Direct Instruction Model) การผ่อนคลาย (Self 
Control) เป็นต้น 

ทิศนา แขมมณี (2553: 224) น าเสนอการจัดกลุ่มรูปแบบการสอนเช่นกันซึ่งแตกต่างไปจาก
นักการศึกษาต่างประเทศ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระซึ่งอาจเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบ
ยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า  รูปแบบการเรียนการสอนเน้น
ความจ า รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ ผังกราฟิก เป็นต้น 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ต้องใช้หลักการและวิธีการอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย เช่น รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของฺ Bloom รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็นต้น 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor Domain) มุ่ง
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหรือการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ Simpson  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ Harrow รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies เป็นต้น 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) ซึ่งอาจ
เป็นกระบวนการทางสติป๎ญญา กระบวนการคิด หรือกระบวนการทางสังคม เช่น การแสวงหาความรู้ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอุปนัย นิรนัย การใช้เหตุผล 
กระบวนการท างานร่วมกัน เป็นต้น เช่น รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย รูปแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ป๎ญหาอนาคตตามแนวคิดของ Torrance เป็นต้น 
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 5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ ( Integration) มุ่งเน้นที่การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อมกัน โดยบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการ เช่น รูปแบบการ
เรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

จากประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามการ
จัดกลุ่มของ Joyce and Weil ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาพุทธิพิสัย คือ กระบวนการ
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารความรู้ การจัดการข้อมูล การจัดระบบ การหาข้อสรุป การสร้างแนวคิด และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ การท างานร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  

 
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน หลักสูตร และสังคม ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อาจเน้นให้ความส าคัญที่เนื้อหาวิชา 
ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของผู้เรียน สังคม ความต้องการของผู้เรียนหรือเน้นเป้าหมายของ
การจัดการเรียนรู้ Joyce and Weil (1996: 2-25) สรุปสาระส าคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องมีทฤษฎีรองรับรูปแบบนั้น เช่น ทฤษฏีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
2. ก่อนการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาแล้วไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องวิจัยเพ่ือ

ทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง แล้วน าข้อค้นพบจากการ
ทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อาจออกแบบเพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือ
ออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้ 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะมีจุดมุ่งหมายหลัก หากน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ตรงตามจุดมุ่งหมายหลักก็จะท าให้เกิดผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงสุด อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ แต่อาจ
ท าให้ผลส าเร็จจากการใช้รูปแบบนั้นลดลงไปได้ 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 174) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยที่แต่ละกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน สมาชิก
ภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสิ่งที่ใช้ในการเรียนรู้ 
ร่วมมือและช่วยเหลือกัน สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม โดยการ
เรียนรู้ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้กับทุกวิชา และจะส่งผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะกับ
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการแก้ป๎ญหาของผู้เรียน รวมทั้งการคิดที่หลากหลาย คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
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 Thorndike (1955: 321) กล่าวถึงกฎการเรียนรู้ไว้ 3 ข้อ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of 
Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความพร้อม คือ ผู้เรียนมีความสนใจ มีความรู้พ้ืนฐาน กฎ
แห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการฝึกฝน และกฎแห่งผล (Law of 
Effect) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเล็งเห็นผลของการกระท า 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 41 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูง แบบวัดจิตตนิสัยของนักเรียน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีชื่อว่า “EPPE Model” มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและ
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการกระตุ้นเตรียม
ความพร้อม (Encouragement: E) (2) ขั้นการน าเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
กระบวนการคิด (Presentation: P) (3) ขั้นการฝึกทักษะ (Practice: P) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ย่อย คือ ขั้นการฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Guided Practice) ขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ 
(Independent Practice) และขั้นการประมวลทักษะ (Integrated Practice)  และ (4) ขั้นการ
ติดตามการน าไปใช้และปฏิบัติ (Ensure distributive Practice: E) โดยที่รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(EPPE Model) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
2) หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและ
จิตตนิสัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการคิดขั้นสูงและ
จิตตนิสัยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียน 4) 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด 5) ผลการขยายผล พบว่าหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ความสามารถในการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียน และความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
 พิจิตรา  ทีสุกะ (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
วิชาการพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครูปีที่ 2 สาขา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตร แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน NPU Model โดยใช้
แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง คือ (1) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการเรียนรู้ (2) 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ (3) การตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้ โดยมีสาระการสอน 4 
ประเด็น คือ การวางแผนหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การจัดระบบหลักสูตร และการประเมิน
หลักสูตร โดยประสิทธิภาพของกระบวนการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (E1) 80.00 และประสิทธิภาพของ
ผลผลิตได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (E2) 83.56 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน พบว่า ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังทดลองรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้หลังเรียนสูงกว่ าก่อนการใช้รูปแบบ 3) 
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก 4) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส่วนสาระที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือการใช้ค าถามกระตุ้น
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง รองลงมาคือการส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานได้รับการพัฒนาขี้นโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านการบริหาร การแพทย์  
และกฎหมาย รวมทั้งทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาถูกน ามาใช้มากใน
การศึกษาทางวิชาชีพ โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการน ากรณีตัวอย่างในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เป็นสื่อ
ให้ผู้เรียนศึกษาและแก้ป๎ญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานไว้หลายท่าน โดย 
Ertmer & Russell (1995: 24) กล่าวถึงการเรียนด้วยกรณีศึกษา (case-based learning) ว่าเป็น
การใช้แนวทางการศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน โดยในการศึกษานี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ป๎ญหา
ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง เพ่ือสะท้อนถึงมวลประสบการณ์ภายหลังที่ ต้องเผชิญใน
วิชาที่เรียน สอดคล้องกับ Brett (2004: 4) ที่กล่าวถึงการเรียนด้วยกรณีศึกษาว่าเป็นการศึกษาที่มี
ความคล้ายคลึงกับการใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แต่ใช้กรณีศึกษาหรือป๎ญหาซึ่งเป็นสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์เป็นสิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ โดยผู้เรียนต้อง
ค้นคว้าหาหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุน กรณีศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยเนื้อหาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ โดยกระบวนการของการ
ใช้กรณีศึกษาจะก าหนดให้ผู้เรียนแก้ป๎ญหาผ่านการกระตุ้นจากสถานการณ์จ าลองในชีวิตจริง 
นอกจากนี้ Cliff (1999: อ้างถึงใน นิตยา โสรีกุล) ให้มุมมองของการใช้กรณีศึกษา โดยกล่าวถึงการ
เรียนด้วยกรณีศึกษา (case-based learning) ว่าหมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีในการแสดง
หลักการ เนื้อหา ที่มีความสัมพันธ์กันออกมาในรูปของเรื่องราว (story) การวาดรูป (drawing) 
เอกสารรายงาน (documents) ข่าว (news) โทรทัศน์และละคร (TV and drama) บทประพันธ์ 
(poems) เสียงเพลง (song) รูปภาพ (painting) เสียง (sound) การ์ตูน (cartoons) ป๎ญหา 
(problems) สถานการณ์ต่าง ๆ (situations) เป็นต้น เมื่อน ากรณีศึกษามารวมกับวิธีการสอน เช่น
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเน้นทักษะการท างานเป็นทีม (collaborative skills) และการ
เรียนที่เน้นการแก้ป๎ญหาเป็นหลัก (Problem-based learning: PBL) แล้ว กรณีศึกษาจะท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดแก้ป๎ญหา และการตัดสินใจได้ดี  ในขณะที่ Smith and Ragan 
(1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 83) กล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเป็นการเรียนรู้ด้วย
การศึกษากรณีป๎ญหา ผู้เรียนจะได้รับการน าเสนอสถานการณ์ป๎ญหาที่เป็นสถานการณ์จริง และ
ผู้เรียนจะต้องด าเนินการแก้ป๎ญหานั้น ซึ่งในการแก้ป๎ญหาผู้เรียนจะเลือกจัดการกับหลักการต่าง ๆ 
การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกับการเรียนรู้เพ่ือแก้ป๎ญหาที่ไม่มีค าตอบถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
โดยเฉพาะป๎ญหานั้นต้องเป็นป๎ญหาที่ซับซ้อนมองได้หลาย ๆ มุมมอง การศึกษาเป็นรายกรณีสามารถ
พัฒนาทักษะการตัดสินใจได้ด้วยการพิจารณาหาทางแก้ป๎ญหาและน าเสนอแนวทางแก้ป๎ญหา ซึ่งต้อง
เป็นกรณีศึกษาที่เขียนขึ้นมาเพ่ือให้ศึกษาและหาทางแก้ป๎ญหาโดยเฉพาะและต้องมีการเขียนตอบ 
นอกจากนี้จินตนา ยูนิพันธุ์ (2537) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานว่า
เป็นการสอนโดยอ้อมซึ่งผู้สอนจัดเตรียมกรณีไว้ และก าหนดแนวทางการเรียนรู้โดยเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้ เป็นกลุ่มพร้อมกับเพ่ือนผู้เรียนคนอ่ืน โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
(Learning Facilitator) ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้โดยตรงหรือผู้เรียนท ากรณีศึกษาด้วยตนเองนอก
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ห้องเรียนก็ได้ กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามีความคล้ายคลึงกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แต่อาจมีรายละเอียดบางประการแตกต่างกันในช่วงสรุป การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเน้นการแสดงบทบาทและการแก้ป๎ญหาของผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียนในแบบทีมมากกว่า และยังเน้นการสืบค้นความรู้ที่มากกว่า นอกจากนี้ทิศนา แขมมณี (2553: 
362) ยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความ
เป็นจริง และตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มีของค าตอบนั้นมาใช้
เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้กรณีศึกษาที่อาจเป็นสถานการณ์จริงหรือเรื่องสมมติที่แต่งขึ้นโดย
มีพ้ืนฐานมาจากความเป็นจริง ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ น าเสนอให้ผู้ เรียนคิดแก้ป๎ญหา โดยใช้
กระบวนการท างานเป็นทีมและการอภิปราย เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของการใช้กรณีศึกษา 

นับทอง เวศนารัตน์ และอิชยาพร ช่วยชู (2556) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการน ากรณีศึกษา
มาใช้ ดังนี้ 

1. ฝึกผู้เรียนให้วิเคราะห์และแยกแยะประเด็นป๎ญหา เมื่อเผชิญป๎ญหาหรือสถานการณ์ เป็น
การเสริมสร้างทักษะการคิดเพ่ือน าไปใช้แก้ป๎ญหาในสถานการณ์จริง 

2. ฝึกผู้เรียนให้พิจารณากรณีศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือน าไปสู่
ข้อสรุป เป็นการสร้างทักษะการตัดสินใจอย่างมีหลักการและมีเหตุผลสนับสนุน  

3. เสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกัน โดยเมื่อผู้สอนใช้กรณีศึกษาเป็นเทคนิคการสอนกลุ่ม
ย่อย เป็นการระดมสมองและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายป๎ญหา ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 Mellish and Brink (1990: 84) กล่าวถึงข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน โดยแบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาท าความเข้าใจกรณีศึกษา และเตรียมพร้อมส าหรับการวิเคราะห์
วิจารณ์สาระส าคัญของกรณศีึกษา 

ขั้นที่ 2 ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ใน
ระยะนี้ อาจเกิดการต่อต้านกับข้อคิดเห็นใหม่ที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตน 
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  ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยตัวเองและการวิเคราะห์ของกลุ่ม 
  ขั้นที่ 4 ผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเข้าด้วยกัน 
 Easton (1992: 12-14) กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานว่า
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ท าความเข้าใจสถานการณ์ 

2. วินิจฉัยขอบเขตของป๎ญหา 
3. สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขป๎ญหา 
4. ท านายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
5. ประเมินทางเลือก 
6. วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน 
7. สื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ 

 Brett (2004: 4) เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานไว้ 7 ขั้น ดังนี้ 
  1. ก าหนดป๎ญหา สร้างกลุ่มขนาดเล็ก ในขั้นนี้กลุ่มมีการก าหนดป๎ญหาและ
ตั้งสมมติฐาน 
  2. วิเคราะห์ป๎ญหา สมาชิกในกลุ่มบรรยายสภาพป๎ญหาในภาพรวม ซึ่งจะน าไปสู่การ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและน ามาอภิปรายร่วมกัน 
  3. เลือกยุทธวิธีแก้ป๎ญหา สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ป๎ญหาและ
เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแกป้๎ญหา 
  4. ค้นคว้าข้อมูล โดยค้นคว้าจากเอกสารหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ค้นพบผลลัพธ์ สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทดลอง เพ่ือน าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบสมมติฐานจากค าตอบที่ค้นพบ โดยในขั้นนี้มีการ

สื่อสารให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้รับรู้ด้วย 
7. น าผลลัพธ์ไปใช้ น าผลลัพธ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกกลุ่มมาใช้ 

 ทิศนา แขมมณี (2553: 362-363) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานว่าประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผู้สอนหรือผู้เรียนน าเสนอกรณีศึกษา 

2. ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษา 
3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค าถามเพ่ือหาค าตอบ 
4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค าตอบ 
5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับป๎ญหาและวิธีแก้ป๎ญหาของผู้เรียน และสรุป

การเรียนรู้ที่ได้รับ 
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  6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จากข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานของนักการศึกษาข้างต้น  ผู้วิจัยสรุป

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานที่จะน ามาใช้ในการวิจัยเป็น 4 ขั้น คือ 1. ขั้นการ
น าเสนอกรณีศึกษา เป็นขั้นที่น าสถานการณ์หรือกรณีที่เป็นประเด็นป๎ญหาหรือประเด็นที่ต้องการให้
ศึกษาให้ผู้เรียนรับรู้ โดยผู้สอนหรือผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอกรณีศึกษา 2. ขั้นการวิเคราะห์ป๎ญหาและ
ค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ วิเคราะห์ป๎ญหา ก าหนดแนวทางในการ
แก้ป๎ญหา โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 3. ขั้นการอภิปรายและเลือกแนวทางแก้ป๎ญหา เป็นขั้นที่
ผู้เรียนน าแนวทางการแก้ป๎ญหามาอภิปรายร่วมกัน โดยอาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 4. ขั้นการสรุป
และตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าผลการอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหามา
ประมวลและตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
ข้อดีของการใช้กรณีศึกษา 

Bransford et al. (1999) กล่าวถึงข้อดีของการใช้กรณีศึกษา ดังนี้ 
1. ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองจากสิ่งที่เคยรู้และสิ่งที่สนใจจากกรณีศึกษา ท าใหเกิด

การตั้งค าถามและการสืบคนข้อมูลตอไป  
2. ผูเรียนได้ท างานเปนกลุมเพ่ือให้ได้ขอสรุปเกี่ยวกับมีสิ่งที่รู้จากกรณีศึกษาและสิ่งที่ต้องการ

รเูพ่ิมเติม 
3. ผูเรียนเรียนรูที่จะเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ได้ปรับแนวความคิดของสมาชิกในระหวาง

การอภิปรายกลุม 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พรศิริ พันธสี และอรพินท์ สีขาว (2552: 81-90) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษา
พยาบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม   
พระเกียรติ จ านวน 16 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยกรณีศึกษา แผนการสอน การใช้กระบวนการ
พยาบาลในคลินิก แบบประเมินภาวะสุขภาพและแผนการพยาบาล แบบตรวจสอบความสามารถการ
ใช้กระบวนการพยาบาล แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใช้
กระบวนการพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก
ของนักศึกษาที่ประเมินโดยนักศึกษาและอาจารย์หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทั้ง
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
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.001 ตามล าดับ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในระดับมาก สิ่ง
ที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนได้อย่าง
เต็มที่ การได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล และบรรยากาศในการเรียนที่ไม่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัดที่
จะปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ 

ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการ
สอน โดยใช้วิธีกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน
ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับสูง และความพึง
พอใจของนักศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกัน 

มรรษภร เชื้อทองฮัว. (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 
การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสอนแบบกรณีศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสดสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยการสอนแบบกรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วน
ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการสอนแบบ
กรณีศึกษา พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดย
การสอนแบบกรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก  
 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้น าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นจ านวนมากในทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น โดยใช้ป๎ญหาที่ผู้เรียนประสบหรือใกล้เคียง
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียนมาเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้หลายท่าน ดังนี้ 

Barrows และ Tamblyn (1980) Henk G Schmidt, Jerome I Rotgans และ Elaine HJ 
Yew (2011) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานในท านองเดียวกันว่าเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการน าป๎ญหาหรือสถานการณ์มาใช้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ และหาแนว
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ทางแก้ไขป๎ญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่มและความรู้เดิมในการวางแผนแก้ป๎ญหา ทั้งนี้ Hal White 
(2001) และรัชนีกร หงส์พนัส (2547) มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน
ว่าเป็นวิธีการที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการ ผู้เรียนเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการคิด มีอิสระในการเลือกหัวข้อป๎ญหา ประยุกต์ใช้ความรู้และใช้กระบวนการกลุ่มในการ
วางแผนแก้ไขป๎ญหาด้วยตนเองด้วยทักษะการแก้ป๎ญหา สอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2553: 137-
138) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ใช้ป๎ญหาเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสร้างความรู้ด้วยตนเองให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้สอน
อาจให้ผู้เรียนเผชิญป๎ญหาจริงหรืออาจใช้สถานการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญป๎ญหา โดยใช้กระบวนการ
แก้ป๎ญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้ได้ทางเลือกและวิธีการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย และผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดและกระบวนการแก้ป๎ญหา เช่นเดียวกับวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 107) ที่ให้ความหมายของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานในท านองเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน
เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ใช้ป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ป๎ญหาที่ผู้เรียนสนใจ เกิดขึ้นจริงหรือเป็นสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้น นอกจากนี้ขวัญตา 
บัวแดง (2553) กล่าวเพ่ิมเติมว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานร่วมกัน โดยประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาทางแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุด ในขณะที่ Liesl Michele Combs 
(2008) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ 
ท างานร่วมกัน โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยใช้ป๎ญหาจากสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียนมาใช้กระตุ้น  
 จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานได้
ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ ครูหรือผู้สอนน าป๎ญหาหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาเกิด
ความสนใจและค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย เพ่ือน าเสนอ
แนวทางแก้ไขป๎ญหา โดยครูมีบทบาทในการเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
 
ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักการศึกษาหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหา
เป็นฐานไว้ดังนี้ 

Hal White (2001) กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
2. การจัดกลุ่มเป็นกลุ่มขนาดเล็ก  
3. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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4. ป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด  
5. ลักษณะป๎ญหาเป็นแบบป๎ญหาปลายเปิด  
6. ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ป๎ญหาด้วยตัวเอง  
7. การประเมินผลเป็นการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียน 
อานุภาพ เลขะกุล (2548) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็น

ฐานไว้ 5 ประการคือประกอบด้วย  
1. น าป๎ญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมาใช้กระตุ้นหรือจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้  
2. บูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับป๎ญหา  
3. เน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ  
4. เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยครูหรือผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นและคอยเป็นผู้สนับสนุน ผู้เรียนต้อง

ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม  
5. เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตนเอง

หรือกลุ่มตั้งไว้ 
 ทิศนา แขมมณี (2553: 137-138) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหา
เป็นฐานไว้ 10 ประการ คือ 
 1. ผู้สอนและผู้เรียนมีการร่วมกันเลือกป๎ญหาที่ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของ
ผู้เรียน 
 2. ผู้สอนและผู้เรียนมีการออกไปเผชิญสถานการณ์หรือป๎ญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือผู้สอนมีการ
จัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญป๎ญหาในห้องเรียน 
 3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการร่วมกันวิเคราะห์ป๎ญหา และหาสาเหตุของป๎ญหา 
 4. ผู้เรียนมีการวางแผนการแก้ป๎ญหาร่วมกัน 
 5. ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการแสวงหา
แหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 7. ผู้สอนมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ป๎ญหาที่หลากหลายและพิจารณา
เลือกวิธีที่เหมาะสม 
 8. ผู้เรียนมีการลงมือแก้ป๎ญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและประเมินผล 
 9. ผู้สอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้เรียนและให้ค าปรึกษา 
 10. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งด้านผลงานและกระบวนการ  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) สรุปลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐานไว้ 7 ประการ ดังนี้  
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1. ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นป๎ญหา  
2. ป๎ญหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นป๎ญหาที่เกิดจริง พบได้ในชีวิตจริงของ

ผู้เรียน หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง  
3. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ค้นหาและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง  
4. ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพ่ือความสะดวกในการร่วมกันค้นหาข้อมูล  
5. เป็นการบูรณาการความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และค าตอบ  
6. ความรู้ของผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน  
7. การประเมินผลเป็นการประเมินจากสภาพจริง  

 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 107-108) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ในท านองเดียวกันว่ามีลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการร่วมมือกันของนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
 3. ครูคือผู้ที่คอยแนะน าสนับสนุน นักเรียนคือผู้ที่มองเห็นป๎ญหาและแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง 
  4. ป๎ญหาเป็นป๎ญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือป๎ญหาจริง ซึ่งป๎ญหาจะช่วยก าหนดกรอบแนวคิด หรือ
ก าหนดจุดเน้นและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 5. ป๎ญหาคือสิ่งที่จะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหา 
 6. ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

สอดคล้องกับแนวคิดของบริดจ์ (Bridges, 1992: 5-6) ที่ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้แก้ป๎ญหาด้วยตัวเองโดยใช้การท างานเป็นกลุ่ม มีครู
เป็นผู้อ านวยความสะดวก เช่นเดียวกับขวัญตา บัวแดง (2553) ที่มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าเป็นการน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและประสบการณ์ที่มีอยู่มาวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นนักแก้ป๎ญหาที่มีเหตุผล สามารถแก้ป๎ญหาที่พบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากลักษณะส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเลือกป๎ญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสขึ้นตามความ
สนใจและเผชิญป๎ญหา โดยท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและหาวิธีแก้ป๎ญหา
ด้วยตัวเอง ความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและติดตามเป็นระยะโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง  
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
 Barrows (1985) น าเสนอข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ดังนี้ 



39 
 

 
 

1. น าเสนอป๎ญหา ท าความเข้าใจป๎ญหา สรุปประเด็นป๎ญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของป๎ญหา 
 2. แก้ป๎ญหาด้วยเหตุผล  

3. ค้นหาข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางการแก้ป๎ญหา โดยอาศัยกระบวนการ
กลุ่มและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

4. น าข้อมูลความรู้ที่ได้มาสร้างแนวทางการแก้ป๎ญหา และเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหา  
5. สรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

 Duch (1995) กล่าวถึงข้ันตอนการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานว่าประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 1. นักเรียนได้รับการเสนอป๎ญหา เช่น ป๎ญหาจากงานวิจัย ป๎ญหาจากเหตุการณ์ โดยอาจ
ได้รับการน าเสนอป๎ญหาจากการดูภาพหรือวีดีทัศน์ เป็นต้น 
 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันระดมความคิดจากความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับ
ป๎ญหาและท าระบุป๎ญหาให้ชัดเจน 
 3. นักเรียนเสนอป๎ญหาจากประเด็นที่ได้รับ กล่าวคือ เสนอประเด็นที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องที่ยัง
ไม่เข้าใจ โดยนักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้ระบุทั้งเรื่องที่รู้และไม่รู้ 
 4. นักเรียนร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องศึกษาและตัดสินใจ ครูอาจ
มอบหมายงานให้นักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นแบบกลุ่มในบางประเด็น และอภิปรายร่วมกัน 
 5. นักเรียนเข้ากลุ่มกันใหม่เพ่ือศึกษาเรื่องที่ก าหนด โดยน าความรู้ ใหม่ไปใช้ให้เข้ากับป๎ญหา 
สรุปความรู้ และเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเดิมกับความคิดรวบยอดใหม่เข้าด้วยกัน  
 Stepien and Gallagher (1993, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 110) กล่าวถึงขั้นตอน
การเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 เผชิญและนิยามป๎ญหา (Encountering and Defining the problem) ผู้เรียนได้รับ
สถานการณ์ท่ีเป็นป๎ญหาจริงให้อ่านและท าความเข้าใจกับสถานการณ์ หรือดูจากภาพ จาก VDO จาก
สถานที่จริง โดยอาจให้ตั้งค าถามถามตัวเองว่า 

  - รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับป๎ญหานี้ 
  - ต้องรู้อะไรบ้างเพ่ือแก้ป๎ญหานี้ 

 - ต้องใช้ข้อมูล สื่อการเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ป๎ญหา 
 ในขั้นตอนนี้ควรระบุค าถามได้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแก้ป๎ญหา แม้ว่า
จะต้องใช้ความรู้ใหม่ในการแก้ป๎ญหา 

ขั้นที่ 2 หาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ประเมินข้อมูลและ
น าไปใช้ เมื่อผู้เรียนได้ป๎ญหาจากขั้นที่ 1 ผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลหรือสื่อต่าง ๆ ซึ่งต้องประเมินความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และความคุ้มค่าก่อนน าไปใช้แก้ป๎ญหา 
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ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติ (Synthesis and Performance) ผู้เรียนสร้างหรือ
ก าหนดแนวทางการแก้ป๎ญหา เป็นการน าเสนอแนวทาง วิธีการแก้ป๎ญหาที่ชัดเจน โดยอาจสร้างสื่อ
ประกอบหรือจัดการกับความรู้ใหม่ และด าเนินการแก้ป๎ญหา สรุปผลหรือหลักการที่จะได้จากการ
แก้ป๎ญหา แล้วน าเสนอในชั้นเรียน 

Savoil and Hugles (1994, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 110-111) กล่าวถึงขั้นตอน
การเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานโดยประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุป๎ญหาที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงป๎ญหากับบริบทของผู้เรียนเพื่อให้โอกาสในการปฏิบัติจริง 

ขั้นที่ 3 มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองให้วางแผน
แก้ป๎ญหา 

ขั้นที่ 4 กระตุ้นความร่วมมือ โดยการจัดกลุ่มให้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 5 ตั้งความคาดหวังหรือก าหนดเป้าหมายว่า ผู้ เรียนจะต้องแสดงหรือน าเสนอ             

ผลการเรียนรู้ของตัวเองโดยแสดงผลงาน ชิ้นงาน หรือการปฏิบัติงานให้ดู 
 อานุภาพ เลขะกุล (2548) กล่าวถึงข้ันตอนการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน 7 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจป๎ญหา  
ขั้นที่ 2 จับประเด็นส าคัญ และระบุป๎ญหาส าคัญ  
ขั้นที่ 3 ระดมสมองวิเคราะห์ป๎ญหา  
ขั้นที่ 4 ตั้งสมมติฐาน  
ขั้นที่ 5 ทดสอบสมมติฐาน  
ขั้นที่ 6 ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม  

 ขั้นที ่7 สังเคราะห์ข้อมูล อธิบายแนวทางแก้ป๎ญหาและพิสูจน์สมมติฐาน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) สรุปแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดป๎ญหา ผู้สอนจัดสถานการณ์เพ่ือใช้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้
มองเห็นป๎ญหา ก าหนดสิ่งที่เป็นป๎ญหาที่ผู้เรียนอยากเรียนรู้และสนใจที่จะค้นหาค าตอบ  

ขั้นที ่2 ขั้นท าความเข้าใจป๎ญหา ผู้เรียนท าความเข้าใจป๎ญหาที่ต้องการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้อง
สามารถอธิบายสิ่งที่เก่ียวข้องกับป๎ญหาได ้ 

ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนหรือสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้  
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ขั้นที ่5 สรุปและประเมินค่าค าตอบ ผู้เรียนสรุปผลงานของกลุ่ม และประเมินความเหมาะสม
ของข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม แล้วทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของ
ป๎ญหาในภาพรวมอีกครั้ง  
 ขั้นที ่6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนจัดระดับองค์ความรู้ที่ได้และน าเสนอ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 111) สรุปขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้เป็น 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเผชิญป๎ญหา ค้นพบป๎ญหาด้วยตัวเอง เช่น จัดสถานการณ์ บทบาท
สมมติ เรื่องสั้น หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น 

2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้เรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือท า 
ความเข้าใจป๎ญหาให้ชัดเจน 
 3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนถามค าถามสิ่งที่สงสัย ไม่รู้ หรือไม่เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา 
 4. นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแก้ป๎ญหา วางแผนแก้ป๎ญหา ระบุสื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 

5. นักเรียนร่วมกันหาความรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้แก้ป๎ญหา 
 6. นักเรียนร่วมกันแก้ป๎ญหา หาค าตอบของป๎ญหาที่เลือก และน าเสนอผลการแก้ป๎ญหาหรือ
ผลการเรียนรู้ โดยอาจน าเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 
 7. ร่วมกันประเมินการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม  
 Mohammed Elhassan Abdallaand & Abdelrahim (2011) กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้  

ขั้นที ่1 อธิบายลักษณะป๎ญหา  
ขั้นที ่2 ท าความเข้าใจป๎ญหา ระบุป๎ญหาหลักและป๎ญหารอง เลือกป๎ญหาหลักและป๎ญหารอง

เพ่ือน าไปค้นคว้าหาวิธีแก้ป๎ญหา  
ขั้นที ่3 วิเคราะห์ป๎ญหา ระดมสมองเพ่ือวิพากษ์ป๎ญหาร่วมกันและค้นหาแนวทางแก้ป๎ญหา  
ขั้นที ่4 จัดประเภทของป๎ญหา ตัดป๎ญหาที่ไม่เก่ียวข้องออก และอธิบายป๎ญหาให้ชัดเจน  
ขั้นที่ 5 ก าหนดวิธีการแก้ป๎ญหา เพ่ือให้ทราบแนวทางการแก้ป๎ญหา ระบุเป้าหมายในการ

แก้ป๎ญหา และค้นหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับป๎ญหา  
ขั้นที ่6 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตามจุดมุ่งหมายของตนเอง  
ขั้นที ่7 อภิปรายแนวทางท่ีศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้แก้ป๎ญหาให้กลุ่มฟ๎ง เพ่ือร่วมกันตัดสินใจเลือก

แนวทางการแก้ป๎ญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาดังกล่าว  
 Landsberger J. (2011) สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ 9 ขั้นตอน 
ดังนี้   
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ขั้นที่ 1 ส ารวจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา อ่าน อภิปราย วิเคราะห์ป๎ญหา ท าความเข้าใจ
ส่วนที่ส าคัญ  

ขั้นที่ 2 บันทึกสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มต้องการทราบเกี่ยวกับป๎ญหา ร่วมกันอภิปรายความรู้และ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา ระบุป๎ญหา ประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหาของสมาชิก ระดมสมอง
เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ป๎ญหา  

ขั้นที่ 3 บันทึกป๎ญหา สิ่งที่รู้เกี่ยวกับป๎ญหาและความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ป๎ญหา และค้นคว้า
หาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแก้ป๎ญหา   

ขั้นที่ 4 เลือกแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ป๎ญหา ระบุแนวคิดของสมมติฐาน สาเหตุและ
วิธีการแก้ป๎ญหา  

ขั้นที่ 5 ระบุสิ่งที่ต้องน าไปใช้แก้ป๎ญหา ความรู้ที่ได้จากการแก้ป๎ญหา หาความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดท่ีน าไปใช้แก้ป๎ญหากับผลการปฏิบัติ  

ขั้นที่ 6 ส ารวจสิ่งที่สมาชิกยังไม่ทราบเกี่ยวกับป๎ญหา ข้อมูลที่ควรทราบเพ่ิมเติมส าหรับการ
แก้ป๎ญหา อภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได ้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม  

ขั้นที ่7 เขียนรายงานการค้นพบแนวทางแก้ป๎ญหา และข้อสนับสนุนแนวทางในการแก้ป๎ญหา    
ขัน้ที่ 8 น าเสนอ สรุปข้ออภิปราย แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิดของกลุ่ม  
ขั้นที ่9 สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของบุคคลและกลุ่ม  

 Dejan Bokonjic, Mladen Mimica, Nurka Pranjic,Vanja Filipovic, et al (2014) 
กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้  

ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจป๎ญหาหรือสถานการณ์  
ขั้นที ่2 ระบุป๎ญหาส าคัญจากสถานการณ์  
ขั้นที ่3 ระดมสมอง อภิปรายป๎ญหา  
ขั้นที ่4 จัดประเภทของป๎ญหาและตั้งสมมติฐาน  
ขั้นที่ 5 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการแก้ป๎ญหา การค้นคว้าข้อมูล และก าหนด

แนวทางการแก้ป๎ญหาร่วมกัน  
ขั้นที ่6 ค้นคว้าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการแก้ป๎ญหา และตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ป๎ญหา 
ขั้นที ่7 น าเสนอวิธีการแก้ป๎ญหา และสะท้อนผลการหาวิธีการแก้ป๎ญหา 
จากข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานข้างต้น ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนของการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานส าหรับใช้ในการท าวิจัยได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นก าหนดป๎ญหา ผู้เรียน
ได้รับป๎ญหาหรือสถานการณ์ ท าความเข้าใจป๎ญหาหรือสถานการณ์ให้ชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม และระบุป๎ญหาที่ค้นพบ 2. ขั้นวิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา วิเคราะห์
ค้นหาประเด็นป๎ญหาส าคัญ ตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูล
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ความรู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ป๎ญหา 4. ขั้นเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหา 
ผู้เรียนประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และก าหนดเป็นแนวทางการแก้ป๎ญหา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5. ขั้นสรุปและประเมินการแก้ป๎ญหา ผู้เรียนน าข้อสรุปไปแก้ไขป๎ญหาที่
ก าหนดไว้ น าเสนอและประเมินผลการแก้ป๎ญหา สะท้อนผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต (2554) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ 6 
ประการ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างเข้าใจและสามารถจดจ า
ได้นานเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 2.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ าเป็นที่ทุกคนควรมี เพราะ
สามารถพัฒนาไปเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. โจทย์ป๎ญหาที่ใช้ในการเรียนรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียนกับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าได้ดีขึ้น 
 4. ทั้งครูและผู้เรียนสนุกกับการเรียน ในส่วนผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนเพราะได้มีบทบาท
ในการเรียนรู้เอง เช่น การอภิปรายถกเถียงในระหว่างการท ากลุ่มย่อย ฝ่ายครูเห็นพัฒนาการทางด้าน
ความคิดและทักษะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังได้มีโอกาสเรียนรู้ข้ามสาขาที่ตน
ช านาญ เนื่องจากโจทย์เป็นแบบบูรณาการ โดยเรียนรู้ไปกับผู้เรียน สามารถเห็นความเชื่อมโยงของ
ศาสตร์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น ท าให้เกิดความคิดกว้างไกล 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีม ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการ
ท างานเดี่ยว 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝึกทักษะการสื่อสาร การแก้ป๎ญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
หาข้อสรุปเมื่อมีความขัดแย้งเป็นต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุภามาส เทียนทอง (2553: 56-80) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาช้าง อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 20 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ป๎ญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานโดยการท าโครงงาน พบว่านักเรียนมี
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ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอยู่ในระดับสูง 2) ผลการเรียนรู้เรื่อง การถนอมอาหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 3) 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับตามล าดับ 
 วาสนา ภูมี  (2555: 81-106) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาทาง
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร จ านวน 43 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็น
ฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พรรณพร นามโนรินทร์ และลัดดา ศิลาน้อย (2555: 87-88) ศึกษาการพัฒนาทักษะการ
แก้ป๎ญหาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (PROBLEM–BASED LEARNING) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน 
บ้านหนองโก จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้
ปฏิบัติการคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน 2) เครื่องมือสะท้อนผลการวิจัยได้แก่ แบบ
บันทึกผลการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสัมภาษณ์
ผู้เรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3) เครื่องมือประเมินผลการวิจัยได้แก่แบบทดสอบวัดทักษะการ
แก้ป๎ญหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการแก้ป๎ญหาของ
นักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning) ร้อยละ 
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81.25 ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้นักเรียนร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning) ร้อยละ 87.50 ของกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 

กนก จันทรา และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2557: 42) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาและ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จ านวน 49 คน 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 25 คน และกลุ่มควบคุมจ าวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สังคมศึกษาแบบปกติ ใช้เวลาในการทดลอง 17 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ป๎ญหาซึ่งมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.818 และแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ป๎ญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ป๎ญหา
เป็นฐานมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคม 
ศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานมีความรับผิดชอบต่อสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
แนวคิดเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจและถูกน ามาใช้มากขึ้น 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่เชื่อว่าจะท าให้ผู้เรียนเกิดลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านถูกน ามาใช้หลายปีแล้ว เช่น Jonathan Bergmann และ Aron Sams ที่ได้ค้นหา
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แนวทางแก้ไขป๎ญหานักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง โดยการอัดเสียง ท าวิดีโอและลงวิดีโอออนไลน์ให้
นักเรียนศึกษา 
 
ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายของห้องเรียนกลับด้านไว้หลายท่าน โดย Brain Young (2011) 
และ Andrew Ng. (2014) ให้ความหมายของห้องเรียนกลับด้านสอดคล้องกันว่าหมายถึง การน า
เนื้อหาที่จะสอนไปไว้นอกห้องเรียน และน ากิจกรรมการเรียนรู้มาไว้ในชั้นเรียน  นักเรียนจะศึกษา
เนื้อหานอกห้องเรียน และท ากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน เช่น เช่น การฟ๎งบรรยายนอก
ชั้นเรียน และตอบค าถาม อภิปรายในชั้นเรียน เป็นต้น ส่วน Bill Tucker (2012) Valerie Strauss 
(2012) และ Jeremy Overmyer (2014) กล่าวถึงวิธีการการเรียนเนื้อหานอกห้องเรียนของนักเรียน
ในท านองเดียวกันเพ่ิมเติม โดยให้ความหมายของห้องเรียนกลับด้านว่าหมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
มีการน าเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยครูจัดท าวิดีทัศน์ประกอบด้วยเนื้อหา 
ภาพ เสียง รวมถึงประเด็นค าถาม ให้นักเรียนไปศึกษาที่บ้านหรือที่อ่ืน ๆ หรือน าไปไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจเป็นสื่อประเภทอ่ืนที่ ไม่ใช่วิดีทัศน์ก็ได้ และเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนนักเรียนจะท า
กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยครูจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ส่วน Flipped Learning Network (2014) ให้ความหมายห้องเรียนกลับด้านว่าเป็นวิธีการที่นักเรียน
จะได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสิ่งสนับสนุนทางการเรียน เทคโนโลยี เครือข่าย สารสนเทศ ท าให้เกิด
ความยืดหยุ่นและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ส่วนวิจารณ์ พานิช (2556) ก็ให้ความหมายของห้องเรียน
กลับด้านในลักษณะเดียวกันว่าห้องเรียนกลับด้านเป็นจัดการเรียนรู้ที่น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
โดยครูจัดท าวิดีทัศน์และน าไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต นักเรียนจึงไม่จ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาที่โรงเรียน แต่ใช้เวลาที่โรเรียนส าหรับการฝึกหัดเพ่ือ
เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริง โดยเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมระหว่างห้องเรียนแบบเดิม
กับห้องเรียนกลับด้าน โดยเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ในห้องเรียนแบบเดิม ผู้เรียนจะมีเวลาท ากิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครูมอบหมายประมาณ 20-35 นาที ในขณะที่ห้องเรียนกลับด้าน ผู้เรียนจะมีเวลาท า
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
น าการสอนเนื้อหาซึ่งเคยอยู่ในห้องเรียนไปไว้นอกห้องห้องเรียน โดยครูจัดท าวีดีทัศน์ซึ่งประกอบด้วย
ภาพ เสียง เนื้อหา ไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือให้นักเรียนไปศึกษาที่บ้ านหรือที่อ่ืน ๆ รวมถึง
การใช้สื่อประเภทอ่ืนที่ให้นักเรียนศึกษามาล่วงหน้า ส่วนในชั้นเรียนนักเรียนจะท ากิจกรรมและงานที่
ได้รับมอบหมายแทนที่จะน ากลับไปท าที่บ้าน โดยมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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ความส าคัญของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความส าคัญของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้  
วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความส าคัญ คือ  
1. ครูมีเวลาให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือนักเรียนได้มากขึ้น เนื่องจากน าการสอนเนื้อหา

ไปไว้นอกห้องเรียน และน ากิจกรรมการเรียนรู้มาไว้ในชั้นเรียน 
2. การน าเทคโนโลยีการเรียนที่นักเรียนชอบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จะเป็นการเชื่อมโลก

ของความรู้เข้ากับโลกของนักเรียน 
3. นักเรียนรู้จักวางแผนบริหารจัดการเวลาของตนเอง  
4. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
5. นักเรียนสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง 
6. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น โดยครูมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สร้าง

แรงบันดาลใจ ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน 
7. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น 
8. ครูรู้จักนักเรียนมากข้ึน ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน  
9. นักเรียนและผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน 
Andrew Ng. (2014) กล่าวถึงความส าคัญของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้  
1. ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากมีการน าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมาผสมผสานในการท า

กิจกรรมการเรียนรู้  
2. เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนจะต้องตอบค าถามจากการชมหรือรับ

ฟ๎งการบรรยายในวิดีทัศน์ด้วย นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
3. ฝึกค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากนักเรียนต้องค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ตอบค าถามจาก

การชมหรือรับฟ๎งการบรรยายในวิดีทัศน์ และจะได้รับการทบทวนจากครูเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียน 
4. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเองจากการชมหรือรับฟ๎งการบรรยายจาก

วิดีทัศน์ สามารถทบทวนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถใช้วิธีสอนที่หลากหลายเพ่ือให้
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้  

5. นักเรียนถูกกระตุ้นด้วยค าถามที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

Jeremy Overmyer (2014) กล่าวถึงความส าคัญของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้  
1. นักเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
2. ครูมีเวลาดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นการ

ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  
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3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่  
Flipped Learning Network (2014) กล่าวว่าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความส าคัญ คือ  
1. ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  
3. ครูให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ตลอดเวลาโดยผ่านการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
4. การเรียนรู้มีความยืดหยุ่น  
จากความส าคัญของแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่นักวิชาการหลายท่านเสนอไว้ข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่า ห้องเรียนกลับด้านมีความส าคัญในการพัฒนานักเรียน ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
สถานที่ตามศักยภาพของตนเอง และยังท าให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการตนเอง นอกจากนี้การเปลี่ยน
บทบาทของครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ท าให้ครูทราบลักษณะของนักเรียนและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมากขึ้นด้วย  
  
ลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน  

ห้องเรียนกลับด้านมีลักษณะส าคัญที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้  
วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวถึงลักษณะของห้องเรียนกลับด้านว่ามีลักษณะ ดังนี้  
1. นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนของตนเอง โดยนักเรียนเป็นผู้กระท า   
2. ห้องเรียนมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันในห้องเรียนเดียวกัน และ

ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกัน  
3. ศูนย์กลางของห้องเรียนอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ใช่ครู โดยนักเรียนมีเป้าหมายของ

การเรียนรู้ ส่วนครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเรียน และช่วยแนะน าการวาง
แผนการเรียนรู้ของนักเรียน  

4. นักเรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที ท าให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง โดย
ครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจและแก้ไขความเข้าใจผิดได้จากการพูดคุยเกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้
นักเรียนท า 

5. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ตลอดเวลา 

6. นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของตนเอง โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมเข้ากับทฤษฎี
การเรียนรู้แบบ UDL, Mastery learning, Project-based learning, objective/standard-based 
grading, educational technology เปิดโอกาสให้ครูช่วยเหลือนักเรียน 
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Brain Young (2011) กล่าวถึงลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้  
1. นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านทางวีดีทัศน์

ออนไลน์  
2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติในชั้นเรียน เช่น ตอบค าถาม ท าแบบฝึกหัด 

อภิปรายกลุ่ม  
3. ครูอาจก าหนดให้มีการอภิปรายผ่านเครือข่ายออนไลน์ และน าไปขยายผลการอภิปรายใน

ชั้นเรียนต่อไป  
4. ครูอาจมอบหมายงานจากการศึกษาวีดีทัศน์ออนไลน์แก่นักเรียน  
5. ครูทบทวนความรู้จากการชมวีดีทัศน์ ถามค าถามจากวีดีทัศน์หรือจากการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียน  
6. การประเมินผลการศึกษาทั้งนอกห้องเรียนและในชั้นเรียนสามารถท าได้โดยการให้

นักเรียนอธิบายเนื้อหา อภิปรายกลุ่ม ท าแบบฝึกหัด เป็นต้น  
Jeremy Overmyer (2014) กล่าวถึงลักษณะของห้องเรียนกลับด้านว่ามีลักษณะ ดังนี้ 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และโต้ตอบกับนักเรียนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดการชั้นเรียนมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลมากขึ้น  

 2. ครูสร้างวีดีทัศน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาและประเด็นค าถาม ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ค าถาม
และค้นหาค าตอบด้วยตนเองนอกห้องเรียน  

 3. ครูมอบหมายงาน เช่น การท าแบบฝึกหัด การตอบค าถาม การอภิปรายกลุ่มให้นักเรียน
ท าในชั้นเรียน  

4. บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ อ่ืนได้หลากหลาย 
เช่น โครงงานเป็นฐาน วิจัยเป็นฐาน ป๎ญหาเป็นฐาน เป็นต้น  

Andrew Ng. (2014) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมที่ใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้  

บทบาทของผู้สอน  
1. เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเรียนรู้ จัดหาสิ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา  
2. เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  
3. ติดตามกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น 

การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตติดตามการศึกษานอกห้องเรียนของนักเรียน การให้ความช่วยเหลือแก่
นักเรียนในการท างานตามที่มอบหมายในชั้นเรียน 
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4. เป็นผู้จัดท าวีดีทัศน์ ตั้งแต่การวางแผน เนื้อหา บทพูด ล าดับขั้นตอนการพูด การตัดต่อ
ภาพ เสียง เอฟเฟกต์ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น การน าวีดีทัศน์ไปไว้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปเรียน หรือคัดลอกวีดีทัศน์ลงบนแผ่นบันทึกวีดีทัศน์
เพ่ือให้นักเรียนน าไปศึกษานอกชั้นเรียน  

บทบาทของนักเรียน  
1. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนจัดขึ้น เช่น การอภิปราย บทบาทสมมุติ กรณีศึกษา 

การแก้ป๎ญหากลุ่ม เป็นต้น  
2. ศึกษานอกชั้นเรียน 
3. สะท้อนผลการเรียนรู้หรือผลการปฏิบัติงาน  
จากลักษณะของห้องเรียนกลับด้านข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหานอก

ชั้นเรียนจากสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ เช่น วีดีทัศน์ที่ครูสร้างขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและประเด็น
ค าถาม โดยอาจมีการโต้ตอบกันผ่านเครือข่ายออนไลน์ ผู้ เรียนจึงต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของ
ตนเอง ส่วนกิจกรรมในห้องเรียน ครูจะทบทวนความรู้จากการศึกษานอกชั้นเรียนของผู้เรียน 
มอบหมายงานให้ปฏิบัติ อ านวยความสะดวก และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทั้งนี้ครูต้องติดตามกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงข้ันตอนการจัดการโดยใช้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้  
Brain Young (2011) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านว่า

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นเตรียมการ ครูสร้างสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเมื่ออยู่นอกชั้นเรียนได้สะดวก 

เช่น การบันทึกวีดีทัศน์ที่ใช้ในการสอน หรือจัดเตรียมหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเมื่ออยู่นอกชั้นเรียนได้  

2. ขั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาวีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอก
ห้องเรียน โดยครูอาจให้ผู้เรียนอภิปรายนอกห้องเรียนหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3. ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทบทวนความรู้ที่นักเรียนศึกษานอกห้องเรียน ถามตอบเรื่องราว
จากวีดีทัศน์ที่ให้ผู้เรียนศึกษาหรือจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอ่ืน จากนั้นครูมอบหมายงานให้
ผู้เรียนท า เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด เป็นต้น  
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Bill Tucker (2012) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านว่า
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นจัดท าวีดีทัศน์ ครูจัดท าวีดีทัศน์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ภาพ เสียงและประเด็นค าถาม 
โดยน าไปไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหานอกห้องเรียน  

2. ขั้นศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาจากวีดีทัศน์ที่ครูสร้างขึ้นบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต วิเคราะห์และค้นหาค าตอบด้วยตนเองจากวีดีทัศน์  

3. ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทบทวนบทเรียน มอบหมายงานให้ผู้เรียนท าในชั้นเรียน โดยคอย
ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในชั้นเรียน  

Flipped Learning Network (2014) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านว่าประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ ส ารวจความพร้อมและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของผู้เรียน เช่น เทคโนโลยี การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้เรียน ก าหนดเนื้อหาและวาง
แผนการสร้างสื่อการเรียนรู้ 

2. ขั้นสร้างสื่อการเรียนรู้ จัดท าสื่อการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น บันทึกวีดีทัศน์ สร้าง
บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3. ขั้นแนะน าการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แนะน าวิธีการแหล่งการเรียนรู้และวิธีการเข้าถึงให้กับ
นักเรียน  

4. ขั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนศึกษาจากวีดีทัศน์หรือสื่อการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นนอก
ห้องเรียน  

5. ขั้นเข้าสู่ห้องเรียน นักเรียนท างานที่ได้รับหมายในชั้นเรียน โดยมีครูให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  

Andrew Ng. (2014) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านว่า
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างวีดีทัศน์ ครูบันทึกวีดีทัศน์และน าไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักเรียน
น าไปใช้ศึกษานอกชั้นเรียน   

2. ขั้นศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์ นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์นอกชั้นเรียน  
3. ขั้นเข้าสู่ห้องเรียน ครูทบทวนเนื้อหาจากวีดีทัศน์ 5-10 นาที เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจใน

สาระส าคัญและประเด็นที่สงสัย 
จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านข้างต้น  ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่จะน ามาใช้ในการวิจัยเป็น 3 ขั้น คือ 1. ขั้นเตรียมการ
และสร้างสื่อการเรียนรู้ ครูส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในการเข้าถึงการ
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เรียนรู้นอกห้องเรียน จัดท าหรือเตรียมสื่อการเรียนรู้ส าหรับให้ผู้เรียนศึกษานอกชั้นเรียน และน าเสนอ
ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ขั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์หรือสื่อการ
เรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกห้องเรียน 3. ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทบทวน
เนื้อหาจากการศึกษานอกชั้นเรียนของผู้เรียน ถาม -ตอบป๎ญหา และผู้เรียนปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สุภาพร สุดบนิด (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน            
เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 
100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางและ
แบบปกติ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 9 แผน 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความรับผิดชอบต่อการ
เรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการ
เรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped 
Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นิชาภา บุรีกาญจน์ และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2557: 253-267) ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบและ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซึ่งใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาตามแนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน และกลุ่มควบคุมซึ่งใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาแบบปกติจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 8 คาบ รวม 8 
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความรับผิดชอบ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) รวมถึงค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปร 
Analysis of Covariance (ANCOVA) ผลการวิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้วิชา
สุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการวิจัยดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

อพัชชา ช้างขวัญยืนและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2559: 1344-1351) ศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับนิสิตปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพของ
แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีรายละเอียดที่ควรต้องค านึงในการสร้างแผนการจัดการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ , ชื่อหน่วยการเรียนรู้, ชื่อ
เรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้, ชั้นที่สอน, จ านวนคาบที่ใช้ในการสอน, สาระรายวิชา, วัตถุประสงค์, 
สาระของเนื้อหา, กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์, การวัดและการประเมินผล, Google Classroom, คู่มือ
การใช้งาน Google Classroom, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ผลการประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 3) ผลการหา
ประสิทธิผลของการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงาน คือ 0.55 ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

นภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2559: 86-182) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมปีที่ 3 กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ านวน 39 คน เครื่องมือที่
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ใช้ในการทดลองคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent sample) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูปมีชื่อว่า “SCIENCE Model” มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 
2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้  6 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นกระตุ้นผู้เรียน (2) พิจารณาสาเหตุ 
(3) สืบเสาะแสวงหา (4) ส ารวจและตรวจสอบ (5) บันทึกและอภิปราย (6) สรุปและขยายความรู้ 2) 
ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศหลัง
การใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับสูง 2.3) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 2.4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบพบว่าขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้คู่กับจิตวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีสื่อให้ศึกษา 
และสามารถแก้ป๎ญหาการขาดเรียนได้ 

Chonasith Sithsungnoen (2016: 6) ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 2)  เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ 2.1) ผลการเรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2.3) ความสามารถในการ
น าหลักสูตรไปใช้ และ 2.4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 31 คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 30  ข้อ  แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น แบบประเมินความสามารถในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้  และแบบสอบถามความคิดเห็น 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรียกว่า “ 
A-TCIAPE” มีขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 Ark and Answer ขั้นที่ 2 Topic Selection ขั้นที่ 3 
Cooperative  Planning  ขั้นที่ 4 Implementation ขั้นที่ 5 Analysis  and  Synthesis ขั้นที่ 6 
Presentation  of  Final  Report และ ขั้นที่ 7 Evaluation 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า 2.1) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่อง
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับดี  2.2) ความสามารถของนักศึกษา ในการพัฒนาหลั กสูตร
ท้องถิ่นทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 2.3) ความสามารถของนักศึกษาในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้อยู่
ในระดับดีมาก และ 2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ“ A-TCIAPE” มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการเรียนโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยผู้วิจัยน าขั้นตอนของแนวคิดข้างต้นมา
สังเคราะห์เป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรยีนรู้โดย 
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

การจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้ป๎ญหาเป็นฐาน 

ห้องเรียนกลับด้าน ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้ของ
ผู้วิจัย 

1. ขั้นการน าเสนอ
กรณีศึกษา 

 1. ขั้นเตรียมการ
และสร้างสื่อ 
2. ขั้นเรียนรู้นอก 
ช้ันเรียน 

1. ขั้นเตรียมตัว (Preparing : P) 

3. ขั้นเรียนรู้ใน 
ช้ันเรียน 

2. ขั้นทบทวนกรณีศึกษา 
(Reviewing : R) 

2. ขั้นการวิเคราะห์ป๎ญหา
และค้นคว้าข้อมลู 

1. ขั้นก าหนดป๎ญหา 
2. ขั้นวิเคราะห์ปญ๎หา 

3. ขั้นวิเคราะห์ปญ๎หา 
(Analyzing : A) 

3. ขั้นศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมลู 

4. ขั้นรวบรวมและค้นคว้าข้อมลู 
(Searching : S) 

3. ขั้นการอภิปรายและเลือก
แนวทางแก้ป๎ญหา 

4. ขั้นเสนอแนวทาง 
การแก้ป๎ญหา 

5. ขั้นสร้างทางเลือก อภิปราย
แนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อน
ความคิด (Initiating, 
discussing and reflecting : I) 

4. ขั้นการสรุปและตดัสินใจ
เลือกแนวทางการแก้ป๎ญหา 

5. ขั้นสรุปและ
ประเมินการแก้ปญ๎หา 

6. ขั้นตัดสินใจ (Deciding and 
acting: D) 

โดยในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมตัว (Preparing : P) ครูจัดเตรียมกรณีศึกษาหรือสื่อการเรียนรู้ แล้วน าไปไว้บน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือให้นักเรียนน ากลับไปศึกษานอกชั้นเรียน โดยสื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย
กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์หรือป๎ญหาซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
คดีที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น ค าถามจากการศึกษาสื่อ โดยผู้เรียนต้องศึกษากรณีศึกษา และค้นคว้าข้อมูล
เพ่ือตอบค าถามจากการศึกษาสื่อนอกชั้นเรียน  
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2. ขั้นทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) ครูทบทวนกรณีศึกษาที่ผู้เรียนศึกษานอกชั้นเรียน 
โดยใช้การสรุป การอภิปราย การตอบค าถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้า  โดยให้
ผู้เรียนร่วมกันระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา ประมาณ 5 นาที ก่อนที่ผู้เรียนจะเข้ากลุ่ม หากผู้เรียน
ไม่ได้ศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้าจะให้เวลาผู้เรียนอ่านกรณีศึกษาก่อนประมาณ 3 นาที และเน้นย้ า
ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้าส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในคาบต่อไป 

3. ขั้นวิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน ภายในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาที่ศึกษามาล่วงหน้าว่ามีประเด็นใดที่เป็นป๎ญหาบ้าง และประเด็นใดเป็น
ป๎ญหาที่ส าคัญที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไข 

4. ขั้นรวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R) ผู้เรียนน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษา
กรณีศึกษานอกชั้นเรียนมาอภิปรายแลกเปลี่ยน และค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในประเด็นที่ยังไม่
ครบถ้วนเพิ่มเติม เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม 

5. ขั้นสร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด (Initiating, 
discussing and reflecting : I) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้างทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่
เป็นไปได้ ร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหาที่สร้างขึ้น และผู้เรียนแต่ละคนสะท้อนความคิดของ
ตนเองที่มีต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทาง รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุด 

6. ขั้นตัดสินใจ (Deciding and acting: D) ผู้เรียนตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่
เหมาะสมที่สุดของกลุ่ม น าเสนอหน้าชั้นเรียน และปฏิบัติตามแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เลือกไว้ 

   
 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 Torrance (1965) ให้ความหมายของการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์ว่าคือ ความสามารถของ
บุคคลในการแก้ป๎ญหาซึ่งมีวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากวิธีการคิดตามปกติ โดยผสมผสานการคิดใน
หลายมุมมองจนได้ผลที่มีความสมบูรณ์ขึ้น สอดคล้องกับประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2537) ภัทรภร 
แสงไชย (2551) และพัชรา พุ่มพชาติ (2552) ที่กล่าวถึงการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ในท านอง
เดียวกันว่า เป็นการท าความเข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการครบวงจรจนได้ค าตอบ เพ่ือ
หาค าตอบหรือแนวทางการแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม มีความหลากหลายมากกว่าหนึ่ง
วิธี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้กิลฟอร์ด (Guiford, 1967) มีการกล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
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แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในการคิดในทุกช่วง แต่การ
แก้ป๎ญหาเป็นผลสรุปของการคิดสร้างสรรค์ซ่ึงสามารถน าไปสู่การแก้ป๎ญหาได้ 
 จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ว่า การ
การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดหาทางเพ่ือแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย แปลกใหม่ไปจากเดิม แต่มีประโยชน์ 
 
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
จากนักการศึกษาหลายกลุ่ม จึงปรากฏว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์หลายแนวคิด  
อย่างไรก็ตามแนวคิดต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกัน  

Osborn เสนอรูปแบบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งถือเป็นต้นแบบของ
การรูปแบบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรูปแบบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ  Osborn มี
กระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101)  

1. การก าหนดทิศทาง (Orientation) เป็นการระบุป๎ญหาให้ชัดเจน 
2. การเตรียมการ (Preparation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิงที่ศึกษา 
3. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาศึกษาและวิเคราะห์ให้ชัดเจน 
4. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการเลือกแนวทางในการคิดหาวิธีการ 
5. การบ่มเพาะความคิด (Incubation) เป็นการท าให้ความคิดมีความชัดเจน 
6. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการน าความคิดต่างๆ มารวบรวมเข้าด้วยกัน 
7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Verification) เป็นการประเมินผลลัพธ์ของความคิดต่างๆ  
ในปี ค.ศ.1963 Osborn ได้จัดกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เหลือเพียง 3 ขั้นตอน 

คือ (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101)  
 1. การค้นหาความจริง (Fact - Finding) เป็นการระบุถึงป๎ญหาที่ส าคัญ รวมทั้งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับป๎ญหาส าคัญนั้น 
 2. การค้นหาความคิด (Idea - Finding) เป็นการสร้างความคิดที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว
และพัฒนาความคิดชั่วคราวให้ชัดเจน โดยมีการทบทวน แก้ไข และน าความคิดประกอบเข้าด้วยกัน 
 3. การค้นหาค าตอบ (Solution - Finding) เป็นการประเมินเพ่ือหาค าตอบ ตัดสินใจเลือก
และน าค าตอบที่เลือกไปใช้ในการแก้ป๎ญหา  

ในปี ค.ศ.1965 Torrance เสนอรูปแบบการแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์โดยมี
กระบวนการคิดแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูล  การ
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ตรวจสอบสมมติฐานและการค้นพบข้อมูลที่มีความแปลกใหม่ โดยกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของ Torrance มีข้ันตอน ดังนี้ (Torrance, 1965 อ้างถึงในอารี พันธ์มณี, 2540: 7) 

ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact - Finding) เป็นขั้นเริ่มต้นของกระบวนการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดความสับสน ไม่แน่ใจ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าความสับสนนั้นเป็นความสับสน
หรือไม่แนใ่จในเรื่องใด จึงค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุว่าความสับสนหรือไม่แน่ใจนั้นเป็นความสับสน
หรือไม่แน่ใจในเรื่องใด 

ขั้นที่ 2 การค้นหาป๎ญหา (Problem - Finding) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากขั้นที่ 1 โดยเมื่อ
พิจารณาความสับสนหรือความไม่แน่ใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงได้ข้อสรุปของสิ่งที่สับสนหรือไม่แน่ใจ 
ซึ่งก็คือป๎ญหานั่นเอง 

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากขั้นที่ 2 เมื่อค้นพบ
ป๎ญหาจึงคิดหาสมมติฐานที่เป็นไปได้ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่
ตั้งขึ้นต่อไป 

ขั้นที่ 4 การค้นหาค าตอบ (Solution - Finding) เป็นการได้รับค าตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับผล (Acceptance - Finding) เป็นการยอมรับค าตอบที่ได้
จากขั้นที่ 4 ซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถน าไปใช้แก้ป๎ญหาได้อย่างไร อย่างไรก็ตามผลจากการ
ค้นพบการแก้ป๎ญหานี้จะเป็นแนวทางท่ีท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไป (อารี พันธ์มณี, 2540: 7)  

Isaksen และ Treffinger (1991: 89-93) กล่าวถึง กระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
ว่า ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน โดยแบ่งตามหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 

 1. การท าความเข้าใจป๎ญหา (Understanding the Problem) ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ 

 1.1 การค้นหาสิ่งที่สับสน (Mess finding) เป็นการค้นพบว่ามีสิ่งที่เป็นป๎ญหาอยู่ 
 1.2 การค้นหาข้อมูล (Data finding) เป็นการค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ป๎ญหา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการแก้ป๎ญหาต่อไป 
 1.3 การค้นหาป๎ญหา (Problem finding) เป็นการระบุป๎ญหาที่ส าคัญที่สุด 
  2. การสร้างแนวคิด (Generation Idea) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน 
  2.1 การค้นหาแนวคิด (Idea finding) เป็นการระดมความคิดที่หลากหลาย เพ่ือใช้

ส าหรับการค้นหาวิธีแก้ป๎ญหาอย่างหลากหลาย 
  3. การวางแผนการปฏิบัติ (Planing for Action) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
  3.1 การค้นหาค าตอบ (Solution finding) เป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ป๎ญหาที่

ดีที่สุด ตามเกณฑท์ี่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์แนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด 



59 
 

 
 

  3.2 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance finding) เป็นการยอมรับผลเพ่ือน าไปใช้
ต่อไป 

Breck (1992: 450) เสนอกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การก าหนดป๎ญหา (Difinition of The Problem) เป็นการระบุขอบเขตและสาเหตุ

ของป๎ญหา 
  2. การค้นหาทางเลือกในการปฏิบัติ (Finding Alternative Courses of Action) เป็น

การระบแุนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้หลากหลายแนวทาง 
  3. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding which Courses of Action to 

Follow) เป็นการเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีได้น าเสนอไว้ 
  4. การน าค าตอบไปใช้ในการแก้ป๎ญหา (Technical Implementation of The 

Solution) เป็นการน าแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เลือกไว้ไปใช้แก้ป๎ญหาและยอมรับผลจากการแก้ป๎ญหา
ดังกล่าว 

  5. การน าไปใช้ในสังคม (Social Implementation of The Solution) เป็นการน า
ค าตอบหรือแนวทางข้างต้นไปใช้ในงานอ่ืนต่อไป 

จากกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักการศึกษาข้างต้น  ผู้ วิจัยสรุป
กระบวนการของการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ได้เป็น 5 ขั้น คือ 1. การค้นหาความจริง ผู้เรียนระบุ
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่พบจากสถานการณ์ 2. การค้นหาป๎ญหา ผู้เรียนระบุประเด็นที่เป็นป๎ญหาส าคัญของ
สถานการณ์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. การค้นหาแนวคิด ผู้เรียนระบุหลักการ แนวคิด และ
สร้างแนวทางการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 4. การค้นหาค าตอบ ผู้เรียนก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหา ประเมินเพ่ือระบุแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม และ 5. การ
ค้นหาการยอมรับ ผู้เรียนน าแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เลือกไปใช้กับสถานการณ์อ่ืน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภัทรภร แสงไชย (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาการวิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอน
แบบแก้ป๎ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศรกับรูปแบบการแก้ป๎ญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาเชิง
สร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ป๎ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศร และแบบปกติ  2) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดรูปแบบการแก้ป๎ญหา 4) แบบ
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
แบบการสอนและรูปแบบการแก้ป๎ญหาต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
แก้ป๎ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศร มีความสามารถในการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
นักเรียนที่มีรูปแบบการแก้ป๎ญหาแบบนักค้นคว้ามีความสามารถในการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการแก้ป๎ญหาแบบนักพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พัชรา พุ่มพชาติ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นครูปฐมวัย จ านวน 3 คน และเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-3 จ านวน 74 คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เครื่องมือ
การวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือการจดประสบการณ์ คือ รูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือการประเมิน คือ 1) เครื่องมือประเมินครูปฐมวัย ได้แก่ 
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครูปฐมวัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และแบบประเมินความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ของครูปฐมวัยตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ และแบบประเมินความคิดเห็นของครู
ปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ และ 2) เครื่องมือประเมินเด็กปฐมวัย ได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์หลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 4  ระยะ คือ ก่อนการจัด
ประสบการณ์ หลังการจัดประสบการณ์ครั้งที่ 1 หลังการจัดประสบการณ์ครั้งที่ 2 และติดตามผลการ
จัดประสบการณ์ มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเป็นล าดับ และมีความคงทนของพฤติกรรมความสามารถใน
การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในระยะติดตามผลการจัดประสบการณ์ และพบว่าเด็ก
ปฐมวัยเกิดจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ กรคิดหาเหตุผล ในการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ตามระดับพัฒนาการมาใช้ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 4) ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับดีมาก มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
และมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยตามรูปแบบการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับ
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มาก และมีความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์มีความเหมาะสม และอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่แสดงแนวคด กระบวนการจัดประสบการณ์ 
สื่อและการจัดสภาพแวดลอม และการประเมินที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ตามภาพจริง 
 สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแก
ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ครู 3 คน และนักเรียน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบวัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแกป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบวัดการ
เรียนรูเพ่ือการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดเจตคติต่อการแกป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ การ            
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธ์และสังคม  
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเข้าร่วมการวิจัยเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแกป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธ์และสังคมดีขึ้น ครูและ
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแกป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นในแต่ละวงรอบของ
การวิจัย หลังยุติการวิจัยแล้วครูยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแกป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนักเรียนยังใช้การแกป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแกป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ไดรับการพัฒนามี 5 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นรับรูป๎ญหา ขั้นระดมความคิด ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุปและกรองความคิด
โดยแต่ละข้ันมีกลวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน ไดแก การเร้าความสนใจ การวางเป้าหมาย เน้น
ความคิดระดับสูง เน้นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ก ากับติดตาม ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
สอนแบบตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการบันทึก 

รุจิราพร รามศิริ (2556: 211-363) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบ 
หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะการวิจัย แบบทดสอบทักษะการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า  
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1) รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
วิจัย ทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีชื่อว่า 
“RPSCSA Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ เน้นที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเองอย่าง
เป็นระบบโดยอาศัยการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ (1) ขั้นตระหนักในป๎ญหา(Raising 
Awareness of Problems : R) (2) ขั้นค้นพบป๎ญหา(Problem Finding : P) (3) ขั้นค้นคว้าหา
ค าตอบ(Searching How to Solve Problems : S) (4) ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
(Collecting and Analyzing Data : C) (5) ขั้นสรุปและน าเสนอผลการวิจัย(Summarizing and 
Research Finding : S) และ(6) ขั้นประเมินผล (Assessing : A) 4) การวัดและประเมินผล 3 ด้าน 
คือ ด้านทักษะการวิจัย ด้านทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และด้านจิตวิทยาศาสตร์  และ5) 
เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน ใช้ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และใช้สถานการณ์ป๎ญหาในชีวิตประจ าวัน โดยพบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.36/76.86 

2) ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 2.1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถพ้ืนฐาน และ 
แบบการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ส่งผลร่วมกันต่อทักษะการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถพ้ืนฐาน และแบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่ร่วมกันส่งผลต่อ
ทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 2.2) หลังเรียนตามรูปแบบ 
นักเรียนมีทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
2.3) นักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐานและแบบการเรียนรู้ต่างกันที่เรียนตามรูปแบบ มีพัฒนาการด้าน
ทักษะการวิจัยสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก  และมีพัฒนาการด้านทักษะการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์สูงขึ้นจากระดับน้อยเป็นระดับปานกลาง 2.4) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ มีความ
คงทนของทักษะการวิจัยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐานสูงและต่ า และนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและแบบพ่ึงพา นักเรียนทุกกลุ่มมีความคงทนของทักษะการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในระยะติดตามผล และ 2.5) หลังเรียนตามรูปแบบ นักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐานและ
แบบการเรียนรู้ต่างกัน มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก  
 3) ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีทักษะการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการด้านทักษะการวิจัย
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สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก ส่วนทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์มีพัฒนาการสูงขึ้น
จากระดับน้อยเป็นระดับมาก และมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 นิวัฒน์ บุญสม (2556: 92-224) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  และแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ ผลการวิจัย พบว่า 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีชื่อว่า “4CO-
PAC Model” มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่วมกันค้นหาป๎ญหา (Collaborative 
Problem Finding) ขั้นที่ 2 การร่วมกันค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) ขั้นที่ 3 การ
ร่วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) และขั้นที่ 4 การร่วมกันสร้างการ
ยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) ซึ่งทุกขั้นตอนหลักจะมีข้ันตอนย่อย 3 ขั้นที่เรียกว่า 
“PAC” ได้แก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : 
C) โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน 
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน มีพัฒนาการขึ้นและโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และมีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 3. ผลการขยายผล พบว่า หลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
นักเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ
มีนวัตกรรมด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ (2556: 78-112) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
ด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 คน 
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนระดับ
ประถมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่แบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 
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องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สื่อการสอน 2) ผู้สอน 3) ผู้เรียน 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) การวัด
และประเมินผล มีขั้นตอน 5 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่ หลากหลาย 2) ขั้น
ก าหนดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 3) ขั้นสร้างความรู้ที่แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และ 5) ขั้นสรุปความรู้ ผลการประเมินรูปแบบ 
พบว่ารูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อการน ารูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริงว่าควรระบุ
บทบาทหน้าที่ของผู้สอนให้ชัดเจน มีการติดตามการประเมินผลของนักเรียน และเลือกสถานการณ์ที่มี
ความหลากหลาย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ

ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เก็บข้อมูลทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
(Analysis : A) เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา และความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : D&D) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลั บ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบด าเนินการวิจัย ดังแสดงแผนภาพที่ 2 
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ประเมินประสิทธิผลและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนรูจ้ากข้อมูลที่เกบ็
รวบรวมในขั้นตอนการน า
รูปแบบไปทดลองใช้ โดยมี

การประเมินดังนี้ 
 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองกฎหมาย
เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 
2. ศึกษาความสามารถใน
การแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
3. ศึกษาความสามารถใน
การน าเสนอผลงานการ
ปฏิบัติที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
4. ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

ประเมินประสทิธิภาพของรูปแบบ
แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
โดยใช้สูตร E1/E2  และใช้เกณฑ์ 
80/80  

 

ออกแบบและพัฒนา 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
    1. หลักการ 
    2. วัตถุประสงค์ 
    3. ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
       ข้ันท่ี 1 เตรียมตัว 

   (Preparing : P) 
       ข้ันท่ี 2 ทบทวนกรณีศึกษา 

    (Reviewing : R) 
       ข้ันท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหา 

    (Analyzing : A) 
       ข้ันท่ี 4 รวบรวมและค้นคว้า 
                 ข้อมูล (Searching : S) 
       ข้ันท่ี 5 สร้างทางเลือก อภิปราย 
                แนวทางแก้ปัญหา และ  
               สะท้อนความคิด 

   (Initiating, discussing  
    and reflecting : I)   

       ข้ันท่ี 6 ตัดสินใจ (Deciding  
    and acting : D)   

    4. การวัดและประเมินผล 
    5. ปัจจัยและเงื่อนไขการใช้รูปแบบ 
 

2. คู่มือการใช้รูปแบบ 
3. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ  
4. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ 
 

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
คู่มือการใช้รูปแบบ และเครื่องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  

 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

 
ผ่าน 

ตรวจสอบ 
ปรับปรุง/แก้ไข 

 

แผนภาพที่ 2  กรอบด าเนินการวิจัย  

น าไปใช้ใน 
ปีการศึกษาตอ่ไป 

ทดลองใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้

 

1.ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 1 ก่อน
เรียน ใช้แบบแผนการทดลอง 
        O1    X    O2  
 

2. ด าเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรูท้ี่ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีศึกษา 

(Presenting : P) 
ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา 

(Reviewing : R) 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา  

(Analyzing : A) 
ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้า 
          ขอ้มูล  (Searching : S) 
ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปราย 
         แนวทางแก้ปัญหา 
         และสะท้อนความคิด 

(Initiating, discussing  
and reflecting : I)   

ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding  
and acting : D)   

 
3.ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน, การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  
 

  

    

ไม่ผ่าน 

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย โดยใช้แบบ
วิเคราะห์เอกสาร 
 

2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
   2.1 จากผู้เรียน โดยใช้
ประเด็นสนทนากลุ่ม สอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
ปัญหาเป็นฐาน และแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน  
   2.2 จากครูผู้สอน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณี 
ศึกษาเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน 
และแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
   2.3 จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ สอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธกีารจัดการ
เรียนรูเ้ร่ืองกฎหมาย 
 

3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกับ 
   3.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณีศึกษาเป็นฐาน  
   3.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
   3.3 แนวคิดห้องเรียน           
กลับด้าน 
   3.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
   3.5 การแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ก าหนดร่างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ 

(Implementation : I) 

ศึกษาและวิเคราะห์ 
ข้อมูลพื้นฐาน  
(Analysis : A) 

ออกแบบและพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

(Design and Development : D, D) 

ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 (Evaluation : E) 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 
(Research : R1) 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 
(Development : D1) 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 
(Research : R2) 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 
(Development : D2) 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพความเป็นจริงและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูล
จากเอกสารและตัวบุคคล ได้แก่ เอกสารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน พฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการด าเนินการ
วิจัยในขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) มีวัตถุประสงค์  ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล 
วิธีด าเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
  
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
ประเด็นที่ศึกษา  ได้แก่ 
 1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน วิธีสอน เทคนิค และพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา  จากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน  
 2. ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครู วิธีสอน และพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา จากการจัดสนทนากลุ่มผู้เรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้
ประเด็นสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน 
 3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการสอนกฎหมายเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การ
จัดบรรยากาศ วิธีสอน เทคนิค สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน 

 
แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  
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แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 
  1. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  

2. ผู้เรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
3. ผู้เชี่ยวชาญการสอนเรื่องกฎหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพความเป็นจริง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน และพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย เอกสารหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

2. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย  
 2.1 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการสอน
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
จ านวน 3 คน และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 คน รวมจ านวน 6 คน เพ่ือศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้ในป๎จจุบันและพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) และผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
 2.2 การจัดสนทนากลุ่มผู้เรียน (Focus Group Discussion : FGD) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา โดยผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา (ส31103) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ห้องละ 1 คน รวมจ านวน 15 คน ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทั้งเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน โดยผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสนทนากลุ่ม ประมาณ 30 นาท ี
  2.3 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการสอนกฎหมาย จ านวน 1 คน เพ่ือ
ศึกษาการจัดบรรยากาศ วิธีสอน เทคนิค สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) และผู้วิจัย
ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากแหล่งข้อมูลบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 



69 
 

 
 

 3. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบวิเคราะห์
เอกสาร โดยศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน กระบวนการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ จากเอกสาร หนังสือ ต ารา 
 
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร ส าหรับการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการสร้าง
และพัฒนา ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารให้

ครอบคลุมประเด็นการวิจัย ได้แก่ 
 1.2.1 ความหมาย 
 1.2.2 ขั้นตอน 
 1.2.3 ลักษณะส าคัญ   
1.3 เสนอแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
เหมาะสม 

1.4 เสนอแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว ต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
จ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 คน และครูผู้สอนสังคม
ศึกษา จ านวน 2 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) โดยการตรวจสอบความเหมาะสม
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์,  2555: 179) 

ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก 
ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง 
ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อย 
ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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 ในการหาคุณภาพความเหมาะสมเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสาร ใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 196)  

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ข้อความที่มีความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 

ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 หากค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้ง
หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2555: 179) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
พบว่า ในภาพรวมแบบวิเคราะห์เอกสารแต่ละประเภท ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2) แบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 3) แบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 4) 
แบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน  5)แบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 6) แบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 7) แบบวิเคราะห์เอกสารการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  มีค่าระหว่าง 4.48-4.95, S.D มีค่า
ระหว่าง 0.11-0.29) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 163-167) แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารทุกประเภทมีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล     

1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสารตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การ
ปรับปรุงการใช้ภาษา โดยปรับปรุงจากค าว่าสิ่งที่ศึกษาเป็นเอกสารที่ศึกษา   

 
2.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคมศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการ

เรียนรู้ในปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง (Structured Interview) ข้อค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Questions) โดย
ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคมศึกษาที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้สาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวันในป๎จจุบันและ
วิธีการที่เหมาะสม สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้ ให้สัมภาษณ์ใช้ในการสอนเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกระหว่างการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
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2.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม จ านวน 3 คน มี
ประสบการณ์การสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หรือเป็นครูผู้สอนที่สอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 2 ปีการศึกษาและเป็นครูผู้สอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมใน
ป๎จจุบัน หรือเป็นครูผู้สอนที่จบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตขึ้นไปในสาขาหน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์สอนสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จ านวน 3 คน ที่มีประสบการณ์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี   

 2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ที่มีข้อค าถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Opened Form) 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยประเด็นสัมภาษณ์ประกอบด้วย  

      2.2.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคมศึกษาที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้สาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวันในป๎จจุบันและ
วิธีการที่เหมาะสม  

      2.2.2 สภาพการจัดการเรียนรู้จริงที่ครูผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ในการสอนเรื่องกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน  

      2.2.3 พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกระหว่างการจัดการเรียนรู้  
      2.2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

2.3 เสนอแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 

2.4 เสนอแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นักการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 
คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ในด้านความเหมาะสมของประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 
วิธีการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันในป๎จจุบัน วิธีการที่เหมาะสม สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้ในการสอนสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมของ
ผู้เรียน ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ภาษา โดยใช้แบบประเมินความ
ความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าความเหมาะสม เกณฑ์ในการ
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พิจารณาความเหมาะสมเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณา
แบบวิเคราะห์เอกสาร และการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม  
นิลพันธุ์, 2555: 196)  

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ข้อความที่มีความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 หากค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้
ตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179) ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมพบว่า ในภาพรวมแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.96, 
S.D = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แต่ละประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 170-171) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล          

2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยแก้ไขข้อความ
ในข้อที่ 6 จากครูมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนกลับด้าน เป็นครูมีความคิดเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับการส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนให้ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้า
ชั้นเรียน 

 
3. ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guidelines) เป็นประเด็น

ค าถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Questions) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการ
สร้างและพัฒนา ดังนี้  

 3.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา (ส31103) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้องละ 1 คน 
ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยพิจารณาจากผลการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาของผู้เรียน ผลการเรียนรายวิชาสังคมตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปถือ
ว่าเป็นกลุ่มเก่ง ระหว่าง 2.0-3.49 ถือว่าเป็นกลุ่มปานกลาง และต่ ากว่า 2.0 ถือว่าเป็นกลุ่มอ่อน โดย
แบ่งสัดส่วนของผู้เรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็น 4:7:4 รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
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 3.2 สร้างประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guidelines) ที่มีข้อ
ค าถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Opened Form) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยประเด็น
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วย  

      3.2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู สาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

      3.2.2 วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูน ามาใช้จริงในการสอนเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน  

      3.2.3 พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกระหว่างการจัดการเรียนรู้  
    3.3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
3.3 เสนอประเด็นสนทนาที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมของประเด็นสนทนาเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
3.4 เสนอประเด็นสนทนาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นักการศึกษา

ด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 
คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ในด้านความเหมาะสมของประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 
สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา พฤติกรรมของผู้เรียน รวมทั้งการใช้ภาษา โดย
ใช้แบบประเมินความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating 
Scales) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ในการพิจารณาความ
เหมาะสมเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาแบบวิเคราะห์
เอกสาร และการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ์, 
2555: 196)  

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ข้อความที่มีความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 

ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 หากค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้ง
หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2555: 179) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
พบว่า ในภาพรวมประเด็นสนทนามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.78, S.D = 0.13) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แต่ละประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (รายละเอียด 
ภาคผนวก ค หน้าที่ 168-169) แสดงว่าประเด็นสนทนามีความเหมาะสมในการน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล        

3.5 ปรับปรุงแก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การใช้
ภาษา การเพิ่มเติมหัวข้อ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 

   3.5.1 ปรับการใช้ค าจากนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหากครูส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อ
การเรียนให้ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 

   3.5.2 เพ่ิมเติมประเด็นสนทนากลุ่ม โดยเพ่ิมเติมประเด็นที่ว่า “ผู้เรียนคิดว่ามี
กฎหมายเรื่องใดบ้างที่ใกล้ตัวผู้เรียน  และผู้เรียนสนใจศึกษากฎหมายอะไรบ้าง” และจัดล าดับของ
ประเด็นสนทนาใหม่ โดยน าประเด็นที่เพ่ิมเป็นประเด็นที่ 2  

 
4.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของของผู้เชี่ยวชาญการสอนกฎหมาย ที่มีต่อสภาพ

การจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ข้อ
ค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Questions) โดยประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดบรรยากาศ วิธีสอน เทคนิค สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

4.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย 
และมีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย  

 4.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ที่มีข้อค าถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Opened Form) 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยประเด็นสัมภาษณ์ประกอบด้วย  

      4.2.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศ เทคนิควิธีสอนที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  

      4.2.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะสื่อการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ 
      4.2.3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  

4.3 เสนอแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 

4.4 เสนอแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นักการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 
คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ในด้านความเหมาะสมของประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 
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การจัดบรรยากาศ วิธีสอน เทคนิค สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้เรื่องกฎหมาย รวมทั้งการใช้ภาษา โดยใช้แบบประเมินความความเหมาะสมแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าความเหมาะสม เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาแบบวิเคราะห์เอกสาร และ
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 196)  

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ข้อความที่มีความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 หากค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้
ตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179) ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมพบว่า ในภาพรวมแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.95, 
S.D = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แต่ละประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 172) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล         

4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยเพ่ิมเติมหัวข้อ
เกี่ยวกับกรณีศึกษาท่ีว่า “กรณีศึกษาที่ดีควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไร”  
 

จากขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Analysis : A)  ผู้วิจัยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานดังแผนภาพที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  

- แนวคิด  ทฤษฎี 
- หลักสูตร   

  

ศึกษาข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ครูผู้สอน 

- นักเรียน 

- ผู้เชี่ยวชาญ 

แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
   (Analysis : A) 

สร้างพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  



76 
 

 
 

ตารางที่ 2 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพ่ือศึกษาและ 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธี 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสตูร การจัดการ
เรียนรู้ และพฤติกรรม 
การเรยีนของผู้เรยีนใน
รายวิชาสังคมศึกษา 

1. การวิเคราะห์
เอกสาร 

1. หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2. หลักสูตร
สถานศึกษา 
โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เนื้อหา  

2. การสัมภาษณ ์ ครูผูส้อนสังคมศึกษา แบบสัมภาษณ ์ การวิเคราะห์
เนื้อหา  

3. การสนทนา
กลุ่ม 

ผู้เรยีน 
 

ประเด็น 
สนทนากลุ่ม 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 

4. การสัมภาษณ ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
การจัดการเรยีนรู้
เรื่องกฎหมาย 

แบบสัมภาษณ ์ การวิเคราะห์
เนื้อหา  

2. เพื่อวิเคราะห์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
 

การวิเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีน 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เนื้อหา  

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design and Development : D&D)   

เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 (Research : R1) มาใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปหาคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้เรียนที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่ม
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ตัวอย่าง ก่อนน าไปใช้ (Implement) กับกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  แบบประเมิน
ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยการ
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) มีวัตถุประสงค์  ประเด็นที่ศึกษา 
แหล่งข้อมูล วิธีด าเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ และเอกสารประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้  
 2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบ 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันโดยผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์  
 
ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3. เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหา 
เป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลเอกสาร  ประกอบด้วย 
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 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบ จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 2) แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

แหล่งข้อมูลบุคคล   
 1. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การสอน การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษาสาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมาย จ านวน 2 คน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ 
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของเครื่องมือประเมินประสิทธิผล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิต ประจ าวัน แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมิน
ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ก่อนการน าไปใช้ใน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2)   
 
วิธีด าเนินการ 

1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และ
เอกสารประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ น าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 (Research : R1) มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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1.1 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 (Research : R1) เพ่ือน ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้น 

1.2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 
หัวข้อ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนารูปแบบ 3) 
องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้  

1.3 พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยคู่มือการใช้รูปแบบประกอบด้วยค าน า ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 
แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ แนวทางการใช้รูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ข้อควรปฏิบัติ ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

1.4 วิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษา (ส31103) โดยผู้วิจัย
เลือกเนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันมาใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 10 คาบ  

1.5 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating 
Scales) และหาค่าความเหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับ
การพิจารณาแบบวิเคราะห์เอกสาร และการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากเกณฑ์ 
ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 196)  

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู้  คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมพบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ในระดับมากท่ีสุด ( X  มีค่าระหว่าง 4.56-4.80, S.D มีค่าระหว่าง 0.25-0.46) (รายละเอียด ภาคผนวก 
ค หน้าที่ 173-186) แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล    

1.6  ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การใช้ภาษา ก่อน
น าไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 

   1.6.1 ปรับการใช้ค าในกรอบวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับในแผนภาพ 
   1.6.2 ปรับการเรียกชื่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สามารถเรียกชื่อรูปแบบได้

ง่าย โดยน าตัวอักษรตัวแรกในแต่ละข้ันตอนมาประสมให้เป็นค า 
   1.6.3 ปรับการเรียกชื่อข้ันตอนแต่ละขั้นตอนให้เป็นค าสั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยชื่อขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องสะท้อนถึงพฤติกรรมหรือการกระท าที่ผู้เรียนจะต้อง
ด าเนินการ และน ารายละเอียดของแต่ละขั้นตอนไปอธิบายเพ่ิมเติมในภาคบรรยายในคู่มือการใช้
รูปแบบ 

   1.6.4 เพ่ิมเติมป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ โดยเพ่ิมข้อความ “ครู
ต้องสร้างสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบ, ครูควร
อธิบายและสาธิตขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มด าเนินการตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้, ครูต้องตรวจสอบการศึกษากรณีศึกษานอกห้องเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การให้
ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้, ครูต้องเข้าไปให้ค าปรึกษากับผู้เรียนแต่ละกลุ่มในขณะปฏิบัติกิจกรรม” 
 
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  แบบ
ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน
โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
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   1.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

 1.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ 

 1.1.2 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ให้ครอบคลุม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร (ส2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก) ดังตารางที่ 3 ดังนี้  
 

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามระดับพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ รวม 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช

้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

์ 

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 

4 6 14 14 6 6 50 

  
 1.1.3 เสนอแบบทดสอบที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องเหมาะสมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
 1.1.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

นักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผล
การศึกษา จ านวน 1 คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ใช้ภาษาและความเหมาะสมเชิงเนื้อหา (Content Validity) ระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัด โดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating 
Scales) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าความเหมาะสม 
การตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
และเกณฑ์ในการแปลความหมายเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด ( X  มีค่า
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ระหว่าง 4.00-5.00, S.D มีค่าระหว่าง 0.00-0.89) (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 187-188) 
แสดงว่าแบบทดสอบทุกข้อมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การ
เรียงล าดับข้อของแบบทดสอบให้เรื่องท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นเรื่องเดียวกันวางเรียงต่อกัน และ
ข้อ 16 ตัวเลือก ง. ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่ตัวเลือกอ่ืนเป็น
สังหาริมทรัพย์ท าให้ผู้เรียนอาจสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเกินไป ให้ปรับตัวเลือกเป็น
สังหาริมทรัพย์ที่สามารถน ามาจ านองได้แทน จึงปรับตัวเลือกเป็น ง. เรือท่ีมีระวางตั้งแต่ 6 ตัน  
    1.1.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง และเคยเรียนเนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันมาแล้ว 

 1.1.7 วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบโดยข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จึงสามารถน ามาใช้ได้ ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) พบว่า แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป สามารถน าไปใช้กับกลุ่มทดลองได้ มีจ านวน 34 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
46, 47, 49, 50 และแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ต่ ากว่า 0.2 หรือสูงกว่า 0.8 หรือมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.2 ไม่สามารถน าไปใช้กับกลุ่มทดลองได้ ต้องตัดทิ้ง มีจ านวน 16 ข้อ 
ได้แก่ 1, 4, 10, 11, 19, 20, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 44, 45, 48 (รายละเอียด ภาคผนวก ค 
หน้าที่ 189)  
 1.1.8 วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
ของ Kuder Richardson (KR20) โดยแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป 
ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.892 (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 189) แสดงว่าแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล   
 1.1.9 คัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ และจัดพิมพ์เป็น
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
   1.2 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบ
ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลของผู้เรียนหลังจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา



83 
 

 
 

อย่างสร้างสรรค์ โดยวัดความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรี ยนตามกระบวนการที่
ผู้วิจัยสังเคราะห์มาจากกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Osborn (1963) Torrance 
(1965) Isaksen and Treffinger (1991)  Parnes (1992)  และ Breck (1992) โดยน าเนื้อหาในวิชา
สังคมศึกษา เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตระจ าวันมาสร้างเป็นสถานการณ์ให้ผู้ เรียนแก้ไข ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหาความจริง หมายถึง ความสามารถในการระบุข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ป๎ญหา 2) การค้นหาป๎ญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุป๎ญหาที่แท้จริงของ
สถานการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 3) การค้นหาแนวคิด หมายถึง ความสามารถในการระบุแนวคิดหรือ
วิธีการแก้ป๎ญหาที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการแก้ป๎ญหาให้ได้มากที่สุดและมีความ
หลากหลาย 4) การค้นหาค าตอบ หมายถึง ความสามารถในการระบุวิธีการแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุด โดย
เสนอเหตุผลในการเลือกวิธีการแก้ป๎ญหา 5) การค้นหาการยอมรับ หมายถึง ความสามารถในการน า
แนวคิดที่ได้จากค้นหาค าตอบไปใช้ในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์อ่ืน  โดยมีกระบวนการสร้างและ
พัฒนา ดังนี้ 

 1.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแนวทางการสร้าง
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 1.2.2 สร้างสถานการณ์ป๎ญหาเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยที่
ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกมีการให้คะแนนไม่เท่ากันจ านวน 10 ข้อ (2 สถานการณ์) โดยแต่ละข้อมี
คะแนนสูงสุด 5 คะแนนและคะแนนต่ าสุด 1 คะแนน และแบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ (2 
สถานการณ์) โดยใช้เนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียนศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสรรค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหา
ความจริง 2) การค้นหาป๎ญหา 3) การค้นหาแนวคิด 4) การค้นหาค าตอบ 5) การค้นหาการยอมรับ 
โดยการให้คะแนนพิจารณาจากระดับความสามารถท่ีผู้เรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประเมิน
หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นครบแล้ว  

 1.2.3 เสนอแบบทดสอบที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 

 1.2.4 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย นักการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 1 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 
คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ในด้านความเหมาะสมของแบบทดสอบกับเกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring 
Rubrics) รวมทั้งการใช้ภาษา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
ของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) ในการหาค่าความสอดคล้อง การตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหา  (Content Validity) ใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ และเกณฑ์ในการแปลความหมายเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์
เอกสาร ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X มีค่าระหว่าง 4.67-5.00, S.D มี
ค่าระหว่าง 0.00-0.58) (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 190) แสดงว่าแบบทดสอบทุกข้อมีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เกณฑ์
การตรวจให้คะแนนในระดับคะแนน 1 คะแนนของขั้นต่าง ๆ ดังนี้  

     1) ขั้นการค้นหาป๎ญหา แก้ไขจากไม่สามารถระบุป๎ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ได้เป็นระบุป๎ญหาที่อาจจะเก่ียวข้อง แต่ไม่ใช่ป๎ญหาส าคัญ    

     2) ขั้นการค้นหาแนวคิด แก้ไขจากไม่สามารถระบุแนวทางในการ
แก้ป๎ญหาได้เป็นระบุแนวทางการแก้ป๎ญหา แต่ไม่เก่ียวข้องกับป๎ญหาส าคัญของสถานการณ์ 

     3) ขั้นการค้นหาค าตอบ แก้ไขจากไม่สามารถระบุเกณฑ์การเลือก
แนวทางในการแก้ป๎ญหาได้เป็นระบุเกณฑ์การเลือกแนวทางในการแก้ป๎ญหาได้ แต่ไม่สัมพันธ์กับ
ป๎ญหาส าคัญ 

     4) ขั้นการค้นหาการยอมรับ แก้ไขจากไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหาอื่นได้เป็นน าความรู้ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาอ่ืนได้เฉพาะป๎ญหาที่มีข้อมูลเหมือนกัน 
    1.2.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในการสื่อความหมายและภาษา   
 1.2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

   1.3 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน เป็นแบบประเมินการปฏิบัติภาระงานในการจัดท าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ผู้เรียนเลือกและสร้างสรรค์ขึ้น ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

 1.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างแบบ
ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลการปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 1.3.2 ก าหนดประเด็นประเมินและสร้างแบบประเมินความสามารถในการ
น าเสนอผลการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่         
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1) ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของผลงาน 2) ความสร้างสรรค์ของผลงาน โดยเกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากระดับความสามารถที่ผู้เรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 1.3.3 เสนอแบบประเมินที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 

  1.3.4 น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นักการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 
คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ในด้านความเหมาะสมของแบบประเมินกับกับเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
(Scoring Rubrics) รวมทั้งการใช้ภาษา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าความสอดคล้อง เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาแบบวิเคราะห์เอกสาร  และการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 196)  

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถงึ  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ข้อความที่มีความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179) และใช้เกณฑ์
ข้างต้นในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วย  ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบประเมินพบว่า แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  มีค่าระหว่าง 4.20-
5.00, S.D มีค่าระหว่าง 0.00-0.84) (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 191) แสดงว่าแบบประเมินทุก
ข้อมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ คือ เกณฑ์การ
ให้คะแนนของประเด็นที่ 5 ระดับคะแนน 1 คะแนน เพ่ิมเติมข้อความจากการน าเสนอเนื้อหาของ
เรื่องด าเนินการไม่ต่อเนื่อง เป็นการน าเสนอเนื้อหาของเรื่องด าเนินการไม่ต่อเนื่อง และองค์ประกอบ
อ่ืน เช่น เสื้อผ้า ไม่มีความต่อเนื่อง  
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    1.3.6 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในการสื่อความหมายและภาษา   

  1.3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 
  1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด  น้อย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด โดยให้ผู้เรียนประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นครบแล้ว โดยมีกระบวนการ
สร้างและพัฒนา ดังนี้ 

 1.4.1 ศึกษาเอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
 1.4.2 ก าหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 

    1.4.3 สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการเก็บข้อมูล รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยเก็บข้อมูลเพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ระดับผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา  
         ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนโดยจัดกลุ่มข้อค าถามที่ต้องการสอบถามไว้เป็นด้าน ได้แก่ ด้าน
บรรยากาศ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านผลที่เกิดข้ึน  
         ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากข้อค าถามที่ก าหนดไว้ 

 1.4.4 เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
   1.4.5 เสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นัก
การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  นักการศึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
จ านวน 1 คน และครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ในด้านความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยประเมินความสอดคล้อง
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าความสอดคล้อง เกณฑ์ในการพิจารณา
ความเหมาะสมเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาแบบ
วิเคราะห์เอกสาร และการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม  นิล
พันธุ์, 2555: 196)  
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 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความความเหมาะสมปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความความเหมาะสมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถงึ  มีความความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ข้อความที่มีความความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179) และใช้เกณฑ์
ข้างต้นในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแต่ละข้อด้วย 
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นพบว่า แบบสอบถามความคิดเห็นมี
ความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด ( X  มีค่าระหว่าง 4.20-5.00, S.D มีค่าระหว่าง 0.00-0.84) 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 192-193) แสดงว่าสอบถามทุกข้อมีความเหมาะสมในการน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล   

 1.4.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้
ภาษา โดยแก้ไขจากค าดังนี้  

     1) ข้อที่ 3 แก้ไขจากบรรยากาศการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็น
บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน    

     2) ข้อที่ 8 แก้ไขจากกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
    1.4.7 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในการสื่อความหมาย ความเข้าใจ
ภาษา และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
 1.4.8 จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
2. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน

ร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก่อนน าไปทดลองใช้จริง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู จ านวน 6 แผนการ
จัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 10 คาบ ที่พัฒนาตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดลองใช้
กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนที่ใช้เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นระยะเวลา 10 คาบ เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่มี
ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพ่ือให้ผู้เรียนทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
และด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout) แล้ว
ค านวณหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และค่า E2 จากคะแนนที่ได้คะแนน
จากการท าแบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และน าค่า E1 และ E2 มาหาค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ก าหนดเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์, 2540)  

จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design and Development : D&D)  
ผู้วิจัยน าเสนอขั้นตอนในแผนภาพที่ 4 ดังนี้ 
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พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ 

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยน าไป
ทดลองภาคสนาม 

พัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลจากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
แผนภาพที่ 4  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัด  

การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เพ่ือ 
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับ 
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ 
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design and Development : D&D) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธี 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ 
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคดิ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค ์และ
เอกสารประกอบการใช้รูปแบบ 
ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ 
แผนการจดัการเรียนรู ้

1. พัฒนา
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
และเอกสาร
ประกอบการใช้
รูปแบบ 

เอกสารจาก
ขั้นตอนท่ี 1  
การวิจัย 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เนื้อหา  

2. ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม 
แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า  
5 ระดับ 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินประสิทธิผลจากการใช้
รูปแบบ ได้แก ่แบบทดสอบ
ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปญ๎หา
อย่างสร้างสรรค์ และสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ 

1. พัฒนา 
  - แบบทดสอบ
ความรู ้
  - แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค ์
  - แบบประเมิน
การน าเสนอ
ผลงาน 
 - แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

เอกสารจาก
ขั้นตอนท่ี 1  
การวิจัย 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เนื้อหา  
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เพ่ือ 
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ 
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ 
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design and Development : D&D) (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธี 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
 2. ตรวจสอบ

ความเหมาะสม
เชิงเนื้อหา 
  
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม 
แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า  
5 ระดับ 

1. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
2. ค่าความเชื่อมั่น  
3. ค่าความยาก
ง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) 
(เฉพาะบบทดสอบ
ความรู้)  

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้กรณศีึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค ์

ทดลองใช้แบบ
ภาคสนาม  
(Field Tryout) 

ผู้เรยีนช้ัน
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 จ านวน 1 
ห้องเรียน ซึ่งมี
คุณลักษณะไม่
แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Implementation : I) ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  

การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างในสภาพจริง โดย 
ประเมินความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบ ประเมิน
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังการใช้รูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์  ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล วิธีด าเนินการ เครื่องมือและการ
พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง  
 
ประเด็นที่ศึกษา   

ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับภาระงานเป็น 
ฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วย 

 1. ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
 2. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3. ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

แหล่งข้อมูล 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

2.1 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 2.3 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็น

ฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบ 2) การทดลองใช้รูปแบบ และ 3) การหลังการใช้รูปแบบ  ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ 
เป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จ านวน 1 หองเรียน ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากร  
ผู้วิจัยก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ป๎ญหาเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและเนื้อหาวิชา  
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  

2.1 เลือกโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพรอมด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

2.2 พิจารณาเลือกรายวิชาที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ โดย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือก าหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับการน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ จากการพิจารณาจึงเลือกรายวิชา สังคมศึกษา (ส31103)  

2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยในการท ากิจกรรมเน้นการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ  

3.  การชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง 
    3.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้โดยใช้เป็นฐานกรณีศึกษาร่วมกับป๎ญหาเป็น 

ฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ  
3.2 ชี้แจงลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ บทบาทของผู้เรียน และบทบาทของ

ครูผู้สอน  
3.3 ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้แก่ผู้เรียน 
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3.4 แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์  
 

 ขั้นตอนที่ 2   การทดลองใช้รูปแบบ  
เป็นขั้นตอนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ วิจัยน าแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา (ส31103) ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในสถานการณจริง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
คาบ รวม 10 คาบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. วัตถุประสงค์การทดลอง คือ เพ่ือพัฒนา หาประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผล
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยวิชาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
วิชา สังคมศึกษา (ส31103) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ  

1.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

1.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  

2. แบบแผนการทดลอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์  ด าเนินการโดยมีแบบแผนการทดลองตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

        2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
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ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The One-Group Pretest–Posttest Design  

        2.2 ศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
The One-Shot Case Study 

        2.3 ศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The One-Shot Case Study 

        2.4 ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The One-Shot Case Study  

3. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  มีรายละเอียดดังนี้  
3.1 ผู้วิจัยเป็นผู้สอนรายวิชา สังคมศึกษา (ส31103) กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 42 คน โดยใช้
เนื้อหาในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

3.2 ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

 3.2.1 ชี้แจง ท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล บทบาทของผู้เรียน และบทบาทของครูผู้สอน  

3.2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันก่อนเรียน 

3.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จ านวน 
6 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 คาบ   

3.2.4 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันโดยใช้แบบทดสอบ ประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน
โดยใช้ประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ประเมินความสามารถในการน าเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
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ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบสอบถาม  
 
ตารางที่ 5 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

แผนการจัดการเรียนรู้ และจ านวนชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
แผนการจัดการเรียนรู้ / การด าเนินการ 

จ านวน
คาบ 

ก่อนการใช้รูปแบบ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 

กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ส 2.1 ม.4-6/1 
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

1. ผู้เยาว ์ 1 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน 1 

3. การหมั้น การสมรส 1 

4. นิติกรรม สัญญา 3 

5. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และชีวิตและ 
    ร่างกาย 

3 

6. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 1 

หลังการใช้รูปแบบ 1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
    กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
2. ประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหา 
    อย่างสร้างสรรค์  
3. ประเมินความสามารถในการน าเสนอ 
    ผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
    กฎหมายในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  
4. สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ 
    รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

 

รวม  

 
ขั้นตอนที่ 3   หลังการใช้รูปแบบ 
เป็นขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสามารถในการ



98 
 

 
 

น าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยระดับนัยส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ เท่ากับ .05 ดังรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

 5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณศีึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

จากข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยน าเสนอขั้นตอนการด าเนินการดังแผนภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 6  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

 กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ 
 เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Implementation : I) 

ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและอธิบายท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง 

การทดลองใช้รูปแบบ น ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

หลังการทดลองใช้รูปแบบ น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ตารางที่ 6 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เพ่ือทดลองใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ 
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา 
อย่างสร้างสรรค์ (Implementation : I) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธี 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับปญ๎หาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
เพื่อเสรมิสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ท่ีผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ช้ีแจงข้อปฏิบัติ
กับกลุ่มตัวอย่าง 
2. ทดลองใช้
รูปแบบ 
3. เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้เรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4/6 จ านวน 42 
คน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  

1. รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้
2. แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ขั้นตอนตาม
รูปแบบที่
พัฒนาขึ้น 
3. คู่มือการใช้
รูปแบบ 

1. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
2. การวิเคราะห์
เนื้อหา 

 
 

ขั้นตอนที่ 4   การพัฒนา (Development : D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Evaluation : E) ผู้วิจัยด าเนินการ
ศึกษาผลการประเมิน ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยด าเนินการประเมินประสิทธิผลดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน โดย
ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test แบบ dependent 

1.2 ศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
1.3 ศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย

ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
1.4 ศึกษาศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น

ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 



100 
 

 
 

 2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยน าผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มาพิจารณาความ
เหมาะสม แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 

จากขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development : D2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Evaluation : E) ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังแผนภาพที่ 7 
 

 

 
 
                                                                  
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา 
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุง แก้ไข 

แผนภาพที่ 7  ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน (Evaluation : E) 
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ตารางที่ 7 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เพ่ือประเมิน 
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา 
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Evaluation : E) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธี 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคดิ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้
2. ศึกษาความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
ผู้เรยีนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรยีนรู ้
3. ศึกษาความสามารถในการ
น าเสนอผลงานการปฏิบัติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
4. ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

1. ศึกษาผลที่ได้
จากการทดลอง
ใช้รูปแบบ 
2. ปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้เรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4/6 จ านวน 42 
คน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีน 
 
 

1. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
2. t-test แบบ 
dependent 

2. แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การแก้ป๎ญหา 
อย่างสร้างสรรค ์ 

1. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 

3. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การน าเสนอ
ผลงาน 

1. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 

4. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น 

1. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
2. การวิเคราะห์
เนื้อหา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี เก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ความสามารถใน
การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคล โดยมีผล
ศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร พบว่าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน
ร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการคือ ความสามารถในการคิด สื่อสาร แก้ป๎ญหา ใช้
ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยี มีการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด และสถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้ยืดหยุ่นได้ตามบริบทและความเหมาะสม โดยครูมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องค านึงถึง
ผู้เรียนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิตทั้งของตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  รวมทั้งสามารถจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ได้จัดท าขึ้นโดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทาง  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจึงสอดคล้องและเป็นไปในท านองเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียน โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ครูผู้สอนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
         2.1 ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่ม 
ในประเด็นเกี่ยวกับความส าคัญและเนื้อหากฎหมายที่สนใจศึกษา การจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
การใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนรู้ การส่งสื่อการเรียนให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้า และข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติม ผู้เรียนที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีจ านวน 15 คน ประกอบด้วยเพศชาย 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จากการจัดการ
สนทนากลุ่ม พบว่า 

2.1.1 ในประเด็นที่ว่าผู้เรียนคิดว่ากฎหมายมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด  และมี
ความส าคัญอย่างไร ผู้เรียนทุกคนเห็นว่าการเรียนกฎหมายมีความส าคัญ เนื่องจากการความรู้เกี่ยวกับ
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กฎหมายจะท าให้ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้รู้กฎหมาย และสามารถช่วยเหลือหรือป้องการการกระท าที่
ละเมิดกฎหมายที่จะท าให้เกิดป๎ญหาระหว่างกันได้ ดังนั้นผู้เรียนต้องเรียนรู้กฎหมายใกล้ตัวไว้บ้าง  ดัง
ค ากล่าวของผู้เรียนคนหนึ่งว่า 

“ใครไม่รู้กฎหมายอาจถูกโกงได้ เหมือนกับที่คนแถวบ้านเคยโดนคนโกงเงิน” 
นักเรียนหญิง 

2.1.2 ส าหรับกฎหมายที่ใกล้ตัว และกฎหมายที่ผู้เรียนมีความสนใจศึกษา ผู้เรียนให้
ความคิดเห็นว่ากฎหมายใกล้ตัวที่ควรเรียนรู้ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้เยาว์ เนื่องจากเป็นวัย
ของผู้เรียนจึงควรศึกษาไว้ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน เพราะเป็นวัยที่เริ่มต้องใช้บัตรประชาชน
ในติดต่อหรือการด าเนินการ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากมีข่าว
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและมีการฟ้องร้องกันเสมอ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท า
สัญญาและการซื้อขาย เนื่องจากมีผู้เรียนที่มีประสบการณ์ที่คนในครอบครัวถูกเอาเปรียบจากการท า
สัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม ดังค ากล่าวของผู้เรียนคนหนึ่งว่า 

“ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกกฎหมายอะไร แต่ผมอยากรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผมว่า
สามารถท าอะไรได้บ้าง” 

นักเรียนชาย 
2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายให้เกิดผลดี ผู้เรียนเห็นว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ควรมีการเรียนรู้เนื้อหาสาระ ถ้ามีการเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย
เป็นกลุ่มน่าจะท าให้การเรียนเรื่องกฎหมายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของผู้เรียนว่า 

“การท างานเป็นกลุ่ม ได้พูดคุยกันเป็นวิธีการที่น่าจะดี เพราะบางครั้งศัพท์ก็ยากแก่
การเข้าใจของนักเรียนบางคน” 

นักเรียนชาย 
“การเรียนเป็นกลุ่ม ถ้ามีการโต้แย้งถึงความเห็นที่ไม่ตรงกัน คนในกลุ่มคงร่วมกันหา

ค าตอบมายืนยันความคิด และคงรู้ได้แทบจะทันทีว่าสิ่งที่คิดถูกหรือไม่” 
นักเรียนชาย 

นอกจากนี้ผู้เรียนเห็นว่าควรมีการน าตัวอย่างมาประกอบในการจัดการเรียนรู้  
2.1.4 หากครูน าตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องกฎหมายที่ผู้เรียน

ต้องศึกษามาใช้ในการจัดการเรียน ผู้เรียนเห็นว่าการน ากรณีศึกษาหรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ดี และจะท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะ
การมีตัวอย่างให้เห็น ท าให้ไม่ต้องจินตนาการว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร ดังค ากล่าวของผู้เรียนว่า 

“กฎหมายเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไกลตัว ตัวอย่างจะท าให้เข้าใจง่ายขึ้น” 
นักเรียนชาย 
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2.1.5 การให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาและมีโอกาสเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา สาเหตุของ
ป๎ญหา และแนวทางแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น  ผู้เรียนเห็น
ว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น โดยยิ่งมีส่วนร่วมมากก็ยิ่ง
น่าจะท าให้เข้าใจได้มาก อย่างไรก็ตามผู้เรียนให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของการระบุแนวทางใน
การแก้ป๎ญหาไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก แต่ส่วนที่ยุ่งยากคือการระบุป๎ญหา ดังที่ผู้เรียนกล่าวว่า 

“นักเรียนอาจจะสับสนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและปัญหาที่ได้อาจไม่ถูกต้อง       
ครูต้องคอยตรวจสอบไมเช่นนั้นอาจผิดพลาดได้” 

นักเรียนหญิง 
 2.1.6 การส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้า

ก่อนเข้าชั้นเรียน ผู้เรียนเห็นว่าการส่งกรณีศึกษาหรือคลิปวิดีโอให้ศึกษามาล่วงหน้าเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและยังจะช่วยลด
ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ได้อีก โดยควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน ทั้งนี้ผู้เรียนให้ข้อสังเกตและ
ค าแนะน าว่าจะต้องมีการกระตุ้นและถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ส่งให้ล่วงหน้าไปแล้วบ่อย ๆ เนื่องจาก
ผู้เรียนบางส่วนไม่ค่อยเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียน ดังค ากล่าวของผู้เรียนคนหนึ่งว่า 

“ส่งคลิปมาก่อนก็ดีจะได้มีเวลาดูมาก่อน เผื่อมีอะไรสงสัยได้ถามในคาบท่ีเรียน แต่
ควรให้ล่วงหน้าหลาย ๆ วันหน่อย เพราะการบ้านวิชาอ่ืนก็เยอะ” 

นักเรียนหญิง 
2.1.7 ในประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าการจัดกิจกรรมน่าจะมีการน าเสนอด้วย และการน ากรณีศึกษาที่เป็น
เหตุการณ์จริงมาใช้ควรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ใช่ภาษายากที่เป็นศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยากเกินไป 
         2.2 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในป๎จจุบัน การจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย การใช้กรณีศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ การส่งสื่อการเรียนให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้า และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
เพ่ิมเติม ครูผู้สอนที่ให้สัมภาษณ์มีจ านวน 6 คน ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
33 และเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 67 จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

2.2.1 พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในป๎จจุบัน และในรายวิชาสังคมศึกษาของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนในป๎จจุบันมีความเป็นตัวเองสูง กล้าคิดกล้าท า กล้า
แสดงความคิดเห็น สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้มาก นอกจากนี้หากเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ผู้เรียนจะค่อนข้างทุ่มเท จึงต้องน าเทคนิคการ
สอนมาใช้ให้เหมาะสมทั้งกับเนื้อหาและผู้เรียน โดยพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ในรายวิชาสังคมศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ 1) กลุ่มที่มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร 
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ผู้เรียนกลุ่มนี้มีความคาดหวังเกี่ยวกับระดับผลการเรียนมาก ระหว่างการจัดการเรียนรู้จึงมีความตั้งใจ
และให้ความร่วมมือมาก เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใด ๆ ผู้เรียนกลุ่มนี้พร้อมร่วมมือ 2) กลุ่มที่ไม่
ค่อยสนใจเรียน ผู้เรียนกลุ่มนี้เห็นว่าสังคมเป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก มีข้อความ หลักการหรือเรื่องที่ต้อง
จดจ ามาก ท าให้เบื่อ ไม่สนใจระหว่างการจัดการเรียนรู้จึงมีบางส่วนหันไปสนใจสิ่งอ่ืนแทน ครูต้องหา
เทคนิคหรือเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจจนจบชั่วโมง ดังค ากล่าวของ
ครูผู้สอนว่า 

“การท างานเป็นกลุ่ม ได้พูดคุยกันเป็นวิธีการที่น่าจะดี เพราะบางครั้งศัพท์ก็ยากแก่
การเข้าใจ  กระบวนการกลุ่มจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้” 

ครูผู้สอนหญิง 
2.2.2 ส าหรับประเด็นที่ว่าผู้เรียนควรเรียนรู้เรื่องกฎหมายหรือไม่ และผู้เรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรรู้กฎหมายอะไรบ้าง ครูผู้สอนเห็นว่าการเรียนเรื่องกฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิต ของผู้เรียนมีความจ าเป็น เนื่องจากจะช่วยป้องกันการถูกเอาเปรียบโดยผู้ที่รู้
กฎหมายมากกว่า ทั้งนี้กฎหมายที่ผู้เรียนควรศึกษา เช่น กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ กฎหมายจราจร 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาที่ผู้เรียนอาจเข้าไปเกี่ยวข้องใน
อนาคต เช่น การเช่าหอ การซื้อทรัพย์สินส่วนตัว เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนควรเรียนรู้กฎหมายอาญา 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท าร้ายร่างกาย  การทะเลาะวิวาท หากผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับโทษอาจ
ส่งผลให้การกระท าความผิดที่มีสาเหตุมาจากความไม่รู้กฎหมายลดลงได้ ดังค ากล่าวของครูผู้สอนว่า 

“การเรียนกฎหมายเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้เรียนมาก บางทีไม่เป็นผู้ถูกเอาเปรียบ 
ถูกละเมิดก็ไปเป็นผู้กระท าความผิด ไปละเมิดผู้อื่นเสียเอง เรียนให้รู้ว่ามีสิทธิ์อะไรได้รู้จักป้องกัน         

เรียนให้รู้ว่าโทษเป็นอย่างไรได้ไม่กระท า” 
ครูผู้สอนหญิง 

2.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ครูผู้สอนทุกคนเห็นว่าการเรียน
กฎหมายมีความส าคัญ และควรจัดให้มีตัวอย่างที่เหมาะสมมาก ๆ อาจเป็นตัวอย่างที่เรียบเรียงขึ้น
ใหม่หรือเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่มีอยู่แล้วเพ่ือเป็นการเสริมเนื้อหา ดังค ากล่าวของครูผู้สอนว่า 

“การเรียนเรื่องกฎหมายให้ประสบผลดีต้องเรียนรู้จากตัวอย่าง ดังนั้นควรมีตัวอย่าง
ให้ผู้เรียนได้เห็นได้อ่านมาก เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหา” 

ครูผู้สอนหญิง 
และครูผู้สอนอีกจ านวนหนึ่งให้ความคิดเห็นว่าควรน าการอภิปรายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพราะผู้เรียนบางคนอาจเคยมีประสบการณ์ในบางเรื่อง ผู้เรียนคนอ่ืนจะได้เข้าใจความส าคัญของ
กฎหมายด้วย ดังค ากล่าวของครูผู้สอนว่า 
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“เด็กบางคนอาจมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ที่บ้านโดนฟ้องร้อง  
ถ้ามีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยกัน น่าจะท าให้เด็กสนใจเรียนมากข้ึน

และอยากหาค าตอบมากขึ้น เพราะเด็กจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาก” 
ครูผู้สอนหญิง 

2.2.4 การน าตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องกฎหมายที่ผู้เรียนต้อง
ศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนเห็นว่าการเรียนเรื่องกฎหมายควรมีการยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ให้หลากหลาย และควรน ากรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงมาประกอบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น ดังค ากล่าวของ
ครูผู้สอนว่า 

“ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีลักษณะใกล้เคียงสอดคล้องกับเนื้อหามีส่วน
ส าคัญในการท าให้การเรียนประสบผลส าเร็จ เพราะผู้เรียนมักสนใจตัวอย่างมากกว่าการเรียนเนื้อหา” 

ครูผู้สอนหญิง 
2.2.5 ในประเด็นที่มีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาและเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา 

สาเหตุของป๎ญหา และแนวทางแก้ป๎ญหาด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดสนใจและเข้าใจเนื้อหาวิชามาก
ขึ้นหรือไม่ ครูผู้สอนเห็นว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดี โดยยิ่งให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมมากเท่าใด ยิ่งส่งผลดีแก่ตัวของผู้เรียนเอง การให้ผู้เรียนน าเสนอป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา และ
แนวทางแก้ป๎ญหาด้วยตนเองเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจ
เนื้อหาวิชามากขึ้น เป็นผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังค ากล่าวของครูผู้สอนว่า 

“ยิ่งผู้เรียนเข้าไปร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากเท่าใด ยิ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเข้าใจยากอย่างเรื่องกฎหมาย” 

ครูผู้สอนชาย 
2.2.6 การส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้า

ก่อนเข้าชั้นเรียน ครูผู้สอนเห็นว่าการที่ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษา คลิปวิดีโอ ข่าวหรือสื่อการเรียน
ล่วงหน้าจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดเวลาท าความเข้าใจเนื้อหาใน
ห้องเรียน และในป๎จจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเข้าถึงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การศึกษามา
ล่วงหน้ายังท าให้ผู้เรียนได้หาค าอธิบายในสิ่งที่มีความไม่เข้าใจมาก่อนเข้าชั้นเรียน ดังค ากล่าวของ
ครูผู้สอนว่า 

“เด็กสมัยนี้อยู่กับเทคโนโลยีอยู่แล้ว เข้าถึงโลกออนไลน์ง่าย การส่งกรณีศึกษาหรือ
คลิปวิดีโอไปก่อนก็ดีเหมือนกัน ในห้องจะได้มีเวลาท ากิจกรรมมากขึ้น” 

ครูผู้สอนชาย 
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2.2.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของกรณีศึกษาที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมว่ากรณีศึกษาที่น ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ควรเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจน มีประเด็นหลักที่ต้องการสื่อเพียงประเด็นเดียว หากน า
เหตุการณ์จริงมาใช้เป็นกรณีศึกษาควรตัดทอนข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออกและอาจต้องมีการปรับแต่งค า
บ้างเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน เนื่องจากคดีจริงมักมีความละเอียดและมีการใช้ค าที่เป็นทางการซึ่งอาจท า
ให้เข้าใจยาก ครูผู้สอนจึงต้องระมัดระวังการเลือกกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนที่ให้ศึกษามาล่วงหน้าว่าควรมีการส ารวจ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนเมื่ออยู่ที่บ้านก่อนการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ควรจัดเตรียมสื่อ
หรือมีวิธีการให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการให้ศึกษาได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ดังค ากล่าว
ของครูผู้สอนว่า 

“การใช้กรณีศึกษาเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับเนื้อหาดี แต่ต้องระวังเรื่องการเลือก
กรณีศึกษา และการใช้ภาษาของกรณีศึกษาท่ีน ามาใช้อาจมีค าท่ีเข้าใจยากหรือไม่คุ้นเคย  

อาจต้องปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมหรือไม่ก็ต้องอธิบายล่วงหน้าไปก่อน” 
ครูผู้สอนหญิง 

“ถ้าใช้เทคโนโลยี อย่าลืมส ารวจการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนทุกคนอีกครั้งด้วย” 
ครูผู้สอนชาย 

         2.3 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องการการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย โดยการสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย การใช้
กรณีศึกษาในการจัดการเรียนรู้ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการศึกษา ลักษณะของกรณีศึกษาที่ดี 
และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

2.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายให้ผู้เรียนมีความสนใจ ผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็นว่า กฎหมายเป็นเรื่องท่ีมีรายละเอียดมาก ควรให้ผู้เรียนรับรู้ว่ากฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว อาจ
ใช้การยกตัวอย่างประกอบหรือยกกรณีที่เป็นคดีจริงมาใช้ประกอบ ผู้เรียนน่าจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้
ตัวและให้ความสนใจมากขึ้น และยังอาจเป็นวิธีการกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย ดัง
ค ากล่าวที่ว่า 

“จัดกิจกรรมอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ากฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว” 
2.3.2 การน าตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องกฎหมายให้ผู้เรียน

ศึกษา ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ากรณีศึกษาน่าจะ
เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เพราะกฎหมายเป็นเรื่องของการน าหลักการมาใช้ในการ
ตัดสิน แต่ละคดีแต่ละเรื่องย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกัน การศึกษากฎหมายควรมีตัวอย่างที่
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หลากหลายเพื่อให้เห็นหลักการว่าถูกน าไปใช้อย่างไร การใช้กรณีศึกษาจึงน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสม 
ดังค ากล่าวที่ว่า 

“กรณีศึกษาที่ดีจะท าให้การเรียนกฎหมายได้ผลดี” 
2.3.3 ในประเด็นที่ว่า ผู้เรียนควรมีโอกาสเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา 

และแนวทางแก้ป๎ญหาจากการศึกษาด้วยตนเองหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าหากผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหาและแนวทางการแก้ป๎ญหาได้ด้วยตนเองนับเป็นเรื่องท่ีดี แต่คงไม่ใช่สิ่งที่ท าได้
ง่ายนัก เนื่องจากกฎหมายอาจมีรายละเอียดที่ผู้เรียนอาจไม่คุ้นเคยหรืออาจเข้าใจไม่ถูกต้องได้ ครูอาจ
ต้องเป็นผู้ท าให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน ดังที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่า 

“ถ้าท าได้ถึงขั้นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับเด็กท่ีไม่ได้สนใจ
เรื่องกฎหมายมาก่อน เพราะรายละเอียดมีมากพอสมควร ครูคงต้องชี้น าหรือเป็นตัวอย่าง” 

2.3.4 ลักษณะหรือคุณสมบัติของกรณีศึกษาที่ดี ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ากรณีศึกษาที่ดี
ควรครอบคลุมหลักการในเรื่องที่จะน ามาศึกษา ชัดเจน กรณีศึกษาที่จะน ามาใช้ถ้าเป็นกรณีที่เป็น
เหตุการณ์จริงจะดี เพราะเห็นเหตุการณ์เรื่องราวที่ เป็นข้อขัดแย้งจริง แต่ส าหรับการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมเรียนรู้อาจต้องระมัดระวังเรื่องความสับสนและการใช้ภาษา เพราะในคดีจริงจะ
มีรายละเอียดมากและอาจมีภาษาที่ไม่คุ้นเคย ครูผู้สอนอาจต้องมีการปรับให้เป็นค าที่เข้าใจง่ายหรือ
อธิบายเพิ่มเติม แต่การน าคดีจริง ภาษาท่ีใช้จริงมาเป็นกรณีศึกษาบ้างก็อาจเป็นการดีที่ท าให้ผู้เรียนได้
คุ้นเคย ดังค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญว่า 

“เลือกกรณีศึกษาที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการให้เรียนรู้ กรณีศึกษาท่ีดีควรครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการให้ศึกษา ภาษาที่ใช้ในคดีท่ีเกิดข้ึนจริงอาจเข้าใจยากอยู่บ้าง  

คงต้องปรับก่อนน ามาใช้หรือถ้าอยากให้ผู้เรียนเห็นกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงก็ดีเช่นกัน” 
2.3.5 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การใช้กรณีศึกษา โดยเฉพาะกรณีที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้อง
ระวังเรื่องความสับสนของผู้เรียนด้วย ดังค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญว่า 

“คดีท่ีเกิดข้ึนจริงมีรายละเอียดซับซ้อน การเข้าภาษาก็อาจเข้าใจยากส าหรับผู้เรียน
ในระดับมัธยมหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคย ครูต้องคอยตรวจสอบความเข้าใจว่าผู้เรียน 

เข้าใจกฎหมายเรื่องนั้น ๆ จริงหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด” 
 3. ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
      3.1 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน โดยใช้แบบวิเคราะห์
เอกสาร พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้
กรณีศึกษาที่อาจเป็นสถานการณ์จริงหรือเรื่องสมมติที่แต่งขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากความเป็นจริง ซึ่งอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ น าเสนอให้ผู้เรียนคิดแก้ป๎ญหา มีลักษณะส าคัญคือการน าเสนอด้วยกรณีศึกษา โดย
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มีขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้น คือ 1) ขั้นการน าเสนอกรณีศึกษา เป็นขั้นที่น าสถานการณ์หรือกรณีที่เป็น
ประเด็นป๎ญหาหรือประเด็นที่ต้องการให้ศึกษาให้ผู้เรียนรับรู้ โดยผู้สอนหรือผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอ
กรณีศึกษา 2) ขั้นการวิเคราะห์ป๎ญหาและค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ 
วิเคราะห์ป๎ญหา ก าหนดแนวทางในการแก้ป๎ญหา โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 3) ขั้นการอภิปราย
และเลือกแนวทางแก้ป๎ญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าแนวทางการแก้ป๎ญหามาอภิปรายร่วมกัน โดยอาจ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 4) ขั้นการสรุปและตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนน า
ผลการอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหามาประมวลและตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม ครูมีบทบาท
ในการสร้างกรณีศึกษา ผู้ เรียนมีบทบาทในการศึกษาและค้นหาค าตอบจากกรณีศึกษาโดยใช้
กระบวนการท างานเป็นทีมและการอภิปราย เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

    3.2 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร 
พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ ครูหรือผู้สอนน าป๎ญหาหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาเกิด
ความสนใจและค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา มีลักษณะส าคัญที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเลือก
ป๎ญหาที่เกิดข้ึนจริงหรือมีโอกาสขึ้นตามความสนใจและเผชิญป๎ญหา โดยมีการท างานร่วมกัน มีการใช้
กระบวนการกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปรายและหาวิธีแก้ป๎ญหาด้วยตัวเอง 
เพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหา ความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยมี
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดป๎ญหา ผู้เรียนได้รับป๎ญหาหรือ
สถานการณ์ ท าความเข้าใจป๎ญหาหรือสถานการณ์ให้ชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม และระบุ
ป๎ญหาที่ค้นพบ 2) ขั้นวิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา วิเคราะห์ค้นหาประเด็น
ป๎ญหาส าคัญ ตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ป๎ญหา 4) ขั้นเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหา ผู้เรียน
ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และก าหนดเป็นแนวทางการแก้ป๎ญหา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5) ขั้นสรุปและประเมินการแก้ป๎ญหา ผู้เรียนน าข้อสรุปไปแก้ไขป๎ญหาที่
ก าหนดไว้ น าเสนอและประเมินผลการแก้ป๎ญหา สะท้อนผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและติดตามเป็นระยะโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 
แต่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง 

    3.3 ผลการศึกษาแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่น าการสอนเนื้อหาซึ่งเคยอยู่ในห้องเรียนไปไว้นอก
ห้องเรียน โดยครูจัดท าวีดีทัศน์ซึ่งประกอบด้วยภาพ เสียง เนื้อหา ไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
ให้นักเรียนไปศึกษาท่ีบ้านหรือที่อ่ืน ๆ รวมถึงการใช้สื่อประเภทอ่ืนที่ให้นักเรียนศึกษามาล่วงหน้า ส่วน
ในชั้นเรียนนักเรียนจะท ากิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายแทนที่จะน ากลับไปท าที่บ้าน ห้องเรียน
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กลับด้านมีวัตถุประสงค์ในการแก้ป๎ญหาผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนหรือเรียนไม่ทัน ท าให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ตามศักยภาพของตนเอง เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และยังท าให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการตนเอง โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่ส าคัญประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการและสร้างสื่อการ
เรียนรู้ ครูส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในการเข้าถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
จัดท าหรือเตรียมสื่อการเรียนรู้ส าหรับให้ผู้เรียนศึกษานอกชั้นเรียน และน าเสนอไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 2) ขั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์หรือสื่อการเรียนรู้ที่ครู
จัดเตรียมไว้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกห้องเรียน 3) ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทบทวนเนื้อหาจาก
การศึกษานอกชั้นเรียนของผู้เรียน ถาม-ตอบป๎ญหา และผู้เรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในชั้น
เรียน โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ จากลักษณะส าคัญของแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่ผู้เรียน
ต้องศึกษาเนื้อหานอกชั้นเรียน ครูผู้สอนจึงเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ผู้คอย
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ท าให้ครูทราบลักษณะของผู้เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ครูต้องติดตามกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน ส่วนผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้ศึกษาเนื้อหานอกชั้น
เรียนจากสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ เช่น วีดีทัศน์ที่ครูสร้างขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและประเด็นค าถาม 
โดยอาจมีการโต้ตอบกันผ่านเครือข่ายออนไลน์ ผู้เรียนจึงต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง ส่วน
กิจกรรมในห้องเรียน ครูจะทบทวนความรู้จากการศึกษานอกชั้นเรียนของผู้เรียน มอบหมายงานให้
ปฏิบัติ อ านวยความสะดวก และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน  

    3.4 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร พบว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
โดยยึดตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบและมี
ความสัมพันธ์กัน  ท าให้ผู้สอนรู้ว่าควรเตรียมการสอนอย่างไร โดยประเภทของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อาจแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้มี
ลักษณะส าคัญคือการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

    3.5 ผลการศึกษาการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร พบว่าการ
การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดหาทางเพ่ือแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย แปลกใหม่ไปจากเดิม แต่มีประโยชน์ โดยขั้นตอนของการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
ส าคัญประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความจริง ผู้เรียนระบุข้อมูลข้อเท็จจริงที่พบจาก
สถานการณ์ 2) การค้นหาป๎ญหา ผู้เรียนระบุประเด็นที่เป็นป๎ญหาส าคัญของสถานการณ์ และรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 3) การค้นหาแนวคิด ผู้เรียนระบุหลักการ แนวคิด และสร้างแนวทางการแก้ป๎ญหาที่
หลากหลาย 4) การค้นหาค าตอบ ผู้เรียนก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหา 



112 
 

 
 

ประเมินเพ่ือระบุแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม และ 5) การค้นหาการยอมรับ ผู้เรียนน าแนว
ทางการแก้ป๎ญหาที่เลือกไปใช้กับสถานการณ์อ่ืน 
 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานตอนที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่  คู่มือการ
ใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  

    ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ ป๎จจัยและเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ และการวัดและประเมินผล โดยหลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ มีที่มาจากทฤษฎี constructivism 
ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป๎ญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีทาง
จิตวิทยา แล้วสรุปเป็นหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นว่า การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาซึ่งเป็นสถานการณ์หรือป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียนและน า
ข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน จากหลักการดังกล่าวผู้วิจัยน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้ 6 ขั้นตอน เรียกว่า PRASID Model ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 เตรียมตัว 
(Preparing : P) เป็นการน าเสนอกรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือข่าวที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้ามา
ล่วงหน้าผ่านสื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน (Presenting case study through media) ในลักษณะ
ออนไลน์ เช่น การน าเสนอผ่านเฟซบุ๊ค หรือแบบออฟไลน์ เช่น การน าเสนอผ่านเอกสาร ขั้นที่ 2 
ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) เป็นการทบทวนกรณีศึกษาที่ผู้เรียนได้ศึกษาล่วงหน้ามาแล้ว
ร่วมกันในชั้นเรียน (Reviewing case study) โดยการซักถามหรือให้ผู้เรียนร่วมกันระบุสิ่งที่เกิดขึ้นใน
กรณีศึกษา เพ่ือตรวจสอบและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นต่อไป  ขั้นที่ 3 
วิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) เป็นการวิเคราะห์ป๎ญหาโดยผู้เรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายป๎ญหา
ที่ค้นพบ (Analyzing problem) เพ่ือก าหนดป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษา ขั้นที่ 4 รวบรวมและ
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ค้นคว้าข้อมูล (Searching : S) เป็นการรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเพ่ิมเติม
โดยเป็นผลมาจากการอภิปรายกลุ่ม (Searching information)  เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือก
แนวทางในการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อน
ความคิด (Initiating, discussing and reflecting : I) เป็นการค้นหาทางเลือกหรือแนวทางการ
แก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทางที่
น าเสนอ และผู้เรียนแต่ละคนสะท้อนความคิดของตนเองที่มีต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทาง 
รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุด (Initiating, discussing 
problem solving choice and reflecting idea) ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting : D) 
เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุดโดยกลุ่มและปฏิบัติตามแนวทางการ
แก้ป๎ญหาที่กลุ่มได้เลือกไว้ (Deciding problem solving choice and acting) ทั้งนี้การวัดและ
ประเมินผลมีที่มาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รวมทั้งความสามารถที่เป็นผลจากการใช้รูปแบบด้วย 
ได้แก่ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา 1 การทดสอบความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ การประเมินผลการน าเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
จากการพัฒนาได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังแผนภาพ
ที่ 8   
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 จากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การสอน การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษาสาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมาย จ านวน 2 คน และด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่าประเด็นที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ 1, 2, 3, 10 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.00 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.55 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปจัดการเรียนรู้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 173) 
 2. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  
     ผลการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ออธิบายที่มา แนวคิดและรายละเอียดของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย โดยมี
องค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แนวคิดพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน ผลจากผลการประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การสอน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษาสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมาย จ านวน 2 คน และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จ านวน 1 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่าประเด็นที่ 1 และ 4-7 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือ
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ 2, 3 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับ
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มาก โดยประเด็นประเมินมีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.00 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.45 แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปจัดการเรียนรู้  (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 
174) 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์  
     ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 
10 คาบ เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผลจากผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การ
สอน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 คน ด้านการสอนสังคม
ศึกษาสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่องกฎหมาย จ านวน 2 คน และ
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผล
การประเมินความเหมาะสม ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ X  S.D. ระดับความหมาะสม 

แผนที่ 1 4.73 0.37 มากที่สุด 

แผนที่ 2 4.70 0.30 มากที่สุด 
แผนที่ 3 4.67 0.40 มากที่สุด 

แผนที่ 4 4.80 0.27 มากที่สุด 

แผนที่ 5 4.73 0.37 มากที่สุด 
แผนที่ 6 4.67 0.46 มากที่สุด 

 
   จากตารางที่ 8 พบว่าภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมหรือเห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 6 แผน โดยมีค่าเฉลี่ยของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ( X ) อยู่ระหว่าง 4.67 – 
4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.46 เมื่อพิจารณาในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าประเด็นประเมินทุกประเด็นมีความ
เหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.60 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.55 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พบว่าประเด็นที่ 1-8, 10 และ 
12 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ 9, 11 ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมาก โดยประเด็นประเมินมีค่าเฉลี่ย  ( X ) อยู่ระหว่าง 
4.20 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.55 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
พบว่าประเด็นที่ 1, และ 3-12 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
ประเด็นที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมาก โดยประเด็นประเมินมี
ค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.20 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.55 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าประเด็นประเมินทุกประเด็นมีความเหมาะสมหรือเห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.60 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่
ระหว่าง 0.00 – 0.55 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าประเด็นประเมินทุกประเด็นมี
ความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.60 – 5.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.55 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ประเด็นประเมินทุกประเด็นมีความเหมาะสมหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  ( X ) อยู่
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ระหว่าง 4.60 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.55 แสดงว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์มี
ความเหมาะสมส าหรับการน าไปจัดการเรียนรู้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 175-186) 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะไม่แตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก่อนน าไปทดลองใช้จริง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู จ านวน 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 10 คาบ ที่พัฒนาตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 41 คน ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แต่มีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นระยะเวลา 10 คาบ ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้เรียนทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ผู้วิจัยด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout) ได้ผล
ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ 

ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 
การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์แบบภาคสนาม (Field Tryout)  
 

ผลการทดสอบ จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

ประสิทธิภาพ 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 41 80.12 E1 / E2  
80.12 / 81.30 หลังการจัดการเรียนรู้ 41 81.30 

 
จากตารางที่ 9 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน

ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์แบบภาคสนาม (Field Tryout) พบว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.12 และผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E2) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.30 แสดงว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.12/81.30 สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ 
เนื่องจากค่าประสิทธิภาพที่ค านวณได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 และเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  

ทั้งนี้จากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้เรียนให้ความเห็นว่าบางค าในกรณีศึกษาเป็นค าที่ไม่คุ้นเคย ไม่เข้าใจ ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนการใช้ค า
บางค าในกรณีศึกษาบางกรณี 
 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 จากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ในตอนที่ 2 ผู้วิจัยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จ านวน 42 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย โดยผู้วิจัยทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลา 10 คาบ ในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจ านวน 6 แผนการเรียนรู้ เวลาเรียน 
10 คาบ โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน ที่เรียกว่า PRASID 
Model โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนได้ครบถ้วนภายใน 
1 คาบเรียน มีจ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องผู้เยาว์, บัตร
ประจ าตัวประชาชน, การหมั้น การสมรส และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ไม่สามารถด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 6 ขั้นตอนได้ภายใน 1 คาบเรียน มีจ านวน 2 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องนิติกรรม สัญญา และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และชีวิตและ
ร่างกาย โดยด าเนินการแก้ไขป๎ญหาโดยการเปลี่ยนคาบสอนกับครูผู้สอนท่านอ่ืนที่มีคาบติดกัน เพ่ือให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง  
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 ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  ผู้วิจัย
ชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างถึงวัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู บทบาทของ
ผู้เรียน บทบาทของครูผู้สอน การวัดและประเมินผล และแหล่งสืบค้นข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ผู้วิจัย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 30 ข้อ ก่อนด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ 
  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  ผู้วิจัยจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R) ขั้นที่ 5 
สร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด ( Initiating, discussing and 
reflecting : I) ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting) ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ โดยด าเนินการ
และมีผลจากการด าเนินการ ดังนี้ 

ขัน้ที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) เป็นการน าเสนอกรณีศึกษา คลิปวิดีโอหรือข่าวที่
ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าผ่านสื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน (Presenting case study 
through media) ในลักษณะออนไลน์ เช่น การน าเสนอผ่านเฟซบุ๊ค หรือแบบออฟไลน์ เช่น การ
น าเสนอผ่านเอกสาร 
  ครูน ากรณีศึกษาที่จะให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค 
กลุ่มซึ่งครูได้สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วที่ https://www.facebook.com/groups/177188005972957/ 
และแจ้งให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนในคาบถัดไป โดยในกรณีศึกษา
จะมีประเด็นที่ผู้เรียนควรศึกษาเพ่ิมเติมแล้ว ทั้งนี้ได้สอบถามความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ของผู้เรียน ปรากฏว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ตามมีการจัดเตรียมเอกสาร
กรณีศึกษาไว้ส าหรับผู้เรียนที่อาจไม่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จากการสังเกตพบว่าในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษามาน้อย เนื่องจากยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบและวิธีการในการ
จัดการเรียนรู้ แต่เมื่อจัดการเรียนรู้ไปถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้ามากขึ้น และหาข้อมูลเพิ่มเติมมากข้ึนด้วย  

ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) เป็นการทบทวนกรณีศึกษาที่ผู้เรียนได้
ศึกษาล่วงหน้ามาแล้วร่วมกันในชั้นเรียน (Reviewing case study) โดยการซักถามหรือให้ผู้เรียน
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ร่วมกันระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา เพ่ือตรวจสอบและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติ
กิจกรรมในขั้นต่อไป 

 ครูซักถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาท่ีให้ผู้เรียนไปศึกษามาล่วงหน้า เพ่ือทบทวน 
กรณีศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรมขั้นต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกันศึกษาและอภิปราย ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีผู้เรียนเพียงบางคนที่
ตอบค าถาม ครูจึงต้องใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และเน้นย้ าให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษามา
ล่วงหน้าอีกครั้ง โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ผู้เรียนเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นและตั้งแต่แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันตอบค าถามเพ่ือทบทวนกรณีศึกษามาก 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) เป็นการวิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนแต่ละคน 
ร่วมกันอภิปรายป๎ญหาที่ค้นพบ (Analyzing problem) เพ่ือก าหนดป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษา 

ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มย่อย ครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ค าแนะน า ในกรณีที ่
ผู้เรียนสงสัย จากการสังเกตพบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เมื่อผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว ยังมีผู้เรียน
บางคนไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ครูจึงต้องเข้าไปสังเกตการณ์ในแต่ละกลุ่มระหว่างที่ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มอยู่ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในบางครั้งต้องอยู่ร่วมกับบางกลุ่มโดยพยายามถาม
ค าถามกับผู้เรียนที่มีส่วนร่วมน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนหาป๎ญหาของกรณีศึกษาได้ไม่ค่อย
หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และกลัวความผิดพลาดจึงไม่กล้า
น าเสนอสิ่งที่แตกต่างจากเพ่ือนในกลุ่ม ครูจึงต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดและให้ก าลังใจว่าหากมี
ข้อผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้กันต่อไป เมื่อด าเนินการถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่าไม่มี
นักเรียนเล่นหรือท ากิจกรรมอ่ืนอีก   

ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R) เป็นการรวบรวมและค้นคว้า
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเ พ่ิมเติมโดยเป็นผลมาจากการอภิปรายกลุ่ ม ( Searching 
information)  เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม 

ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่องจากข้ันที่ 3 โดยน าข้อมูลที่แต่ละคนหามาได้มา 
รวบรวมและหาข้อมูลที่กลุ่มคิดว่ามีความจ าเป็นเพ่ิมเติม ครูยังเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ค าแนะน า และ
ควบคุมชั้นเรียน จากการสังเกตพบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เมื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ ผู้เรียนบางส่วนเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจึง
ต้องคอยก ากับดูแลให้ผู้เรียนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ แต่ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนให้
ความร่วมมือกับกลุ่ม เข้าไปค้นหาข้อมูลและด าเนินการในข้ันต่อไปทันที 

ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด (Initiating, 
discussing and reflecting : I) เป็นการค้นหาทางเลือกหรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทางที่น าเสนอ และผู้เรียนแต่ละคน
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สะท้อนความคิดของตนเองที่มีต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทาง รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุด ( Initiating, discussing problem solving 
choice and reflecting idea) 

ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่องจากข้ันที่ 4 โดยน าข้อมูลที่กลุ่มรวบรวมได้ มา 
สร้างทางเลือกในการแก้ป๎ญหา ร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหาภายในกลุ่ม และสะท้อนหรือ
แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาของกลุ่ม จากการสังเกตพบว่าในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจากมีความกังวลว่าค าตอบของตนเองจะ
เป็นค าตอบที่ไม่ถูกต้อง ครูจึงต้องคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแสดงความคิดเห็น แต่
เมื่อด าเนินการถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก แต่
บางกรณียังขาดความหลากหลาย และตั้งแต่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เป็นต้นไปผู้เรียนใช้เวลาใน
ขั้นที่ 5 นานขึ้น เนื่องจากค าตอบมีความหลากหลายมากขึ้น 
   ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting) เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุดโดยกลุ่มและปฏิบัติตามแนวทางการแก้ป๎ญหาที่กลุ่มได้เลือกไว้ (Deciding 
problem solving choice and acting) 
   ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาได้ อย่างไรก็ตามในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว เนื่องจากแนวทางการแก้ป๎ญหาที่แต่ละกลุ่มเสนอมี
จ านวนไม่มาก  
 หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ (PRASID 
Model) ครบ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 10 คาบ ผู้วิจัยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้งและทดสอบการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้แบบทดสอบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อสังเกตจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(PRASID Model) พบว่า 
 1. ในคาบแรกผู้เรียนยังให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมไม่มากนัก มีผู้เรียนจ านวนหนึ่งไม่
ศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้า ท าให้ต้องใช้เวลาในการทบทวนกรณีศึกษามากยิ่งขึ้น จากการสอบถาม
ผู้เรียนพบว่าผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียนที่เป็นผู้ฟ๎งบรรยาย จะศึกษามาก่อนหรือไม่ก็ได้ผลไม่แตกต่าง
กัน จึงต้องท าความเข้าใจกับผู้เรียนอีกครั้ง แต่เมื่อผู้เรียนเริ่มคุ้นเคยกับรูปแบบผู้เรียนให้ความร่วมมือ
ดีขึ้น ทั้งนี้ครูอาจแก้ไขป๎ญหาโดยให้ผู้เรียนบันทึกการศึกษากรณีศึกษาด้วย  
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 2. ในขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R) ผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
รวมกลุ่มกันรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งพบว่าในช่วงแรกของการใช้รูปแบบจะมีผู้เรียนที่ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ครูต้องเดินดูและดูแลการท ากิจกรรมกลุ่มอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
ผู้เรียนด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 3. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ผู้เรียนจะใช้เวลาในช่วงของการน าเสนอมาก ดังนั้นครูต้อง
ควบคุมเวลาในแต่ละช่วงให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ไม่ให้ผู้เรียนใช้เวลาเกิน เนื่องจากจะ
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนทันเวลา   
 4. บรรยากาศการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ โดยพบว่าเมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในขั้นตอนหรือหากเกิดความสงสัยใน
ขั้นตอนหรือเนื้อหาก็สามารถสอบถามครูได้ ผู้เรียนจะกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ท าให้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันก็ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเช่นกัน โดยพบว่าเมื่อมีผู้เรียนบางคนเริ่มสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดี มีความเข้าใจ 
ผู้เรียนคนนั้นจะเป็นผู้กระตุ้นผู้เรียนคนอ่ืนในกลุ่มในการท ากิจกรรม รวมถึงผู้เรียนในกลุ่มอ่ืนให้มีความ
กระตือรือร้นขึ้น 
 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) ศึกษา
ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 4) ศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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     ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน จ านวน 30 ข้อ ทดสอบผู้เรียนจ านวน 42 คน ทั้งก่อนและหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลแสดงดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันก่อนและหลังการใช้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ 
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ 
 

ผลการทดสอบ จ านวน
คน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 42 30 17.19 2.21 19.086 .00 

หลังการจัดการเรียนรู้ 42 30 21.93 2.24 
 

จากตารางที่ 10 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ของ
ผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์   มีค่าเฉลี่ย   
( X = 21.93, S.D = 2.24) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ( X = 17.19,   
S.D = 2.21) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 

 
 2) ศึกษาความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ จ านวน 20 ข้อ 
ทดสอบผู้เรียนจ านวน 42 คน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ ผลแสดงดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  ผลการทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์หลังการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

ผลการทดสอบ จ านวน
คน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ t-test Sig 

หลังการจัดการเรียนรู้ 42 100 76.12 3.32 76.12 11.94 .00 

 
จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์หลังการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ( X = 76.12, S.D = 3.32) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 คือ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาความสามารถของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น พบว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติในขั้นตอนที่  1 การค้นหาความจริง 
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาป๎ญหา ขั้นตอนท่ี 3 การค้นหาแนวคิด ได้ดี ส่วนขั้นตอนที่ 4 การค้นหาค าตอบ 
และข้ันตอนที่ 5 การค้นหาการยอมรับ ผู้เรียนยังปฏิบัติได้ไม่ดี 
 
 3) ศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน  
     ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลแสดงดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  ผลการประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
กฎหมายในชีวิตประจ าวันหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความสามารถ 

ด้านเนื้อหา 3.83 0.79 มาก 

ด้านความสร้างสรรค์ 4.25 0.76 มาก 
รวมทุกด้าน 4.04 0.77 มาก 

 
 จากตารางที่ 12 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวม
พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=0.77) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ
ที่ 2.3 คือ ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัมากขึ้นไป เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสร้างสรรค์ ( X =4.25, S.D.=0.76) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา ( X = 
3.83, S.D.=0.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอผลงานอยู่
ในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการน าเสนอเข้าใจง่าย ( X =4.50, S.D.=0.84) 
รองลงมา คือ การน าเสนอมีสถานการณ์แปลกใหม่ น่าสนใจ ( X =4.33, S.D.=0.82) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครบถ้วน ( X =3.67, S.D.=0.52) 
(รายละเอียด ภาคผนวก ง หน้าที่ 197) 
 
 4) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลแสดงดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านบรรยากาศ 4.41 0.94 มาก 
ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ 4.32 1.07 มาก 

ด้านผลที่เกิดข้ึน 4.27 1.38 มาก 

รวมทุกด้าน 4.33 1.08 มาก 
 
จากตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.33, 
S.D.=1.08) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4 คือ ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้าน
บรรยากาศ ( X =4.41, S.D.=0.94) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ ( X =4.32, 
S.D.=1.07) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลที่เกิดขึ้น ( X =4.27, S.D.=1.38) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ( X =4.56, S.D.=0.73) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม ( X =4.55, S.D.=0.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บรรยากาศ
การเรียนรู้โดยรวมเอ้ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบรรลุตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัด  ( X =4.07, 
S.D.=1.36) (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 198) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  
โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี เก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 3.4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จ านวน 15 หองเรียน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ไดแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 
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ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : 
D&D) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 
(Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล 
(Evaluation : E) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคมศึกษา 
ประเด็นสนทนากลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคม
ศึกษา ประเด็นสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหากับข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ใช้ค่าร้อยละระหว่างและหลังการเรียนโดยรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันใช้การวิเคราะห์ด้วย t-test และการ
วิเคราะห์จากแบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถ
ในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และแบบสอบถามความ

คิดเห็น วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่าการเรียนกฎหมายมีความจ าเป็นกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้  
โดยการใช้กรณีศึกษา การใช้ป๎ญหาและกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการ
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น าเสนอป๎ญหา  และหาทางแก้ไขป๎ญหาด้วยตนเองเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ผู้เรียนในป๎จจุบันสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย 
การศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียนล่วงหน้าเป็นอีกวิธีการที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้ 
รูปแบบที่มี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) หลักการ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งเป็น
สถานการณ์หรือป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน และน าข้อมูลมาอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาและการใช้
สื่อเทคโนโลยี 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เรียกว่า PRASID Model ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 
เตรียมตัว (Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา 
(Analyzing : A) ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : S) ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปราย
แนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด ( Initiating, discussing and reflecting : I) ขั้นที่ 6 
ตัดสินใจ (Deciding and acting : D) 4) การวัดและประเมินผล วัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และการน าเสนอผลงาน 5) ป๎จจัยและ
เงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ คือ ครูต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวผู้เรียน 
ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายและต้องมีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้ านอก
ห้องเรียน และการเลือกกรณีศึกษาและป๎ญหาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน การหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ 
E1/E2 พบว่าผลการทดสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
80.61 และผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E2) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.67 
แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.61/81.67 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 และเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 1 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน จ านวน 10 คาบ โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนยังมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้น้อย และเริ่มดีขึ้น เมื่อถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนมากขึ้น 
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 4. ผลการประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ สรุปดังนี้ 
     4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  มีค่าเฉลี่ย ( X = 
21.93, S.D = 2.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 17.19, S.D = 2.21) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 

4.2 ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบ            
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.12 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ( X = 76.12, S.D = 3.32) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 คือ ความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  4.3 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
อยู่ในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=1.81) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3 คือ ความสามารถใน
การน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป  
   4.4 ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ( X =4.33, S.D.=1.08) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 
2.4 คือ ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่าการเรียนกฎหมายมีความจ าเป็นกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (2551: 129) ได้ก าหนดตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 ไว้ว่า
วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคม
โลก สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษา ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการน าเสนอป๎ญหา และหาทาง
แก้ไขป๎ญหาด้วยตนเองเป็นวิธีการที่เหมาะสม ในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (2551: 23-25) ที่
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อาศัยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ป๎ญหา โดยวัฒนาพร  
ระงับทุกข์ (2545: 174) กล่าวถึงการเรียนรู้เป็นกลุ่ม สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสมาชิกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้การใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้
กรณีศึกษาที่นับทอง เวศนารัตน์ และอิชยาพร ช่วยชู (2556) เรียบเรียงไว้ว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ศึกษาอย่างละเอียด มีเหตุผล สร้างทักษะการตัดสินใจอย่างมีหลักการ โดยการใช้กลุ่มย่อยจะเปิด
โอกาสในการระดมสมองและท าให้เกิดการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ผู้เรียนในป๎จจุบันสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ง่าย สามารถศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียนมาล่วงหน้าได้ จึงเป็นอีกวิธีการที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได ้
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่
เรียกว่า PRASID Model พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.61/81.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 
80/80 และเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นด าเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทั้งจากเอกสาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ 
ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังด าเนินการอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 คน ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Joyce and Weil (1996: 13) และทิศนา แขมมณี (2553: 477) ที่
สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีแบบแผน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เฉพาะตัว
ซึ่งอาจน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หลักหรือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนก็ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุจิราพร  รามศิริ (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิต
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่าค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีค่าเท่ากับ  81.36  / 76.86  แสดง
ว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนที่ต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษากรณีศึกษา เช่น 
การระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้
เกิดการขยายความรู้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ภูมี (2555) ศึกษาเรื่องผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม น าไปสู่การคิดและแก้ป๎ญหาร่วมกัน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามอย่างเป็นระบบได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์
ป๎ญหา (Analyzing : A) ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : S) ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก 
อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด (Initiating, discussing and reflecting : I) ขั้นที่ 6 
ตัดสินใจ (Deciding and acting : D) 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน จ านวน 10 คาบ โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนยังมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้น้อย และค่อย ๆ มีส่วนร่วมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เมื่อถึงแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนมาก สอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของ 
Thorndike (1955: 321) คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้
เมื่อมีความพร้อม คือ ผู้เรียนมีความสนใจ มีความรู้พ้ืนฐาน 2) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการฝึกฝน 3) กฎแห่งผล (Law of Effect) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
เล็งเห็นผลของการกระท า ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนอาจยังไม่เข้าใจหรือสับสนในขั้นตอน
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ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมถึ งบทบาทที่ต้อง
ด าเนินการ กล่าวคือผู้เรียนอาจยังไม่พร้อมส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น เป็นสาเหตุให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ในล าดับต่อมา 
อย่างไรก็ตามผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นในลักษณะเหมือนกันในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจากการฝึกฝน
ท าซ้ า และเห็นผลจากการปฏิบัติกิจกรรม จึงท าให้ผู้เรียนมีความพร้อม มีการฝึกฝน และเห็นผลของ
การกระท า เมื่อถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและบทบาทของ
ตนเอง ได้รับการฝึกฝนจากคาบเรียนก่อนหน้า และเล็งเห็นผลจากการท ากิจกรรม ท าให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น กล่าวคือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกฎแห่งความพร้อม กฎแห่งการฝึกฝน 
และกฎแห่งผลของ Thorndike   
 4. ผลการประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  
      4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย ( X = 
21.93, S.D = 2.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 17.19, S.D = 2.21) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินตามขั้นตอนของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาขึ้นได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ และหา
ประสิทธิภาพได้ค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อนน ามาใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมาจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน  ท าให้ข้อดีของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาด้วย ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรศิริ พันธสี และอรพินท์ สีขาว (2552: 81-90) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษา
พยาบาล พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทั้งสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงสูงกว่าก่อนเรียน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามล าดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของมรรษภร      
เชื้อทองฮัว (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และ
รายงานทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการสอนแบบ
กรณีศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสดสูงขึ้น สุภามาส เทียนทอง (2553: 56-80) ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็น
ฐาน พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่อง การถนอมอาหาร 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพรรณพร นามโนรินทร์ และลัดดา 
ศิลาน้อย (2555: 87-88) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหา
เป็นฐาน (PROBLEM–BASED LEARNING) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning) ร้อยละ 
87.50 ของกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ให้นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ส่วนการใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพร สุดบนิด (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน 
เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับทาง (Flipped Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของนิชาภา บุรีกาญจน์ และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2557: 253-267) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบและ  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับ
ด้านมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2559) ศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นไป
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ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ Chonasith Sithsungnoen (2016: 6) ศึกษาการใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือและแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง 2) 
ความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับสูงที่สุด 3) ความสามารถของ
ผู้เรียนในการใช้หลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับสูงที่สุด  

นอกจากการพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และหา
ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนน าไปทดลองใช้แล้ว อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนที่เกิดจากวิธีสอนหลายวิธีซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การใช้ป๎ญหา
เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งน าป๎ญหามาเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน และต้องใช้กระบวนการกลุ่มใน
การศึกษา ท าให้ผู้เรียนต้องคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และกระบวนการกลุ่มท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน ผู้เรียนจึงสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ สอดคล้องกับอานุภาพ เลขะกุล (2548) ที่
กล่าวถึงการใช้ป๎ญหาเป็นฐานไว้ว่าเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล ท าให้มี
ความคิดที่มีวิจารณญาณ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นไปในท านองเดียวกันกับงานวิจัย
ของวาสนา ภูมี (2555) ศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม น าไปสู่การคิดและแก้ป๎ญหาร่วมกัน โดยความสามารถในการแก้ป๎ญหาหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  ส่วนการใช้กรณีศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจป๎ญหา โดยใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน มี
การท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดการอภิปรายและได้แนวคิดเพ่ิมเติม สอดคล้องกับ Bransford et al. 
(1999) ที่กล่าวว่าการใช้กรณีศึกษาผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองจากสิ่งที่รู้และสิ่งที่สนใจจาก
กรณีศึกษา ท าให้เกิดการตั้งค าถามและสืบคนตอไปโดยผูเรียนตองท างานเปนกลุมเพ่ือให้ได้ขอสรุปว่า
มีสิ่งใดที่รูและต้องการรูอะไรเพ่ิมเติม นอกจากนี้การใช้กรณีศึกษายังเสริมสร้างบรรยากาศการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล การเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างองค์ความรู้ ส าหรับการ
น าแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องใช้ในการเรียน
เนื้อหาใหม่ในชั้นเรียนลดลง และมีเวลาในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช 
(2556) ที่เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมระหว่างห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนกลับด้าน 
โดยเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ในห้องเรียนแบบเดิม ผู้เรียนจะมีเวลาท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู
มอบหมายประมาณ 20-35 นาที ในขณะที่ห้องเรียนกลับด้าน ผู้เรียนจะมีเวลาท ากิจกรรมการเรียนรู้
ที่ครูมอบหมายประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที จึงกล่าวได้ว่าการน าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมาใช้ท าให้
ผู้เรียนมีเวลาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะ
ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงของการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Field 
tryout) พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงที่ผู้เรียนมีภาระงานไม่มาก ผู้เรียนมีเวลาศึกษานอก
ชั้นเรียนและท าความเข้าใจเนื้อหาอ่ืนเพ่ิมเติม บรรยากาศการเรียนรู้จึงไม่เคร่งเครียดเนื่องจากไม่ต้อง
กังวลกับภาระงานอ่ืน ในขณะที่ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงปลายภาค
เรียน ผู้เรียนมีภาระงานหลายวิชาที่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ผู้เรียนจึงมีความเคร่งเครียด
กับก าหนดเวลาในการส่งงานในแต่ละรายวิชา ท าให้มีผู้เรียนมีเวลาศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจนอก
ชั้นเรียนน้อย สอดคล้องกับธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต (2554) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐานไว้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ฝึกทักษะการสื่อสาร การแก้ป๎ญหา  การเรียนมีความ
สนุกสนาน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองจึงต้องใช้เวลามากข้ึน 

4.2 ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ( X = 76.12, S.D = 
3.32) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 คือ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่องกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
กันภายในกลุ่ม มีการน าเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนได้ความคิดท่ีหลากหลาย มีมุมมองที่
แปลกใหม่ไปปรับปรุงแนวความคิดของตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Treffinger, Isaksen, และ Dorval (2005) ที่กล่าวว่าการระดมสมองมีส่วน
ส าคัญส าหรับการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแนวคิดโดยใช้ความคิดที่หลากหลาย แปลกใหม่ 
รวมทั้งการน าแนวคิดของผู้อ่ืนไปปรับใช้ของตนเอง จะท าให้หลุดจากการจ ากัดความคิด เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของสิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ พบว่าในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์มีกลวิธีในการสอนที่เน้นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลของผู้อ่ืนเป็นการฝึกการคิดระดั บสูง 
และน ามาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ป๎ญหาของตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนโดย
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เน้นการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดระดับสูง ได้แก่ การแก้ป๎ญหา 
ความคิดสร้างสรรค์อยู่เป็นประจ า โดยงานวิจัยของภัทรภร แสงไชย (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาการ
วิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนแบบแก้ป๎ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศรกับรูปแบบการ
แก้ป๎ญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่มีรูปแบบการแก้ป๎ญหาแบบนักค้นคว้ามีความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการ
แก้ป๎ญหาแบบนักพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.3 ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
อยู่ในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=1.81) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3 คือ ความสามารถใน
การน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการน าเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคย เนื่องจากผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
ทดลองเป็นคนยุคดิจิตอล (Gen Z) ซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยี สอดคล้องกับสรพงศ์ อ่องแสงคุณ 
(2558: 12-13) ที่กล่าวว่าคนยุคนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีสังคมออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์จาก
โลกภายนอกจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนยุคนี้ ท าให้การน าเสนอผลงานการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการท าคลิปวิดีโอจึงประสบผลที่ดี   
  4.4 ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ( X =4.33, S.D.=1.08) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 
2.4 คือ ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาขึ้นโดยใช้
ข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลที่เก่ียวข้องหลายกลุ่ม รวมทั้งข้อมูลจากผู้เรียน จึงอาจเป็นผลให้สอดคล้องกับ
ลักษณะนิสัยและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2555) 
ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง
และจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของพิจิตรา  ทีสุกะ (2556) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักศึกษา
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วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนการน ารูปแบบไปใช้ โดยอธิบาย

บทบาท ความรับผิดชอบของผู้เรียน และอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน โดยอาจ
ใช้การสาธิตเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเริ่มใช้จริง  

2. ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีระยะเวลาส าหรับการศึกษานอกห้องเรียนนาน
พอสมควร 

3. ครูผู้สอนต้องกระตุ้นและก ากับติดตามการศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียนของผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด โดยอาจให้ผู้เรียนบันทึกผลการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือเป็นการตรวจสอบการศึกษานอกชั้นเรียน
ของผู้เรียน และท าให้ทราบสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มา 

4. ครูผู้สอนต้องก ากับดูแลผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่มโดยเฉพาะในช่วงแรกของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้เรียนปฏิบัติตนไปตามข้ันตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

5. ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ทั้งการน าเสนอป๎ญหา วิธีการ
ป๎ญหาที่ความหลากหลาย การสะท้อนความคิดของตนที่มีต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาเพ่ือเลือกแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุด  

6. ครูผู้สอนต้องเตรียมพิจารณาสื่อให้เหมาะสมและจัดเตรียมให้พร้อมทั้งสื่อออนไลน์และ
สื่อออฟไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อได้และพร้อมส าหรับการศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน และ
ทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้เสมอ 

7. ครูต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

8. ครูผู้สอนต้องเลือกช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เนื่องจากผู้เรียนต้องศึกษา
นอกชั้นเรียนด้วย หากเป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนมีภาระงานมาก เช่น ช่วงการสอบ อาจส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ 



140 
 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน

ร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ในเนื้อหาอ่ืน เช่น การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ และความสามารถในการน าเสนอผลงาน ของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานแต่ละด้านแตกต่างกัน 
เช่น ผู้เรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เรียนที่เน้นทางด้านภาษา เป็นต้น 

3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบโดยพิจารณาตามวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหรือวิธีสอน

อ่ืน เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นต้น เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการน าเสนอ
ผลงานของผู้เรียน และน าไปสู่จิตส านึกในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
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รายการอ้างอิง 
 
กนก จันทรา และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2557) “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ตารางที่ 14  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 หลักการของหลักสูตร 
        แกนกลางการศึกษา 
        ขั้นพื้นฐาน  
        พุทธศักราช 2551 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

    3.2 จุดหมาย 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.3 สมรรถนะส าคญัของ 
         ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.4 มาตรฐานการเรยีนรู้ /  
         ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ 
         เรียนรู้สังคมศึกษา  
         ศาสนา และวัฒนธรรม  
          สาระหน้าที่พลเมือง  
          วัฒนธรรม และการ 
          ด าเนินชีวิตในสังคม  
          ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
          ปีท่ี 4-6 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.5 กระบวนการจัดการ 
         เรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.6 บทบาทครูผู้สอนและ 
         บทบาทผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.7 การวัดและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.16 มากที่สุด 
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ตารางที่ 15  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 หลักการของหลักสูตร 
        สถานศึกษาโรงเรยีน 
        พระปฐมวิทยาลัย 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

    3.2 จุดหมาย 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.3 สมรรถนะส าคญัของ 
         ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.4 มาตรฐานการเรยีนรู้ /  
         ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ 
         เรียนรู้สังคมศึกษา  
         ศาสนา และวัฒนธรรม  
         สาระหน้าที่พลเมือง  
         วัฒนธรรม และการ 
         ด าเนินชีวิตในสังคม  
         ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
         ปีท่ี 4-6 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.5 กระบวนการจัดการ 
         เรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.6 บทบาทครูผู้สอนและ 
         บทบาทผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.7 การวัดและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.16 มากที่สุด 
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ตารางที่ 16  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 ความหมาย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 ขั้นตอนการจัดการ 
         เรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.3 ลักษณะส าคัญ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.4 การเลือกกรณีศึกษา 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.5 บทบาทครู 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.6 บทบาทผู้เรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.18 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

 
 

ตารางที่ 17  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ป๎ญหาเป็นฐาน 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 ความหมาย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 ขั้นตอนการจัดการ 
         เรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.3 ลักษณะส าคัญ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.4 ลักษณะของป๎ญหา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.5 บทบาทครู 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.6 บทบาทผู้เรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.11 มากที่สุด 
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ตารางที่ 18  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 ความหมาย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 วัตถุประสงค ์ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.4 ลักษณะส าคัญ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.5 บทบาทครู 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.6 บทบาทผู้เรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.18 มากที่สุด 

 
 
 
ตารางที่ 19  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 ความหมาย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 ประเภท 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.3 ลักษณะส าคัญ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.20 มากที่สุด 
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ตารางที่ 20  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารการแก้ป๎ญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันท่ีศึกษาเอกสาร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. เอกสารที่ศึกษา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ประเด็นศึกษา 
    3.1 ความหมาย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 ลักษณะส าคัญ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.3 ขั้นตอน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.29 มากที่สุด 
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ตารางที่ 21  ผลการประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับผู้เรียน เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันเวลา และสถานท่ีที่ 
    ด าเนินการ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

4. ประเด็นสนทนากลุม่ 
    4.1 ผู้เรียนคดิว่ากฎหมาย 
         มีความส าคัญมากน้อย 
         เพียงใด และมีความ 
         ส าคัญอย่างไร  

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

    4.2 ผู้เรียนคดิว่ามีกฎหมาย 
         เรื่องใดบ้างที่ใกล้ตัว 
         ผู้เรียน และผู้เรียนสนใจ 
         ศึกษากฎหมายอะไรบ้าง 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

    4.3 ผู้เรียนคดิว่าการจดั 
         กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
         กฎหมายควรจดักิจกรรม 
         ในลักษณะอย่างไร จึงจะ 
         เกิดผลด ี

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.4 ผู้เรียนมคีวามคดิเห็น 
         อย่างไรหากครูน า 
         ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา 
         ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
         เนื้อหาเรื่องกฎหมายที ่
         ผู้เรียนต้องศึกษามาใช้     
         ในการจัดการเรยีนรู ้

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 21  ผลการประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับผู้เรียน เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

    4.5 ผู้เรียนคดิว่าถ้าผูเ้รียนม ี
        โอกาสศึกษากรณศีึกษา 
        และเป็นผู้น าเสนอปญ๎หา  
        สาเหตุของป๎ญหา และ  
        แนวทางแก้ป๎ญหาด้วย 
        ตนเองจะท าให้ผู้เรยีน 
        เกิดความเข้าใจใน 
        เนื้อหาวิชามากขึ้นหรือไม ่

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.6 ผู้เรียนมคีวามคดิเห็น 
        อย่างไรหากผูส้อนส่งข่าว  
        กรณีศึกษา คลิปวิดโีอ  
        หรือสื่อการเรียนอ่ืนให ้
        ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้า 
        ก่อนเข้าช้ันเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.7 ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะ 
         ในการจัดกิจกรรม 
         การเรียนรู้เพิม่เตมิ 
         หรือไม่ อย่างไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.13 มากที่สุด 
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ตารางที่ 22  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันเวลา และสถานท่ีที่ 
    ด าเนินการ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ผู้ให้สัมภาษณ ์ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ประเด็นสนทนากลุม่ 
    4.1 ท่านคิดว่าพฤติกรรม 
         การเรียนของผู้เรยีน 
         ในป๎จจุบันเป็นอย่างไร  
         และพฤติกรรมการเรียน 
         ในรายวิชาสังคมศึกษา 
         ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา 
         ปีท่ี 4 เป็นอย่างไร 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

    4.2 ท่านคิดว่าผู้เรยีนควร 
         เรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
         หรือไม่ และผู้เรียนช้ัน 
         มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ควรรู ้
         กฎหมายอะไรบ้าง  

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.3 ท่านคิดว่าการเรยีนรู ้
         เรื่องกฎหมายควรจดั 
         กิจกรรมอย่างไร 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

    4.4 ท่านมีความคิดเห็น 
         อย่างไรหากผู้สอนน า 
         ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา 
         ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
         เนื้อหาเรื่องกฎหมายที ่
         ผู้เรียนต้องศึกษามาใช้ 
         ในการจัดการเรยีนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด  
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ตารางที่ 22  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

    4.5 ท่านคิดว่าถ้าผู้เรยีนม ี
        โอกาสศึกษากรณศีึกษา 
        และเป็นผู้น าเสนอปญ๎หา  
        สาเหตุของป๎ญหา และ 
        แนวทางแก้ป๎ญหาด้วย 
        ตนเองจะท าให้ผู้เรยีน 
        เกิดสนใจและเข้าใจ 
        เนื้อหาวิชามากขึ้นหรือไม ่

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.6 ท่านมีความคิดเห็น 
        อย่างไรเกี่ยวกับการส่ง 
        ข่าว กรณีศึกษา คลิป 
        วิดีโอ หรือสื่อการเรียน 
        ให้ผู้เรียนศึกษามา 
        ล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.7 ท่านมีข้อเสนอแนะใน 
         การจัดกิจกรรมการ 
         เรียนเพิ่มเตมิหรือไม่  
         อย่างไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.96 0.09 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การจัด 
การเรียนรู้กฎหมาย 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. วันเวลา และสถานท่ีที่ 
    ด าเนินการ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผู้ด าเนินการสัมภาษณ ์ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ผู้ให้สัมภาษณ ์ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ประเด็นสัมภาษณ ์
    4.1 การจัดกิจกรรมการ 
         เรียนรู้เรื่องกฎหมายควร 
         จัดกิจกรรมอย่างไร  
         ผู้เรียนจึงจะมคีวามสนใจ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    4.2 หากผู้สอนน าตัวอย่าง 
        หรือกรณีศึกษาที่มีความ 
        เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง 
        กฎหมายมาใหผู้้เรยีน 
        ศึกษา  ผู้เรียนจะมีความรู ้
        ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
        มากขึ้นหรือไม ่

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.3 ผู้เรียนควรมีโอกาสเป็น 
         ผู้น าเสนอป๎ญหา สาเหต ุ
         ของป๎ญหา และแนวทาง 
         แก้ป๎ญหาจากการศึกษา 
         ด้วยตนเองหรือไม ่

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.4 กรณีศึกษาที่ดีควรม ี
         ลักษณะหรือคณุสมบัต ิ
         อย่างไร 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

    4.5 ท่านมีข้อเสนอแนะใน 
         การจัดกิจกรรมการเรียน 
         เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.07 มากที่สุด 
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ตารางที่ 24  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. ความเป็นมาและเหตุผลใน 
    การพัฒนารูปแบบมีความ 
    ชัดเจน 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

2. แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา 
    รูปแบบมีความสอดคล้องกับ 
    ความเป็นมาและเหตผุล 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

3. องค์ประกอบของรูปแบบ 
    สัมพันธ์กับความเป็นมา  
    เหตุผล และแนวคิดในการ 
    พัฒนา  

4 4 5 4 5 4.40 0.55 มาก 

4. แต่ละองค์ประกอบของ 
    รูปแบบมีความสอดคล้องกัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. หลักการและวัตถุประสงค ์
    สอดคล้องกับความเป็นมา  
    เหตุผล และแนวคิดในการ 
    พัฒนา 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    เหมาะสม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. การวัดและประเมินผล 
    ครอบคลุมครบถ้วนตาม 
    หลักการของรูปแบบที่พัฒนา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและ 
   ประเมินผลเหมาะสม 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

9. เงื่อนไขและป๎จจยัในการน า
รูปแบบไปใช้มีความครบถ้วน 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

10. การใช้ภาษาเข้าใจง่าย   4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.56 0.25 มากที่สุด 
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ตารางที่ 25  ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน  

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. รายละเอียดในคู่มือการใช ้
    รูปแบบสอดคล้องครบถ้วน 
    ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. รายละเอียดในคู่มือการใช ้
    รูปแบบมีประเด็นที่ 
    ครบถ้วนเพียงพอส าหรับผู้ใช ้
    คู่มือน าไปใช้ประโยชน์ 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

3. คู่มือการใช้รูปแบบม ี
    ความชัดเจน เข้าใจง่าย  
    สามารถน าไปปฏิบัติได ้

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

4. ข้อควรปฏิบัติในคู่มือมีความ 
    ครบถ้วน เพียงพอ ส าหรับ 
    การน าคู่มือไปใช้ให้ประสบ 
    ผลส าเร็จ 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

5. แนวทางการจัดกิจกรรม  
    สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได ้
    บรรลุผล 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. บทบาทครูผู้สอนและบทบาท  
    ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่ครูผู้สอน 
    และผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ 
    ครบถ้วน เพียงพอส าหรับ 
    การน าคู่มือไปใช้ให้ประสบ 
    ผลส าเร็จ 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

7. ความเป็นมา ความส าคัญ  
    และแนวคิดในการพัฒนา 
    รูปแบบท าให้ผู้ใช้คู่มือเข้าใจ 
    และน าคู่มือไปใช้ได้บรรลุผล 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.26 มากที่สุด 
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ตารางที่ 26  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ผู้เยาว์  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แผนการจัดการเรียนรูม้ ี
    องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
    และสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญครอบคลุมสาระ 
    การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู ้

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับสาระ 
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. สาระการเรยีนรู้ท าใหผู้้เรยีน 
    บรรลุตามจุดประสงค ์
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. สมรรถนะส าคญัและ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวดัผลและ 
    ประเมินผลมีความชัดเจน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    สอดคล้องตามรปูแบบท่ี 
    พัฒนาขึ้น 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 26  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ผู้เยาว์ (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ้
     แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให ้
     ผู้เรียนบรรลุตาม 
     จุดประสงค์การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

12. สื่อการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.37 มากที่สุด 
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ตารางที่ 27  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บัตรประจ าตัวประชาชน  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แผนการจัดการเรียนรูม้ ี
    องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
    และสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญครอบคลุมสาระ 
    การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู ้

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับสาระ 
    การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. สาระการเรยีนรู้ท าใหผู้้เรยีน 
    บรรลุตามจุดประสงค ์
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. สมรรถนะส าคญัและ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวดัผลและ 
    ประเมินผลมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    สอดคล้องตามรปูแบบท่ี 
    พัฒนาขึ้น 

4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 
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ตารางที่ 27  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บัตรประจ าตัวประชาชน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ้
     แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให ้
     ผู้เรียนบรรลุตาม 
     จุดประสงค์การเรียนรู ้

4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 

12. สื่อการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.30 มากที่สุด 
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ตารางที่ 28  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การหมั้น การสมรส  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แผนการจัดการเรียนรูม้ ี
    องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
    และสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญครอบคลุมสาระ 
    การเรียนรู ้

4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู ้

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับสาระ 
    การเรียนรู ้

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. สาระการเรยีนรู้ท าใหผู้้เรยีน 
    บรรลุตามจุดประสงค ์
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. สมรรถนะส าคญัและ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวดัผลและ 
    ประเมินผลมีความชัดเจน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    สอดคล้องตามรปูแบบท่ี 
    พัฒนาขึ้น 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที่ 28  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การหมั้น การสมรส (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ้
     แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให ้
     ผู้เรียนบรรลุตาม 
     จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. สื่อการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.40 มากที่สุด 
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ตารางที่ 29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นิติกรรม สัญญา  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แผนการจัดการเรียนรูม้ ี
    องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
    และสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญครอบคลุมสาระ 
    การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับสาระ 
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. สาระการเรยีนรู้ท าใหผู้้เรยีน 
    บรรลุตามจุดประสงค ์
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. สมรรถนะส าคญัและ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวดัผลและ 
    ประเมินผลมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    สอดคล้องตามรปูแบบท่ี 
    พัฒนาขึ้น 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นิติกรรม สัญญา (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ้
     แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให ้
     ผู้เรียนบรรลุตาม 
     จุดประสงค์การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

12. สื่อการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.27 มากที่สุด 
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ตารางที่ 30  การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และชีวิตและร่างกาย  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แผนการจัดการเรียนรูม้ ี
    องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
    และสัมพันธ์กัน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญครอบคลุมสาระ 
    การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับสาระ 
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. สาระการเรยีนรู้ท าใหผู้้เรยีน 
    บรรลุตามจุดประสงค ์
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. สมรรถนะส าคญัและ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวดัผลและ 
    ประเมินผลมีความชัดเจน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    สอดคล้องตามรปูแบบท่ี 
    พัฒนาขึ้น 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 30  การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และชีวิตและร่างกาย (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ้
     แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให ้
     ผู้เรียนบรรลุตาม 
     จุดประสงค์การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

12. สื่อการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.37 มากที่สุด 
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ตารางที่ 31  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แผนการจัดการเรียนรูม้ ี
    องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
    และสัมพันธ์กัน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญครอบคลุมสาระ 
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู ้

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    สอดคล้องกับสาระ 
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. สาระการเรยีนรู้ท าใหผู้้เรยีน 
    บรรลุตามจุดประสงค ์
    การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. สมรรถนะส าคญัและ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวดัผลและ 
    ประเมินผลมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
    สอดคล้องตามรปูแบบท่ี 
    พัฒนาขึ้น 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 31  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ้
     แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให ้
     ผู้เรียนบรรลุตาม 
     จุดประสงค์การเรียนรู ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

12. สื่อการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.46 มากที่สุด 
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ตารางที่ 32  ผลการประเมินความเหมาะสมเหมาะสมของแบบทดสอบเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ 
ชีวิตประจ าวันโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
แปลผล 

ความเหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 
2 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
3 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

4 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
6 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

7 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

10 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11 5 3 5 5 4 4.40 0.89 มาก 

12 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

13 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

14 4 3 5 5 4 4.20 0.84 มาก 

15 4 3 5 4 4 4.00 0.71 มาก 

16 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

17 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

18 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

19 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

20 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

21 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

22 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

23 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

24 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

25 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 
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ตารางที่ 32  ผลการประเมินความเหมาะสมเหมาะสมของแบบทดสอบเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ 
ชีวิตประจ าวันโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน (ต่อ) 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 
แปลผล 

ความเหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

26 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

27 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

28 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

29 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

30 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

31 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

32 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

33 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

34 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

35 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

36 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

37 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

38 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

39 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

40 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

41 4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

42 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

43 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

44 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

45 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

46 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

47 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

48 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

49 5 3 5 5 4 4.40 0.89 มาก 

50 5 3 5 4 4 4.20 0.84 มาก 
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ตารางที่ 33  ผลการตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ข้อที ่
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก  

(r) 

การแปล
ผล 

 

ข้อที ่
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

การแปล
ผล 

1 0.78 0.05 ตัดทิ้ง 26 0.33 0.25 ใช้ได ้
2 0.50 0.60 ใช้ได ้ 27 0.90 0.20 ตัดทิ้ง 
3 0.53 0.45 ใช้ได ้ 28 0.78 0.35 ใช้ได ้
4 0.55 0.10 ตัดทิ้ง 29 0.75 0.30 ใช้ได ้
5 0.65 0.60 ใช้ได ้ 30 0.73 0.25 ใช้ได ้
6 0.80 0.40 ใช้ได ้ 31 0.85 0.30 ตัดทิ้ง 
7 0.63 0.25 ใช้ได ้ 32 0.83 0.35 ตัดทิ้ง 
8 0.80 0.40 ใช้ได ้ 33 0.73 0.25 ใช้ได ้
9 0.33 0.25 ใช้ได ้ 34 0.50 0.20 ใช้ได ้
10 0.83 0.25 ตัดทิ้ง 35 0.88 0.25 ตัดทิ้ง 
11 0.10 0.10 ตัดทิ้ง 36 0.25 0.00 ตัดทิ้ง 
12 0.55 0.60 ใช้ได ้ 37 0.08 -0.05 ตัดทิ้ง 
13 0.60 0.60 ใช้ได ้ 38 0.80 0.40 ใช้ได ้
14 0.33 0.65 ใช้ได ้ 39 0.45 0.50 ใช้ได ้
15 0.68 0.45 ใช้ได ้ 40 0.48 0.75 ใช้ได ้
16 0.20 0.30 ใช้ได ้ 41 0.48 0.35 ใช้ได ้
17 0.55 0.60 ใช้ได ้ 42 0.50 0.50 ใช้ได ้
18 0.65 0.40 ใช้ได ้ 43 0.50 0.50 ใช้ได ้
19 0.15 0.10 ตัดทิ้ง 44 0.15 0.00 ตัดทิ้ง 
20 0.90 0.20 ตัดทิ้ง 45 0.08 0.05 ตัดทิ้ง 
21 0.80 0.30 ใช้ได ้ 46 0.48 0.45 ใช้ได ้
22 0.60 0.70 ใช้ได ้ 47 0.63 0.25 ใช้ได ้
23 0.53 0.25 ใช้ได ้ 48 0.20 -0.10 ตัดทิ้ง 
24 0.43 0.35 ใช้ได ้ 49 0.40 0.30 ใช้ได ้
25 0.13 -0.05 ตัดทิ้ง 50 0.80 0.40 ใช้ได ้

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.89 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.892 .884 50 
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ตารางที่ 34  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อที่ 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

2 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

6 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

12 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

13 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

14 5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

15 5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

16 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

17 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

18 5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

19 5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

20 5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

 
 
 
 



191 
 

 
 

ตารางที่ 35  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความสามารถในการน าเสนอ 
ผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. ประเด็นค าถามครบถ้วน 5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

2. ความเหมาะสมของประเด็น 
    ค าถาม 
    2.1 เนื้อหากฎหมาย 
       สอดคล้องกับสถานการณ ์
        ในคลิปวิดีโอ 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

4.20 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

   2.2 เนื้อหากฎหมายที่ 
        เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์
        ถูกต้อง 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

   2.3 เนื้อหากฎหมายที่ 
        เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์
        ครบถ้วน 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

   2.4 เนื้อหากฎหมายที่ 
        เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์
        ชัดเจน 

4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

   2.5 การน าเสนอม ี
        สถานการณ์แปลกใหม ่
        น่าสนใจ 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

   2.6 การน าเสนอม ี
       สถานการณ์มีความ 
       ต่อเนื่อง 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   2.7 การน าเสนอมีความ 
        สมจริง 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

2.8 การน าเสนอเข้าใจง่าย 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที่ 36  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ 
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. รายละเอียดของผูต้อบ 
    แบบสอบถามที่ต้องเก็บ 
    ข้อมูลครบถ้วน 

4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

2. ประเด็นค าถามครบถ้วน 5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

3. ความเหมาะสมของประเด็น 
    ค าถาม 
    3.1 บรรยากาศการเรยีนรู้          
         ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีอิสระ 
         ในการท างาน 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

4.20 

 
 

0.45 

 
 

มาก 

    3.2 บรรยากาศการเรยีนรู ้
          ส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
          แลกเปลี่ยนความ 
          คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

    3.3 บรรยากาศการเรยีนรู ้
          ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          ของผู้เรียน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

    3.4 บรรยากาศการเรยีนรู ้
          โดยรวมเอื้อให้ผู้เรียนม ี
          ความรู้ความเข้าใจ 
          บรรลุตามมาตรฐาน /  
          ตัวช้ีวัด 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.5 เนื้อหาเหมาะสมกับวัย 
         ของผู้เรียน 

5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 

    3.6 กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด 
         มีความเหมาะสมกับ 
         เนื้อหา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 36  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ 
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ตอ่) 
 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

    3.7 กิจกรรมการเรียนรู ้
         ส่งเสริมใหผู้้เรยีนท างาน 
         เป็นทีม 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.8 กิจกรรมการเรียนรู ้
        ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิด 
        กระบวนการคิดวิเคราะห ์

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.9 กิจกรรมการเรียนรู ้
          ส่งเสริมกระบวนการ 
          ตัดสินใจอย่างมีเหตผุล 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.10. กิจกรรมการเรียนรู ้
           ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
           แสดงความคิดเห็น 
           และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           ซึ่งกันและกัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.11 สื่อท่ีใช้ในการจัดการ 
          เรียนรู้มีความเหมาะสม 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.12 สื่อท่ีใช้ในการจัดการ 
           เรียนรู้มีเพียงพอ 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.13 วิธีการวัดและ 
           ประเมินผลเหมาะสม 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

    3.14 ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
           เนื้อหา 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

    3.15 ผู้เรียนมีความสามารถ 
           ในการแก้ป๎ญหาอย่าง 
           สร้างสรรค ์

5 5 4 4 3 4.20 0.84 มาก 
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ภาคผนวก ง 
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของรปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

ร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 37  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 

คนที่ คะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนหลัง
เรียน 

(30) 
แผนที่ 

1 
(10) 

แผนที่ 
2 

(10) 

แผนที่ 
3 

(10) 

แผนที่ 
4 

(10) 

แผนที่ 
5 

(10) 

แผนที่ 
6 

(10) 

รวม 

(60) 

1 7 8 8 9 9 10 51 26 

2 5 6 7 8 7 9 42 21 
3 6 7 8 9 9 10 49 25 
4 7 8 8 9 8 9 49 24 

5 5 6 8 8 8 9 44 23 
6 6 6 8 9 9 10 48 23 

7 7 8 8 9 8 9 49 24 
8 6 7 8 8 9 9 47 25 
9 6 8 9 8 10 10 51 25 
10 7 6 8 7 9 9 46 24 
11 6 7 9 8 9 10 49 25 
12 7 6 7 9 9 10 48 22 
13 7 7 8 8 9 9 48 24 
14 6 7 8 7 8 7 43 23 
15 5 8 8 9 10 9 49 23 

16 7 7 8 9 10 10 51 26 
17 6 6 7 8 9 10 46 25 

18 8 8 9 8 9 10 52 28 
19 7 8 8 9 9 10 51 27 
20 7 7 8 9 9 10 50 27 
21 5 6 8 7 9 8 43 21 

22 6 7 7 8 10 9 47 24 
23 5 6 8 9 9 9 46 23 
24 5 5 7 7 8 9 41 22 

25 7 7 9 8 9 10 50 23 
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ตารางที่ 37  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบภาคสนาม (Field Tryout) (ต่อ) 
 

คนที่ คะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนหลัง
เรียน 

(30) 
แผนที่ 

1 
(10) 

แผนที่ 
2 

(10) 

แผนที่ 
3 

(10) 

แผนที่ 
4 

(10) 

แผนที่ 
5 

(10) 

แผนที่ 
6 

(10) 

รวม 

(60) 

26 6 6 8 9 8 9 46 24 

27 7 7 9 8 9 10 50 24 
28 7 8 9 10 9 10 53 28 
29 5 6 8 9 8 9 45 23 

30 6 6 8 9 9 10 48 25 
31 7 7 7 8 8 9 46 24 

32 7 8 9 9 10 10 53 27 
33 7 7 8 9 9 10 50 26 
34 7 6 8 9 8 9 47 25 
35 6 7 9 8 9 10 49 23 
36 7 8 9 9 9 10 52 27 
37 6 7 8 8 9 9 47 24 
38 5 6 8 9 8 9 45 24 
39 7 8 9 8 9 10 51 24 
40 6 7 8 9 9 10 49 24 

41 7 7 9 8 9 10 50 25 

เฉลี่ย 6.32 6.90 8.12 8.44 8.83 9.46 48.07 24.39 

 
 

ผลการทดสอบ 
จ านวน

คน 
คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 

คะแนนเฉลีย่ 

คิดเป็นร้อยละ 
ประสิทธิภาพ 

ระหว่างการจดั 
การเรยีนรู ้

41 60 48.07 80.12  
E1/E2  

80.12/81.30 หลังการจดั 
การเรยีนรู ้

41 30 24.39 81.30 
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ตารางที่ 38  ผลการประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
กฎหมายในชีวิตประจ าวันหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
เป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดับ

ที ่
ล าดับ

ที ่
เนื้อหา 

2 

1. เนื้อหากฎหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ในวิดโีอ 4.00 0.89 มาก 4 
2. เนื้อหากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับสถานการณ์ถูกต้อง 3.83 0.75 มาก 5 
3. เนื้อหากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับสถานการณ ์
    ครบถ้วน 3.67 0.52 

มาก 6 

4. เนื้อหากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับสถานการณ์ชัดเจน 3.83 0.98 มาก 5 
รวมด้านเนื้อหา 3.83 0.79 มาก   

ความสร้างสรรค ์

1 

5. การน าเสนอมสีถานการณ์แปลกใหม่ น่าสนใจ 4.33 0.82 มาก 2 
6. การน าเสนอสถานการณ์มีความต่อเนื่อง 4.00 0.63 มาก 4 
7. การน าเสนอมคีวามสมจริง 4.17 0.75 มาก 3 
8. การน าเสนอเข้าใจง่าย 4.50 0.84 มากที่สุด 1 

รวมด้านความสร้างสรรค ์ 4.25 0.76 มาก  
รวมทุกด้าน 4.04 0.77 มาก   
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ตารางที่ 39  ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ

ที ่
ล าดับ

ที ่
ด้านบรรยากาศ  

1. บรรยากาศการเรยีนรูส้่งเสริมให้ผู้เรยีนมีอิสระ 
    ในการท างาน 

4.48 0.67 มาก 5  
 
 
 
1 

2. บรรยากาศการเรยีนรูส้่งเสริมให้ผู้เรยีนแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.56 0.73 มากที่สุด 1 

3. บรรยากาศการเรยีนรูส้่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4.53 1.01 มากที่สุด 3 

4. บรรยากาศการเรยีนรูโ้ดยรวมเอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
    ความเข้าใจบรรลตุามมาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

4.07 1.36 มาก 13 

รวม 4.41 0.94 มาก  

ด้านเนื้อหาและการจัดการเรยีนรู ้  
5. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัของผู้เรยีน 4.12 1.12 มาก 11  

 
 
 
 
2 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.27 1.37 มาก 9 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนท างานเป็นทีม 4.55 0.76 มากที่สุด 2 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเกดิ 
    กระบวนการคิดวิเคราะห ์

4.35 1.13 มาก 7 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิกระบวนการตัดสินใจ 
    อย่างมีเหตุผล 

4.44 0.89 มาก 6 

10. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนได้แสดง 
      ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 

4.49 0.67 มาก 4 

11. สื่อท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 4.17 1.35 มาก 10 
12. สื่อท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้มเีพียงพอ 4.33 1.13 มาก 8 
13. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสม 4.12 1.24 มาก 11 

รวม 4.32 1.07 มาก  

ด้านผลที่เกิดขึ้น  

3 
14. นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหา 4.44 1.32 มาก 6 

15. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง 
      สร้างสรรค ์

4.09 1.44 มาก 12 

รวม 4.27 1.38 มาก  

รวมทุกด้าน 4.33 1.08 มาก   
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
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แบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................................................................................. .... 
เอกสารที่ศึกษา .............................................................................................................. ........................ 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
    เป็นการศึกษาสาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อท า 
    ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ 
    ศึกษาวิจัยต่อไป 
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
........................................................................................... .....................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
2. จุดหมาย        
............................................................................................................................. ...................................     
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........  
  
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................... .....................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ...................................  
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ 
    หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6             
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้      
................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
  
6. บทบาทครูผู้สอนและบทบาทผู้เรียน   
............................................................................................................................. ...................................     
................................................................... ............................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................  
 
7. การวัดและประเมินผล
............................................................................................................................. ...................................     
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
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แบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................................................................................. .... 
เอกสารที่ศึกษา .............................................................................................................. ........................ 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็น 
    การศึกษาสาระส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
    การศึกษาและบริบทของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา 
    วิจัยต่อไป 
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. หลักการของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    
.................................................................................................. ..............................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
2. จุดหมาย 

............................................................................................................................. ...................................     

........................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............  
 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
........................................................................................... .....................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ...................................  
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ 
    หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

............................................................................................................................. ...................................     

............................................................................................................................. ................................... 

.................................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................. ...............................  
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
...................................................................... ..........................................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
6. บทบาทครูผู้สอนและบทบาทผู้เรียน 

............................................................................................................................. ...................................     

...................................................................................... .......................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ...........................................  
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แบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................................................................................. .... 
เอกสารที่ศึกษา .............................................................................................................. ........................ 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เป็นการศึกษา 
    ความหมาย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ลักษณะส าคัญ การเลือกกรณีศึกษา  
    รวมถึงบทบาทของครูและผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสังเคราะห์วิธีการ   
    จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนหลายวิธีร่วมกัน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
    การเรียนรู้ต่อไป     
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. ความหมาย     
......................................................... .......................................................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... .............................................................................  
 
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................     
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............  
 
3. ลักษณะส าคัญ 

......................................................................................................... .......................................................     

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................  
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4. การเลือกกรณีศึกษา 

............................................................................................................................. ...................................     

........................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ......................................  
 
5. บทบาทครู 
............................................................................................................................. ...................................     
................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ............................................................................... ............  
 
6. บทบาทผู้เรียน 

............................................................................................................................. ...................................     

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................ ........................  
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แบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาศึกษาเป็นฐาน 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................................................................................. .... 
เอกสารที่ศึกษา .............................................................................................................. ........................ 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เป็นการศึกษา 
    ความหมาย ขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู้ ลักษณะส าคัญ ลักษณะของป๎ญหา  
    รวมถึงบทบาทของครูและผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสังเคราะห์วิธีการ   
    จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนหลายวิธีร่วมกัน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
    การเรียนรู้ต่อไป     
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. ความหมาย 

........................................................ ........................................................................................................     

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................... ................................................................. ............  
 
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
3. ลักษณะส าคญั 

............................................................................................................................. ...................................     

........................................................................................ ........................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............

....................................................................................................................... .........................................  
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4. ลักษณะของป๎ญหา 

............................................................................................................................. ...................................     

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... .................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............  
 
5. บทบาทครู 
................................................................................................................ ................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
6. บทบาทผู้เรียน 

................................................................................................................................................................     

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................ ................................................................................

............................................................................................................................. ...................................  
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แบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................................................................................. .... 
เอกสารที่ศึกษา ...................................................................................................................................... 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นการศึกษาความหมาย  
    วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ลักษณะส าคัญ รวมถึงบทบาทของครูและ 
    ผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาใช่ในการจัดการเรียนรู้ โดยสังเคราะห์ 
    ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธีร่วมกัน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
    การเรียนรู้ต่อไป     
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. ความหมาย 

............................................................................................................................. ...................................     

........................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............  
 
2. วัตถุประสงค์ 
........................................................................................................ ........................................................     
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 

............................................................................................................................. ...................................     

................................................................................................................................................ ................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................... ................................................................................. ............  
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4. ลักษณะส าคัญ 

............................................................................................................................. ...................................     

........................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ......................................  
 
5. บทบาทครู 
............................................................................................................................. ...................................     
................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ............................................................................... ............  
 
6. บทบาทผู้เรียน 

............................................................................................................................. ...................................     

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................ ........................  
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แบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................................................................................. .... 
เอกสารที่ศึกษา .............................................................................................................. ........................ 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจ 
    ความหมายประเภท และลักษณะส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
    เพ่ือน ามาปรับใช้กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้อย่างเหมาะสม  
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. ความหมาย 

.......................................................................... ......................................................................................     

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ...................................  
 
2. ประเภท 

.................................................................................................................................................... ............     

.................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................  
 
3. ลักษณะส าคัญ 

............................................................................................................................. ...................................     

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... .................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............  
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แบบวิเคราะห์เอกสารการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

วันที่ศึกษาเอกสาร ............................................................. .................................................................... 
เอกสารที่ศึกษา .............................................................................................................. ........................ 
 

ค าชี้แจง  1. การวิเคราะห์เอกสารการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นการศึกษาโดยมี 
    วัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจความหมาย ลักษณะส าคัญ ขั้นตอนของ 
    การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อน ามาปรับใช้ในการวัดพฤติกรรมที่ผู้เรียน 
    แสดงออกถึงความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคน  
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารด้วยตนเอง 

 
ประเด็นศึกษา 
1. ความหมาย 

............................................................................................................................. ...................................     

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................. ...................................  
 
2. ลักษณะส าคัญ 

............................................................................................................................. ...................................     

........................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ......................................  
 
3. ขั้นตอน 

............................................................................................................................. ...................................     

................................................................................................................................................ ................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................... .............................................................................. ............  
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ประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับผู้เรียน 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 

วันที่ด าเนินการ .....................................    เวลา ............................    สถานที่ ................................... 
ผู้ด าเนินการ .................................................................. 
ผู้เข้าร่วม 1. .............................................................. 2. .......................................................... 

3. .............................................................. 4. .......................................................... 
5. .............................................................. 6. .......................................................... 
7. .............................................................. 8. .......................................................... 
9. .............................................................. 10. ........................................................ 
11. ............................................................ 12. ........................................................ 
13. ............................................................ 14. ........................................................ 
15. ............................................................  

   

ค าชี้แจง  1. การสนทนากลุ่มเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัด 
    การเรียนรู้ที่ผู้ด าเนินการวิจัยน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ และข้อมูลอื่นที่ 
    เกี่ยวข้อง โดยไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแต่อย่างใด   
2. ผู้ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการสนทนาทราบ 
3. ผู้ด าเนินการเป็นผู้ด าเนินการถามค าถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีผู้จดบันทึกข้อมูล 
    ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสนทนาเป็นผู้ช่วย 

ประเด็นสนทนากลุ่ม 
1. ผู้เรียนคิดว่ากฎหมายมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด  และมีความส าคัญอย่างไร 
2. ผู้เรียนคิดว่ามีกฎหมายเรื่องใดบ้างท่ีใกล้ตัวผู้เรียน  และผู้เรียนสนใจศึกษากฎหมายอะไรบ้าง 
3. ผู้เรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายควรจัดกิจกรรมในลักษณะอย่างไรจึงจะเกิด 
    ผลด ี
4. ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหากครูน าตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่มีความเก่ียวข้องกับเนื้อหาเรื่อง 
    กฎหมายที่ผู้เรียนต้องศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนคิดว่าถ้าผู้เรียนมีโอกาสศึกษากรณีศึกษาและเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา และ 
    แนวทางแก้ป๎ญหาด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากข้ึนหรือไม่ 
6. ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหากผู้สอนส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนอื่นให้ผู้เรียน 
    ศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
7. ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 

วันที่สัมภาษณ์ ........................................    เวลา ............................    สถานที่ ................................... 
ผู้ด าเนินการ ................................................................................ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ................................................................................ ต าแหน่ง .................................. 
  

ค าชี้แจง  1. การสัมภาษณ์เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียน 
    ของผู้เรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ด าเนินการวิจัยน ามาใช้ในการพัฒนา 
    รูปแบบ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง    
2. ผู้ด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ให้สัมภาษณ์ทราบ 
3. ผู้ด าเนินการเป็นผู้ถามค าถามในประเด็นต่าง ๆ และจดบันทึกข้อมูลความคิดเห็น 
    ของครูผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
  

ประเด็นสัมภาษณ์ 
1. ครูคิดว่าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในป๎จจุบันเป็นอย่างไร และพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา 
    สังคมศึกษาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นอย่างไร 
2. ครูคิดว่าผู้เรียนควรเรียนรู้เรื่องกฎหมายหรือไม่ และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรรู้กฎหมาย 
    อะไรบ้าง  
3. ครูคิดว่าการเรียนรู้เรื่องกฎหมายควรจัดกิจกรรมอย่างไร 
4. ครูมีความคิดเห็นอย่างไรหากผู้สอนน าตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่มีความเก่ียวข้องกับเนื้อหาเรื่อง 
    กฎหมายที่ผู้เรียนต้องศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูคิดว่าถ้าผู้เรียนมีโอกาสศึกษากรณีศึกษาและเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา และ 
    แนวทางแก้ป๎ญหาด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดสนใจและเข้าใจเนื้อหาวิชามากข้ึนหรือไม่ 
6. ครูมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการส่งข่าว กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนให้ผู้เรียน 
    ศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
7. ครูมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้กฎหมาย 

 

วันที่สัมภาษณ์ ..........................................    เวลา ............................    สถานที่ ................................. 
ผู้ด าเนินการ ............................................................................... 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ................................................................................ ต าแหน่ง .................................. 
  

ค าชี้แจง  1. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการ 
    จัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ด าเนินการวิจัยน ามาใช้ 
    ในการพัฒนารูปแบบและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
2. ผู้ด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ให้สัมภาษณ์ทราบ 
3. ผู้ด าเนินการเป็นผู้ถามค าถามในประเด็นต่าง ๆ และจดบันทึกข้อมูลความคิดเห็น 
   ของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
  

ประเด็นสัมภาษณ์ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายควรจัดกิจกรรมอย่างไร ผู้เรียนจึงจะมีความสนใจ 

............................................................................................................................. ...................................     

..................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... ............................................  
 
2. หากผู้สอนน าตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องกฎหมายมาให้ผู้เรียนศึกษา  
    ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากข้ึนหรือไม่ 
................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
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3. ผู้เรียนควรมีโอกาสเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา และแนวทางแก้ป๎ญหาจากการศึกษา 
    ด้วยตนเองหรือไม่ 
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............  
 
4. กรณีศึกษาท่ีดีควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไร 

...................................................................... ..........................................................................................     

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................  
 
5. ท่านมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................     

................................................................................................................................................ ................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................... ................................................................ ............  
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แบบทดสอบ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก   

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1.  บุคคลใด ไม่ใช่ ผู้เยาว์ 
     ก. โจอายุ 14 ปีบริบูรณ์ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
     ข. เจอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก าลังสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ค. จ๋าอายุ 17 ปีบริบูรณ์ สมรสแล้วโดยความยินยอมของบิดามารดาของทั้งคู่ 
     ง. จ๊อดอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
2.  สินค้าชนิดใดที่ผู้เยาว์สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรม 
 ก. อาหารกลางวัน ข. รถจักรยานยนต์ ค. กระเป๋านักเรียน ง. ต าราต่างประเทศ 
3.   นายเก่งกล้า เพียรชอบ ได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่ชื่อในบัตรประจ าตัวประชาชนยังใช้ชื่อเดิม

นายเก่งกล้าต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้บัตรประจ าตัวประชาชนมีชื่อที่สอดคล้องกับชื่อที่ใช้ใน
ป๎จจุบัน 

    ก. ขอแกไ้ขชื่อในบัตรเก่า ข. ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน 1 สัปดาห์ 
    ค.  ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน 90 วัน     ง. รอรัฐเรียกไปท าบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ 
4. หากบุคคลต้องการยื่นขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นครั้งแรก หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ

ขอท าบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรหายหรือถูกท าลาย จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลากี่วัน 
ก. 30 วัน                 ข. 60 วัน ค. 90 วัน                ง. 120 วัน 

5. หากบุคคลมีความประสงค์จะยื่นขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ข้อมูลในทะเบียนบ้านปรากฏ
เฉพาะชื่อตัว ไม่ปรากฏชื่อสกุล บุคคลนั้นจะต้องด าเนินการใดก่อนการยื่นขอมีบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
ก. เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน   
ข. ยื่นค าขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน 
ค. ตั้งชื่อสกุล หรือขอใช้ชื่อสกุลร่วมกับบุคคลอ่ืนให้เรียบร้อยก่อน 
ง. แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 

6.  การหมั้นในข้อใดถือเป็นโมฆะ 
    ก.  ชายอายุ 18 ปี หญิงอายุ 15 ปี ข. ชายอายุ 20 ปี หญิงอายุ 21 ปี 
    ค.  ชายอายุ 29 ปี หญิงอายุ 19 ปี ง. ชายอายุ 60 ปี หญิงอายุ 25 ปี 
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7. การหมั้นในข้อใดมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
 ก. นางสาวอิงฟ้ามอบแหวนเพชรให้นายเมฆา เพ่ือประกันว่านางสาวอิงฟ้าจะสมรสกับนายเมฆา 

ข. นายสุทินมอบสัญญากู้ยืมเงินให้นายแช่ม ซึ่งเป็นลูกหนี้ของนายสุทิน เพ่ือเป็นการยืนยันว่าตน
จะสมรสกับลูกสาวของนายแช่ม 

ค. พ่อแม่ของนางสาวสมหญิงมอบที่ดินให้แก่พ่อแม่ของนายปรีชา เพ่ือเป็นหลักประกันการหมั้น
ระหว่างนางสาวสมหญิงกับนายปรีชา 

ง. พ่อของนายทศพลมอบชุดเครื่องเพชรให้แก่แม่ของนางสาวสาวนารี เพ่ือหมั้นหมายนางสาวนารี 
    กับนายทศพลตั้งแต่ที่ท้ังสองยังอยู่ในครรภ์มารดา 

8. การสมรสในกรณีใดต่อไปนี้เป็นโมฆะกรรมตามกฎหมาย 
ก. น้าสมรสกับหลาน ข. ผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม 
ค. ชายหญิงสมรสกันโดยอายุไม่ถึง 17 ปี ง. เต้บังคับให้ป่านยินยอมจดทะเบียนสมรสด้วย 

9. การสมรสในข้อใด ไม่มี ผลตามกฎหมาย  
 ก. ชายจดทะเบียนสมรสกับหญิงที่เคยมีคู่สมรสแต่หย่าขาดจากกันแล้ว 
 ข. ชายและหญิงบรรลุนิติภาวะแล้วจดทะเบียนสมรสกันโดยบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ให้

ความยินยอม  
 ค. ชายและหญิงมีอายุ 17 ปีทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของ

ทั้งสองฝ่ายแล้ว  
 ง.  ชายและหญิงมีอายุ 18 ปีทั้งคู่ จัดงานมงคลสมรสกันตามประเพณี โดยได้รับความยินยอมจาก

บิดามารดาของทั้งสองฝ่าย 
10. ข้อใดเป็นสินสมรส 
 ก. มรดกทีฝ่่ายหญิงได้มาในระหว่างสมรส    
 ข. ดอกเบี้ยของสินส่วนตัวที่ได้มาในระหว่างสมรส 
 ค. เครื่องใช้ส่วนตัวที่ฝ่ายชายได้มาในระหว่างสมรส 
 ง. ของหมั้นที่ฝ่ายชายมอบให้เป็นสินส่วนตัวแก่ฝ่ายหญิง  
11. เม่นอายุ 14 ปีบริบูรณ์จะซ้ือรถจักรยานยนต์จากนายปิติโดยไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่ ตามกฎหมาย

สัญญาซื้อขายดังกล่าวมีผลอย่างไร 
    ก.  มีสภาพสมบูรณ์ ข. ตกเป็นโมฆะ ค. ตกเป็นโมฆียะ ง. ไม่มีข้อใดถูก  
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12. การท านิติกรรมต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะมีผลตามกฎหมาย 
    ก.  มีการแสดงเจตนา      
 ข. แสดงเจตนาเพ่ือเกิดสิทธิ  
 ค. แสดงเจตนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ง. แสดงเจตนาโดยสมัครใจและชอบด้วยกฎหมาย  
13. นางสาวแก้วขายก าไลหยกในราคา 20,000 บาท ให้แก่นางสาวดาว โดยมีข้อตกลงระหว่างกันว่า

เมื่อนางสาวแก้วช าระเงิน 20,000 บาท คืนให้แก่นางสาวดาวเรียบร้อยแล้ว นางสาวแก้วจะมี
สิทธิ์ได้รับก าไลหยกคืน การท าสัญญาระหว่างนางสาวแก้วกับนางสาวดาวเป็นสัญญาประเภทใด 

 ก. สัญญาเช่าทรัพย์ ข. สัญญาเช่าซื้อ ค. สัญญาซื้อขาย ง. สัญญาขายฝาก 
14. การซื้อขายทรัพย์ประเภทใดต้องท าเป็นหนังสือสัญญา 
 ก. บ้าน   ข. เสื้อผ้าที่มีราคาตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป  
 ค. ข้าวสารที่มีน้ าหนักเกิน 100 กิโลกรัมข้ึนไป  ง. โทรทัศน์ที่มีหน้าจอขนาดตั้งแต่ 36 นิ้วขึ้นไป 
15. กรณีใดต่อไปนี้ผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 
 ก. ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระเงินค่าเช่า 1 คราว    
 ข. ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระเงินค่าเช่าสองคราวต่อเนื่องกัน  
 ค. ผู้เช่าซื้อช าระเงินค่าเช่าไม่ครบตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ในคราวใดคราวหนึ่ง 
 ง.  ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระเงินค่าเช่าหลายครั้ง แต่เป็นการผิดนัดครั้งละ 1 คราว  
16. ทรัพย์สินในข้อใดสามารถจ านองได้ 
 ก. โทรทัศน์ ข. สร้อยคอทองค า  
 ค. โทรศัพท์มือถือ ง. เรือท่ีมีระวางตั้งแต่ 6 ตัน 
17. นายโดมน านาฬิกาข้อมือไปฝากไว้กับนางเภา เพ่ือเป็นหลักประกันว่าตนจะคืนเงินที่ยืมไป จ านวน 

2,000 บาท คืนให้แก่นางเภาภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้ยืมเงิน กรณีนี้ต้องท าสัญญาประเภทใด 
 ก. จ าน า ข. จ านอง ค. เช่าซื้อ  ง. เช่าทรัพย์ 
18. นายชัยน าเหรียญ 5 บาท ไปหยอดในตู้จ าหน่ายน้ าดื่มอัตโนมัติหน้าหมู่บ้านเพ่ือให้ได้น้ าดื่ม 5 ลิตร 

การกระท าของชัยเป็นการท าสัญญาใด 
      ก. สัญญาเช่าซื้อ ข. สัญญาซื้อขาย ค. สัญญาแลกเปลี่ยน ง. สัญญาจ้างท าของ 

19. การกระท าในข้อใดมีความผิดทางอาญา 
 ก.  แดงไม่จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ข. ปุ้มหยิบแหวนมาจากบ้านของปอ 
 ค.  น้อยจดทะเบียนสมรสซ้อน ง. มานะยืมเงินเพ่ือนแล้วไม่ยอมจ่ายคืน 
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20. นายแดงกระชากสร้อยคอทองค าจากคอของนางด าขณะที่นางด าก าลังคุยโทรศัพท์อยู่ที่ป้ายรอรถ
ประจ าทาง แล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว จากกรณีดังกล่าวนายแดงกระท าความผิดฐานใด 

 ก. ชิงทรัพย์ ข. ลักทรัพย์ ค. รีดเอาทรัพย์  ง. วิ่งราวทรัพย์ 
21. นายไก่ขโมยนาฬิกาของนายไข่ไปขายให้นายนก นายนกรับซื้อไว้ การกระท าของนายนกมี

ความผิดฐานใด 
 ก. รับของโจร ข. กรรโชกทรัพย์ ค. ฉ้อโกงทรัพย์  ง. ยักยอกทรัพย์ 
22. นายเขียวข่มขู่นางขาวให้น าเงิน 10,000 บาท มามอบให้แก่ตน ไม่เช่นนั้นจะน าความลับที่นางขาว

เคยแอบลักลอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับตนไปบอกให้สามีของนางขาวทราบ การกระท าของ
นายเขียวจัดเป็นความผิดฐานใด 

 ก. ปล้นทรัพย์  ข. ฉ้อโกงทรัพย์ ค. รีดเอาทรัพย์  ง. กรรโชกทรัพย์ 
23. นายกิจสั่งอาหารและเครื่องดื่มราคาแพงจ านวนมากมารับประทานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีเงิน 

การกระท าของนายกิจเป็นความผิดฐานใด 
 ก. บุกรุก  ข. ฉ้อโกงทรัพย์ ค. ยักยอกทรัพย์  ง. ท าให้เสียทรัพย์ 
24. นายทอมแอบเข้าไปในสวนของนายเข้มเพ่ือขโมยทุเรียน แตเ่กิดความลังเลใจ จึงกลับออกมาโดย 
 ไม่ได้น าสิ่งใดกลับไปด้วย การกระท าของนายทอมมีความผิดฐานใด 
 ก. บุกรุก ข. ลักทรัพย์ ค. ปล้นทรัพย์  ง. ยักยอกทรัพย์ 
25. นายต่อขับรถในเวลากลางคืนโดยไม่มีไฟส่องสว่าง นายต่อจึงมองไม่เห็นนายวิทย์ที่ก าลังเดินข้าม

ถนนบริเวณทางม้าลาย ท าให้รถของนายต่อพุ่งชนนายวิทย์อย่างแรง เป็นเหตุให้นายวิทย์ถึงแก่
ความตายในเวลาต่อมา จากเหตุการณด์ังกล่าวนายต่อมีความผิดฐานใด  

 ก. กระท าทารุณเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย   
 ข. กระท าการโดยเจตนาให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 
 ค. กระท าการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย   
 ง. กระท าการโดยไม่เจตนาเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 
26. การกระท าใดที่กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระท านั้นเป็นความผิดและมีการ

ก าหนดโทษไว้ การกระท านั้นจะมีผลอย่างไร 
ก. ไม่เป็นความผิดจึงไม่มีคดีที่ต้องวินิจฉัย         
ข. ต้องวินิจฉัยคดีนั้นโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไป              
ค. ต้องวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีของท้องถิ่น    
ง. ต้องวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงมาเทียบเคียงกัน 
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27. ไก่เจตนาจะตีศีรษะนก จึงเงื้อไม้และตีไปที่นก ปรากฏว่านกหลบทัน ไก่จึงตีพลาดไปถูกหนู ซึ่งยืน
อยู่ติดกับนกจนได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ดังกล่าวไกม่ีความรับผิดต่อหนูหรือไม่ เพราะอะไร 
ก. ไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นอุบัติเหตุ        
ข. ไม่ต้องรับผิด เพราะไก่ไม่มีเจตนาท าร้าย หนู 
ค. ต้องรับผิด เพราะมีเจตนาท าร้ายและมีผลเกิดขึ้น  
ง. ต้องรับผิด เพราะเป็นการกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้หนูได้รับบาดเจ็บ        

28. การกระท าในข้อใดที่จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องรับโทษตามกฎหมายอาญา 
ก. แดงนอนละเมอไปหยิบพระเลี่ยมทองของด า   
ข. ขาวคิดจะฆ่าช้าง และตัดสินใจจะฆ่าช้างแล้ว 
ค. แม่ปล่อยให้ลูกคลานตกบันไดลงมาคอหักตาย   
ง. เอ บี และซีวางแผนจะไปปล้นบ้านของดีร่วมกัน แต่ล้มเลิกแผนการเพราะสงสารดี 

29. บริษัทผลิตขนมแห่งหนึ่งใส่สีซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถด าเนินการสั่งห้ามขายขนมดังกล่าวชั่วคราวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

     ก. ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นอันตรายจริงหรือไม่   
  ข. ไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ค. ได้ เพราะมีมูลเหตุอันน่าเชื่อได้ว่าขนมดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค  
  ง. ได้ เพราะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจในการสั่งห้ามขายสินค้าได้ทุกชนิด 
30.  ข้อใดเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

ก. สิทธิที่จะได้รับความพอใจจากการใช้สินค้า   
ข. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
ค. สิทธิที่จะได้รับความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการ  
ง. สิทธิที่จะได้รับของสมนาคุณจากการบริโภคและบริการ 
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แบบทดสอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
ค าชี้แจง   แบบทดสอบการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
  - ตอนที่ 1  แบบปรนัย 5 ตัวเลือก ทุกตัวเลือกมีคะแนน แต่คะแนนไม่เท่ากัน 
       จ านวน 10 ข้อ (2 สถานการณ์) 
  - ตอนที่ 2  แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ (2 สถานการณ์) 
     
ตอนที่ 1   ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาต่อไปนี้แล้วเลือกค าตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องเหมาะสมที่สุด 

   เพียงค าตอบเดียว 
 
กรณีศึกษาที่ 1  ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 1-5 
 

 
 
 
 
 
  
 
1. จากสถานการณ์มีข้อมูลข้อเท็จจริงใดที่เป็นสาระส าคัญ (การค้นหาความจริง) 
    ก. นาวินเป็นเด็กนักเรียน        
    ข. นาวินไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพ่อแม่       
    ค. นาวินซื้อรถยนต์จักรยานยนต์ด้วยเงินตนเอง      
    ง. นาวินเป็นผู้เยาว์ซื้อรถจักรยานยนต์โดยไม่บอกพ่อแม่     
    จ. นาวินเป็นนักเรียนซื้อรถจักรยานยนต์เป็นของขวัญวันเกิดให้ตนเอง   
2. ข้อใดเป็นป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษานี้ (การค้นหาป๎ญหา) 
    ก. การขัดค าสั่งของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่     
    ข. รถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์ที่สมแก่ฐานานุรูปหรือไม่     
    ค. รถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์ที่นาวินมีความสามารถซื้อได้หรือไม่    
    ง. นาวินซื้อรถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ ทั้งที่ยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนอยู่   
    จ. นาวินสามารถซ้ือรถจักรยานยนต์และน าไปฝากไว้โดยไม่บอกให้พ่อแม่รับรู้ได้หรือไม่  

นาวินก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความชื่นชอบในรถจักรยานยนต์มาก แต่
พ่อแม่ของนาวินไม่ต้องการให้นาวินขี่รถจักรยานยนต์ เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย 
นาวินทราบดีว่าพ่อแม่ไม่มีทางยอมให้นาวินซื้อรถจักรยานยนต์แน่นอน นาวินจึงเก็บเงิน
จากค่าขนมที่พ่อแม่ให้ไปโรงเรียนและรับจ้างท างานพิเศษในช่วงวันหยุดจนมีเงินเก็บครบ 
50,000 บาท จึงน าเงินดังกล่าวไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ 18 ปี
ให้ตนเอง โดยไม่ได้บอกให้พ่อแม่ทราบ และน าจักรยานยนต์ที่ซื้อมาไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อน 
 



222 
 

 
 

3. แนวคิดส าคัญในการแก้ป๎ญหาที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีศึกษานี้คือข้อใด (การค้นหาแนวคิด) 
    ก. ให้ญาติเป็นผู้ด าเนินการซื้อรถจักรยานยนต์ให้      
    ข. ไม่ซื้อหรือซื้อของขวัญชิ้นอื่นที่เหมาะสมกับฐานะแทน     
    ค. ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เป็นเสรีภาพในการเลือกซ้ือสินค้าของนาวิน   
    ง. ศึกษาข้อมูลของรถจักรยานยนต์ให้ละเอียด ปรึกษาพ่อแม่ หรือซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีราคา 
       ไม่สูงมากนัก          
    จ. ศึกษาความสามารถในการท านิติกรรมของนาวินแล้วซื้อของขวัญตามฐานานุรูป หรือปรึกษา 
       และตัดสินในร่วมกันกับพ่อแม่ โดยมีข้อตกลงการใช้รถจักรยานยนต์กับพ่อแม่   
4. ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่นาวินควรกระท า (การค้นหาค าตอบ) 
    ก. ใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นเกณฑ์       
    ข. ใช้หลักความเหมาะสมและการค านึงถึงประโยชน์     
    ค. ใช้หลักความพึงพอใจร่วมกันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ     
    ง. ใช้หลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ   
    จ. ใช้หลักความสามารถในการท านิติกรรมตามกฎหมายและการประนีประนอม   
5. หากเพ่ือนของนาวินมีความต้องการซื้อนาฬีกาท่ีมีราคาแพงเกินควร นาวินควรแนะน าเพ่ือน 
    อย่างไร (การค้นหาการยอมรับ) 
    ก. แนะน าให้ซื้อได้เลย หากเป็นเงินที่รวบรวมได้โดยสุจริต     
    ข. แนะน าให้ซื้อของขวัญชิ้นอื่นที่เหมาะสมกับฐานะของตนเอง    
    ค. แนะน าให้ซื้อนาฬิกาเรือนอื่นที่พึงพอใจแต่มีราคาถูกลงมาแทน    
    จ. แนะน าให้พูดคุยกับพ่อแม่ให้เข้าใจ และไปซื้อสินค้านั้นพร้อมพ่อแม่    
    ง. แนะน าให้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าใด ๆ  
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กรณีศึกษาที่ 2  ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 6-10 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
6. จากสถานการณ์มีข้อมูลข้อเท็จจริงใดที่เป็นสาระส าคัญ (การค้นหาความจริง) 
    ก. สุทินกับธนามีเหตุวิวาทกัน        
    ข. ธนากับสุทินเป็นเพื่อนบ้านกัน       
    ค. ธนาเป็นพนักงานบริษัทขายตรง       
    ง. ธนาท าให้ผู้อื่นได้รับอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย     
    จ. สุทินไม่พอใจที่ธนาท าให้ตนได้รับความเดือดร้อน     
7. ข้อใดเป็นป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษานี้ (การค้นหาป๎ญหา) 
    ก. ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่      
    ข. การขับรถของธนาเป็นความผิดหรือไม่      
    ค. การส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืนยามวิกาลมีความผิดหรือไม่     
    ง. ธนามีความผิดจากการขับรถ เพราะกระท าด้วยเจตนาขมขู่หรือไม่   
    จ. การขับรถข่มขู่ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกพูดจาเสียดสีก่อน 
       เป็นการกระท าท่ีมีความผิดหรือไม่        
8. แนวคิดส าคัญในการแก้ป๎ญหาที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีศึกษานี้คือข้อใด (การค้นหาแนวคิด) 
    ก. ธนาและสุทินเจรจาพูดคุยกันด้วยสันติวิธี      
    ข. ต่างฝ่ายต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน     
    ค. ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ ทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีความผิดด้วยกันทั้งคู่    
    ง. ศึกษากฎหมาย หรือเจรจาตกลงกันเรื่องการใช้เสียงโดยมีผู้น าชุมชนเป็นพยานรับรู้ หรือให้ 
       มารดาของธนาเป็นผู้เจรจาพูดคุยกับภรรยาของสุทิน      
    จ. พูดคุยปรึกษาหารือกันโดยมีพยานรับรู้ หรือตกลงกันโดยให้ธนาหาวิธีในการลดการใช้เสียง เช่น  
       การดูแลสภาพเครื่องยนต์ให้ไม่มีเสียง การซ่อมบ ารุงรั้วไม่ให้มีเสียงดังขณะเปิดประตูรั้ว  

ธนาเป็นพนักงานบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง ท าให้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยและ
มักจะกลับมาถึงบ้านในเวลาดึก โดยขณะถอยรถเข้าบ้านมักมีเสียงสุนัขเห่าเสมอ ท าให้สุทิน
ไม่พอใจเนื่องจากมีภรรยาท้องแก่และลูกอายุ 1 ขวบ ซึ่งตื่นกลางดึกจากเสียงรถของธนา
และมักร้องไห้เสมอ  สุทินจึงขอร้องให้ธนาลดการใช้เสียงในยามวิกาล อย่างไรก็ตามธนา  
ไม่สามารถกระท าตามที่สุทินร้องขอได้ สุทินจึงมักพูดจาเสียดสีมารดาของธนาเป็นประจ า 
ท าให้ธนาไม่พอใจ ธนาจึงวางแผนแก้แค้นสุทินโดยแกล้งขับรถจนเกือบจะชนภรรยาของ    
สุทิน โดยมีเจตนาหวังให้ภรรยาของสุทินตกใจกลัวและบอกให้สุทินผู้เป็นสามีเลิกยุ่งกับตน
อีกต่อไป แต่ภรรยาของสุทนตกใจกลัวจนลื่นล้มหัวพาดพ้ืนและแท้งลูกที่อยู่ในท้อง 
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9. ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่ควรกระท า (การค้นหาค าตอบ) 
    ก. ใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นเกณฑ์       
    ข. ใช้หลักความเหมาะสมและการยืดหยุ่น      
    ค. ใช้หลักความพึงพอใจร่วมกันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ     
    ง. ใช้หลักสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล     
    จ. ใช้หลักกฎหมายในการอยู่ร่วมกัน การประนีประนอม หรือการเจรจาด้วยสันติวิธี 
10. หากเพ่ือนบ้านหลังหนึ่งปลูกต้นไม้สูง และกิ่งไม้ล้ าเข้าไปในเขตของอีกบ้านหนึ่ง โดยบ้านที่มีก่ิงไม้ 
     ยื่นเข้ามาได้แจ้งให้เจ้าของบ้านหลังแรกด าเนินการตัดกิ่งไม้ แต่เจ้าของบ้านหลังแรกไม่ด าเนินการ  
     เจ้าของบ้านหลังที่ 2 จึงตัดกิ่งไม้เอง เป็นเหตุให้เกิดการวิวาทกัน ในกรณีนี้ควรแนะน าเจ้าของบ้าน 
     ทั้งสองอย่างไร (การค้นหาการยอมรับ) 
     ก. แนะน าให้พูดคุยท าความเข้าใจกันก่อนด าเนินการใด ๆ     
     ข. แนะน าให้เจ้าของบ้านหลังที่ 2 แจ้งให้เจ้าของบ้านหลังแรกทราบก่อนการตัดกิ่งไม้  
     ค. แนะน าให้เจ้าของบ้านหลังที่ 2 ตัดกิ่งไม้ได้เลย เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านหลังที่ 2  
     ง. แนะน าให้เจ้าของบ้านหลังที่ 2 ตัดกิ่งไม้ แล้วแจ้งให้เจ้าของบ้านหลังแรกทราบในภายหลัง  
     จ. แนะน าให้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเคหะสถาน เจรจากันด้วยสันติวิธี หรือก าหนดให้ต่างฝ่าย 
        ต่างมีตัวแทนในการเจรจาเพื่อลดการประชันหน้าระหว่างกัน    
 
 
 
ตอนที่ 2   ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาต่อไปนี้แล้วอธิบายค าตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
กรณีศึกษาที่ 3  ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 11-15 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

กิ่งแก้วซื้อรถยนต์มูลค่า 600,000 บาท โดยท าสัญญาเช่าซื้อไว้กับบริษัทแห่งหนึ่ง 
และจะผ่อนช าระเป็นงวด 60 งวด ต่อมาก่ิงแก้วถูกตัดเงินเดือน ท าให้ไม่มีเงินไปช าระค่า
รถยนต์แก่บริษัทเช่าซื้อ กิ่งแก้วจึงช าระค่ารถยนต์ในลักษณะงวดเว้นงวด บริษัทจึงแจ้งว่า
จะมายึดรถ เนื่องจากการขาดช าระหนี้ของกิ่งแก้ว กริ่งแก้วเกรงว่าบริษัทจะมายึดรถ จึง
ไปขอยืมเงินจากนายต้นน้ าซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทกันโดยไม่ได้ท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ต่อมา
กิ่งแก้วประสบอุบัติเหตุ ไม่มีเงิน จึงไม่ยอมคืนเงินแก่นายต้นน้ า โดยอ้างว่าไม่มีหนังสือ
สัญญาก็จะไม่คืนเงิน 
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11. จงระบุข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญของกรณีศึกษามา 3 รายการ (การค้นหาความจริง)  
....................................................................................... .........................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................  
12. จงระบุป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษามา 3 รายการ (การค้นหาป๎ญหา)  
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................................. ................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ....................................................  
13. จงระบุแนวคิดส าคัญในการแก้ป๎ญหาที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีศึกษานี้มา 3 แนวคิด  
      (การค้นหาแนวคิด)  
...................................................................................................... ..........................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
14. จงระบุแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่เป็นไปได้ พร้อมเหตุผลมา 3 แนวทาง   
      (การค้นหาค าตอบ) 
............................................................................................................................. ...................................     
........................................................ ........................................................................................ ................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
15. จงระบุป๎ญหาลักษณะอ่ืนที่ใช้แนวทางการแก้ป๎ญหาข้างต้นมา 3 รายการ (การค้นหาการยอมรับ)  
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................... ................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
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กรณีศึกษาที่ 4  ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 16-20 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
16. จงระบุข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญของกรณีศึกษามา 3 รายการ (การค้นหาความจริง)  
............................................................................................................................. ...................................     
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............  
17. จงระบุป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษามา 3 รายการ (การค้นหาป๎ญหา)  
........................................................................ ........................................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................  
18. จงระบุแนวคิดส าคัญในการแก้ป๎ญหาที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีศึกษานี้มา 3 แนวคิด  
      (การค้นหาแนวคิด)  
............................................................................................................................. ...................................     
................................................................................................................................................ ................ 
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............  
 
       

ตาชุ่มได้รับการชักชวนจากตัวแทนขายประกันชีวิตให้ซื้อประกันชีวิตแบบคุ้มครอง
ชีวิตตลอดชีพ โดยตัวแทนแจ้งว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ส่งเบี้ยประกันเป็นจ านวน 
5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี แล้วจะคุ้มครองตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามตัวแทนประกันชีวิต
ไม่ได้แจ้งว่ากรมธรรม์จะมีผลก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 2 ปีไปแล้ว หลังจากตาชุ่มท าประกัน
ได้ 1 ปี 6 เดือน ตาชุ่มเกิดภาวะส้นเลือดในสมองแตก ท าให้เป็นอัมพาต ลูกตาชุ่มจึงเรียก
ค่ารักษาจากบริษัท แต่บริษัทไม่จ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
กรมธรรม์ 
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19. จงระบุแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่เป็นไปได้ พร้อมเหตุผลมา 3 แนวทาง   
      (การค้นหาค าตอบ) 
................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
20. จงระบุป๎ญหาลักษณะอ่ืนที่ใช้แนวทางการแก้ป๎ญหาข้างต้นมา 3 รายการ (การค้นหาการยอมรับ)  
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............  
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แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏบิัติที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าชี้แจง    แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินผลงานการท าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

    การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เรียนหลังจากเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้  
    ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน       
    ประเด็นประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

  - ส่วนที่ 1 เนื้อหา 
  - ส่วนที่ 2 ความสร้างสรรค์ 
     โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความสามารถของผู้เรียนมากท่ีสุด โดย 
  5 หมายถึง  ระดับความสามารถมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ระดับความสามารถมาก 
  3 หมายถึง  ระดับความสามารถปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับความสามารถน้อย 
  1 หมายถึง  ระดับความสามารถน้อยที่สุด 
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แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏบิัติที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
กลุ่มท่ี ................   เรื่อง ........................................... ......................................................................... 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

เนื้อหา 
1. เนื้อหากฎหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ในคลิปวิดีโอ      

2. เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ถูกต้อง      

3. เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครบถ้วน      
4. เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชัดเจน      

ความสร้างสรรค์ 

5. การน าเสนอมีสถานการณ์แปลกใหม่ น่าสนใจ      
6. การน าเสนอมีสถานการณ์มีความต่อเนื่อง      

7. การน าเสนอมีความสมจริง      
8. การน าเสนอเข้าใจง่าย      

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
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การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์                     
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 
  
 

MANUAL FOR USING THE LEARNING MODEL USING CASE-BASED LEARNING AND 
PROBLEM BASED LEARNING WITH FLIPPED CLASSROOM TO ENHANCE CREATIVE 

PROBLEM SOLVING FOR TENTH GRADE STUDENTS 
 

 
 
 

                 คู่มือ 

วทัญญู   สุวรรณประทีป 



231 
 

 
 

ค าน า 
 
 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์   ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายที่มา แนวคิดและรายละเอียดของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา 

เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ 
3.1  หลักการ 
3.2  วัตถุประสงค์ 
3.3  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
3.4  การวัดและประเมินผล 
3.5  ป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ 

4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

5. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
นอกจากนี้ก่อนน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ควรศึกษาศึกษาคู่มือและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

รวมถึงกรณีศึกษาให้พร้อม เพ่ือให้การใช้รูปแบบบรรลุผลตามวัตถุประสงค ์
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แนวทางการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
เพ่ือให้การใช้รูปแบบบรรลุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้รูปแบบควรศึกษาข้อควร

ปฏิบัติ บทบาทครูผู้สอน และบทบาทผู้เรียนก่อนการใช้รูปแบบ ดังนี้ 
 
ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบ 
 1.  ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 

 1.1 แนวทางการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือท าความเข้าใจข้อควรปฏิบัติและเตรียมตัวให้พร้อมก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

  1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
  1.3 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้   
  1.4 องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้  
  1.5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผู้เยาว์  ในรายวิชา ส31103 สังคมศึกษา 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่  

ขั้นที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) 
ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) 
ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R)  
ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด  

(Initiating, discussing and reflecting : I)  
ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting: D) 
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ทั้งนี้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เ ป็นไปตาม
รูปแบบ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คุณลักษะอันพึง
ประสงค์ การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน  
 2. เตรียมสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.2 สื่อการเรียนรู้   
2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.4 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2.5 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
     กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
2.6 แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น ผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทและข้อ
ควรค านึงถึง ดังนี้ 
บทบาทผู้สอน 
 1. ผู้สอนเป็นผู้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา และส่งให้
ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนโดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค หรือผ่านสื่อออฟไลน์ก็
ได้ ทั้งนี้ควรมีระยะเวลาให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน 
 2. ผู้สอนเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระตุ้นและดูแลให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 3. ผู้สอนควรสอดส่องดูแลการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ 
เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลในระหว่างการท ากิจกรรม หาก
ผู้เรียนใช้อุปกรณ์สื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ครูจึงต้องระมัดระวังการ
ใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ด้วย ทั้งนี้สามารถใช้วิธีการเดินสังเกตรอบห้องเรียนในขณะที่ผู้เรียนท า
กิจกรรมได ้
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 4. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยท าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุที่
จ าเป็น เป็นผู้ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า อธิบายขยายความในกรณีที่ผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ขั้นตอนกระบวนการ เนื้อหาหรือกรณีศึกษา 
 5. ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นความคิดของผู้เรียน โดยการตั้งค าถามจากกรณีศึกษาและจาก
ค าตอบหรือแนวคิดท่ีผู้เรียนน าเสนอ 
 6. ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน
จากการประเมินผล  
บทบาทของนักเรียน   
 1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกรณีศึกษาที่ผู้สอนมอบหมายให้ก่อนเข้าชั้นเรียน 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนจัดขึ้น โดยเน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการพิจารณาป๎ญหาและเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหา 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

แม้ป๎จจุบันโลกจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก็มีป๎ญหาเกิดขึ้นมากมาย หลายครั้งการแก้ป๎ญหาไม่ได้เกิดจากการใช้
ป๎ญญาพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดป๎ญหาอ่ืนตามมา ผู้เรียนในป๎จจุบันจึงต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างรอบด้าน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ป๎ญหา เป็นต้น หากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการคิดแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ย่อม
ท าให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางการแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชาชนควรศึกษาและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเช่นเดียวกัน 

จากการวิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สังคมศึกษาเป็นวิชาที่ว่าด้วย
เรื่องพฤติกรรมและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อเกิดความสัมพันธ์ย่อมเกิดป๎ญหาระหว่างความสัมพันธ์ได้เช่นกัน ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพป๎ญหา สาเหตุ และสามารถหาแนวทางการแก้ป๎ญหาที่
เหมาะสมได ้

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนมากเกินกว่า 20 ปี 
ครูผู้สอนให้ความเห็นว่าสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระมากและมีความหลากหลาย เนื้อหาสาระ
บางเรื่องเป็นเรื่องที่อาจมีความสัมพันธ์กับตัวผู้ เรียนน้อยหรือผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว
ท าให้ผู้เรียนไม่เห็นความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนส่วนหนึ่งจะแสดงอาการเบื่อหน่าย 
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เช่น เข้าเรียนช้า ไม่สนใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ของผู้สอนบางครั้งผู้เรียนอาจไม่เข้าใจสาระส าคัญที่แท้จริง ถึงแม้ผู้สอนจะใช้วิธีสอนและเทคนิคที่
หลากหลาย เช่น การระดมสมอง การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ การแสดงบทบาทสมมติ 
รวมทั้งการบรรยายซึ่งมักใช้ควบคู่กับวิธีการอ่ืน ๆ บ้าง  

จากการสนทนากลุ่มกับผู้เรียนเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา และการเรียนรู้กฎหมาย ผู้เรียนให้
ความเห็นสอดคล้องกับครูผู้สอนว่าเนื้อหาสาระของวิชาสังคมศึกษามีเป็นจ านวนค่อนข้างมาก และ
เห็นว่าเนื้อหาสาระบางเรื่องเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งนี้ผู้เรียนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ว่าต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ท างานเป็น
กลุ่มภายใต้สภาวะที่ไม่กดดันหรือเคร่งเครียดจนเกินไป ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างอิสระ รวมทั้ง
ผู้สอนควรหาหรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัวให้นักเรียนรับรู้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ชีวิตของผู้เรียนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน จึงต้องพัฒนา
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดหาสาเหตุของป๎ญหาและแนวทางในการแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันและไม่เคร่งเครียด สอดคล้องกับจุดเน้นใน
การพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554: 18-21) ที่เน้นการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน 
โดยตอบสนองต่อความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ทักษะการด าเนิน
ชีวิต แสวงหาความรู้เพ่ือใช้แก้ป๎ญหา ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น
ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและอยู่บนพ้ืนฐานขององค์
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็น

ฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้
กรณีศึกษาที่อาจเป็นสถานการณ์จริงหรือเรื่องสมมติที่แต่งขึ้นใหม่โดยมีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงใน
รูปแบบต่าง ๆ น าเสนอให้ผู้เรียนคิดแก้ป๎ญหา โดยใช้กระบวนการการท างานเป็นทีมและการอภิปราย 
เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้มีนักวิชาการให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานไว้ดังนี้ Ertmer & Russell (1995: 24) กล่าวถึงการเรียนด้วยกรณีศึกษา (case-
based learning) ว่าเป็นการใช้แนวทางการศึกษาโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน โดยในการศึกษานี้เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ป๎ญหาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง เพื่อสะท้อนถึงมวลประสบการณ์
ภายหลังทีต่้องเผชิญในวิชาที่เรียน สอดคล้องกับ Brett (2004: 4) ที่กล่าวถึงการเรียนด้วยกรณีศึกษา
ว่าเป็นการศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับการใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แต่ใช้กรณีศึกษาหรือป๎ญหาซึ่งเป็น
สถานการณห์รือเหตุการณ์เป็นสิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ 
โดยผู้เรียนต้องค้นคว้าหาหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุน กรณีศึกษาเป็นกระบวนการที่
มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยเนื้อหาที่ ได้ศึกษาในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ โดย
กระบวนการของการใช้กรณีศึกษาจะก าหนดให้ผู้เรียนแก้ป๎ญหาผ่านการกระตุ้นจากสถานการณ์
จ าลองในชีวิตจริง นอกจากนี้ Cliff (1999: อ้างถึงใน นิตยา โสรีกุล) ให้มุมมองของการใช้กรณีศึกษา 
โดยกล่าวถึงการเรียนด้วยกรณีศึกษา (case-based learning) ว่าหมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีในการแสดงหลักการ เนื้อหา ที่มีความสัมพันธ์กันออกมาในรูปของเรื่องราว (story) การวาดรูป 
(drawing) เอกสารรายงาน (documents) ข่าว (news) โทรทัศน์และละคร (TV and drama) บท
ประพันธ์ (poems) เสียงเพลง (song) รูปภาพ (painting) เสียง (sound) การ์ตูน (cartoons) ป๎ญหา 
(problems) สถานการณ์ต่าง ๆ (situations) เป็นต้น เมื่อน ากรณีศึกษามารวมกับวิธีการสอน เช่น
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเน้นทักษะการท างานเป็นทีม (collaborative skills) และการ
เรียนที่เน้นการแก้ป๎ญหาเป็นหลัก (Problem-based learning: PBL) แล้ว กรณีศึกษาจะท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดแก้ป๎ญหา และการตัดสินใจได้ดี  ในขณะที่ Smith and Ragan 
(1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 83) กล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเป็นการเรียนรู้ด้วย
การศึกษากรณีป๎ญหา ผู้เรียนจะได้รับการน าเสนอสถานการณ์ป๎ญหาที่เป็นสถานการณ์จริง และ
ผู้เรียนจะต้องด าเนินการแก้ป๎ญหานั้น ซึ่งในการแก้ป๎ญหาผู้เรียนจะเลือกจัดการกับหลักการต่าง ๆ 
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การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกับการเรียนรู้เพ่ือแก้ป๎ญหาที่ไม่มีค าตอบถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
โดยเฉพาะป๎ญหานั้นต้องเป็นป๎ญหาที่ซับซ้อนมองได้หลาย ๆ มุมมอง การศึกษาเป็นรายกรณีสามารถ
พัฒนาทักษะการตัดสินใจได้ด้วยการพิจารณาหาทางแก้ป๎ญหาและน าเสนอแนวทางแก้ป๎ญหา ซึ่งต้อง
เป็นกรณีศึกษาที่เขียนขึ้นมาเพ่ือให้ศึกษาและหาทางแก้ป๎ญหาโดยเฉพาะและต้องมีการเขียนตอบ 
นอกจากนี้จินตนา ยูนิพันธุ์ (2537) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานว่า
เป็นการสอนโดยอ้อมซึ่งผู้สอนจัดเตรียมกรณีไว้ และก าหนดแนวทางการเรียนรู้โดยเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้ เป็นกลุ่มพร้อมกับเพ่ือนผู้เรียนคนอ่ืน โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
(Learning Facilitator) ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้โดยตรงหรือผู้เรียนท ากรณีศึกษาด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนก็ได้ กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามีความคล้ายคลึงกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แต่อาจมีรายละเอียดบางประการแตกต่างกันในช่วงสรุป การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเน้นการแสดงบทบาทและการแก้ป๎ญหาของผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียนในแบบทีมมากกว่า และยังเน้นการสืบค้นความรู้ที่มากกว่า นอกจากนี้ทิศนา แขมมณี (2553: 
362) ยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความ
เป็นจริง และตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มีของค าตอบนั้นมาใช้
เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
  ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานจากการสังเคราะห์แนวคิด
ของนักการศึกษาที่จะน ามาใช้ในงานวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการน าเสนอกรณีศึกษา เป็นขั้นที่
น าสถานการณ์หรือกรณีที่เป็นประเด็นป๎ญหาหรือประเด็นที่ต้องการให้ศึกษาให้ผู้เรียนรับรู้ โดยผู้สอน
หรือผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอกรณีศึกษา 2) ขั้นการวิเคราะห์ป๎ญหาและค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนท า
ความเข้าใจสถานการณ์ วิเคราะห์ป๎ญหา ก าหนดแนวทางในการแก้ป๎ญหา โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพ่ิมเติม 3) ขั้นการอภิปรายและเลือกแนวทางแก้ป๎ญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าแนวทางการแก้ป๎ญหามา
อภิปรายร่วมกัน โดยอาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 4) ขั้นการสรุปและตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ป๎ญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าผลการอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหามาประมวลและตัดสินใจเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสม 
 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ครูหรือผู้สอนน าป๎ญหาหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษา 
เกิดความสนใจและค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย เพ่ือน าเสนอ
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แนวทางการแก้ไขป๎ญหา โดยครูหรือผู้สอนมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  
ดังที่นักการศึกษาหลายท่านให้แนวคิดดังนี้ Barrows และ Tamblyn (1980) Henk G Schmidt, 
Jerome I Rotgans และ Elaine HJ Yew (2011) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐานในท านองเดียวกันว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการน าป๎ญหาหรือสถานการณ์มาใช้กระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความสนใจ และหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่มและความรู้เดิมในการ
วางแผนแก้ป๎ญหา ทั้งนี้ Hal White (2001) และรัชนีกร หงส์พนัส (2547) มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานว่าเป็นวิธีการที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการ 
ผู้เรียนเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและกระบวนการคิด มีอิสระในการเลือกหัวข้อป๎ญหา ประยุกต์ใช้ความรู้และใช้
กระบวนการกลุ่มในการวางแผนแก้ไขป๎ญหาด้วยตนเองด้วยทักษะการแก้ป๎ญหา สอดคล้องกับทิศนา  
แขมมณี (2553: 137-138) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นการจัดสภาพการ
เรียนรู้ที่ใช้ป๎ญหาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสร้างความรู้ด้วยตนเองให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเผชิญป๎ญหาจริงหรืออาจใช้สถานการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญป๎ญหา 
โดยใช้กระบวนการแก้ป๎ญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้ได้ทางเลือกและวิธีการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 
และผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและกระบวนการแก้ป๎ญหา เช่นเดียวกับวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 107) ที่
ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานในท านองเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ใช้ป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ป๎ญหาที่ผู้เรียนสนใจ เกิดขึ้นจริงหรือเป็นสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้น 
นอกจากนี้ขวัญตา บัวแดง (2553) กล่าวเพ่ิมเติมว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานต้องใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกัน โดยประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือหาทางแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุด ในขณะที่  
Liesl Michele Combs (2008) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ ท างานร่วมกัน โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยใช้ป๎ญหาจากสถานการณ์
จริงที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมาใช้กระตุ้น 
 ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานจากการสังเคราะห์แนวคิดของ
นักการศึกษาหลายท่านได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดป๎ญหา ผู้เรียนได้รับป๎ญหาหรือ
สถานการณ์ ท าความเข้าใจป๎ญหาหรือสถานการณ์ให้ชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม และระบุ
ป๎ญหาที่ค้นพบ 2) ขั้นวิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา วิเคราะห์ค้นหาประเด็น
ป๎ญหาส าคัญ ตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ป๎ญหา 4) ขั้นเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหา ผู้เรียน
ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และก าหนดเป็นแนวทางการแก้ป๎ญหา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5) ขั้นสรุปและประเมินการแก้ป๎ญหา ผู้เรียนน าข้อสรุปไปแก้ไขป๎ญหาที่
ก าหนดไว้ น าเสนอและประเมินผลการแก้ป๎ญหา สะท้อนผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน 
 ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่น าการสอนเนื้อหาซึ่งเคยอยู่ในห้องเรียน
ไปไว้นอกห้องเรียน โดยครูหรือผู้สอนจัดท าหรือจัดหาวีดีทัศน์ซึ่งประกอบด้วยภาพ เสียง เนื้อหา 
น าไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือให้ผู้เรียนน าไปศึกษาที่บ้านหรือที่อ่ืน ๆ รวมถึงการจัดท าสื่อ
ประเภทอ่ืนในลักษณะของสื่อออฟไลน์ที่ผู้เรียนสามารถน าไปศึกษาล่วงหน้าได้ ส่วนในชั้นเรียนผู้เรียน
จะท ากิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายแทนที่จะน ากลับไปท าที่บ้าน โดยมีครูหรือผู้สอนเป็นผู้คอย
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลาตาม
ศักยภาพของตนเอง และยังท าให้ผู้เรียนรู้จักบริหารจัดการตนเอง นอกจากนี้การเปลี่ยนบทบาทของ
ครูหรือผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ท าให้ครูหรือผู้สอนทราบลักษณะรวมทั้งความ
สนใจของผู้เรียนแต่ละคน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูหรือผู้สอนกับผู้เรียนมากขึ้นด้วย ผู้เรียนมีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง เช่น การศึกษานอกชั้นเรียน เป็นต้น ส่วนครูหรือผู้สอนมี
บทบาทในการทบทวนความรู้จากการศึกษานอกชั้นเรียนของผู้เรียน มอบหมายงานให้ปฏิบัติ อ านวย
ความสะดวก และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน โดยเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ครูหรือผู้สอนต้อง
ติดตามกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้เรียน ส าหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีการน าเสนอ
หลายความเห็น ดังนี้ 

Brain Young (2011) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านว่า
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นเตรียมการ ครูสร้างสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเมื่ออยู่นอกชั้นเรียนได้สะดวก 
เช่น การบันทึกวีดีทัศน์ที่ใช้ในการสอน หรือจัดเตรียมหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเมื่ออยู่นอกชั้นเรียนได้  

2. ขั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาวีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอก
ห้องเรียน โดยครูอาจให้ผู้เรียนอภิปรายนอกห้องเรียนหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3. ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทบทวนความรู้ที่นักเรียนศึกษานอกห้องเรียน ถามตอบเรื่องราว
จากวีดีทัศน์ที่ให้ผู้เรียนศึกษาหรือจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอ่ืน จากนั้นครูมอบหมายงานให้
ผู้เรียนท า เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด เป็นต้น  

Bill Tucker (2012) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านว่า
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ขั้นจัดท าวีดีทัศน์ ครูจัดท าวีดีทัศน์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ภาพ เสียงและประเด็นค าถาม 
โดยน าไปไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหานอกห้องเรียน  

2. ขั้นศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาจากวีดีทัศน์ที่ครูสร้างขึ้นบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต วิเคราะห์และค้นหาค าตอบด้วยตนเองจากวีดีทัศน์  

3. ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทบทวนบทเรียน มอบหมายงานให้ผู้เรียนท าในชั้นเรียน โดยคอย
ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในชั้นเรียน  

Flipped Learning Network (2014) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านว่าประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ ส ารวจความพร้อมและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของผู้เรียน เช่น เทคโนโลยี การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้เรียน ก าหนดเนื้อหาและวาง
แผนการสร้างสื่อการเรียนรู้ 

2. ขั้นสร้างสื่อการเรียนรู้ จัดท าสื่อการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น บันทึกวีดีทัศน์ สร้าง
บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3. ขั้นแนะน าการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แนะน าวิธีการแหล่งการเรียนรู้และวิธีการเข้าถึงให้กับ
นักเรียน  

4. ขั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนศึกษาจากวีดีทัศน์หรือสื่อการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นนอก
ห้องเรียน  

5. ขั้นเข้าสู่ห้องเรียน นักเรียนท างานที่ได้รับหมายในชั้นเรียน โดยมีครูให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  

Andrew Ng. (2014) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านว่า
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างวีดีทัศน์ ครูบันทึกวีดีทัศน์และน าไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักเรียน
น าไปใช้ศึกษานอกชั้นเรียน   

2. ขั้นศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์ นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์นอกชั้นเรียน  
3. ขั้นเข้าสู่ห้องเรียน ครูทบทวนเนื้อหาจากวีดีทัศน์ 5-10 นาที เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจใน

สาระส าคัญและประเด็นที่สงสัย 
 ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่จะน ามาใช้ในการ
วิจัยเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมการและการสร้างสื่อการเรียนรู้ ครูหรือผู้สอนส ารวจสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ในการเข้าถึงการเรียนรู้นอกขั้นเรียน จัดท าหรือจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้
ส าหรับให้ผู้เรียนศึกษานอกชั้นเรียน และน าเสนอไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ขั้นเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีทัศน์หรือสื่อการเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ผ่านเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตนอกห้องเรียน 3) ขั้นเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูหรือผู้สอนทบทวนเนื้อหาจากการศึกษานอก
ชั้นเรียนของผู้เรียน ถาม-ตอบป๎ญหา และผู้เรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน โดยมีครูหรือ
ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 Torrance (1965) ให้ความหมายของการแก้ป๎ญหาเชิงสร้างสรรค์ว่าคือ ความสามารถของ
บุคคลในการแก้ป๎ญหาซึ่งมีวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากวิธีการคิดตามปกติ โดยผสมผสานการคิดใน
หลายมุมมองจนได้ผลที่มีความสมบูรณ์ขึ้น สอดคล้องกับประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2537) ภัทรภร 
แสงไชย (2551) และพัชรา พุ่มพชาติ (2552) ที่กล่าวถึงการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ในท านอง
เดียวกันว่า เป็นการท าความเข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการครบวงจรจนได้ค าตอบ เพ่ือ
หาค าตอบหรือแนวทางการแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม มีความหลากหลายมากกว่าหนึ่ง
วิธี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้กิลฟอร์ด (Guiford, 1967) มีการกล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในการคิดในทุกช่วง แต่การ
แก้ป๎ญหาเป็นผลสรุปของการคิดสร้างสรรค์ซ่ึงสามารถน าไปสู่การแก้ป๎ญหาได้ 
 ผู้วิจัยสรุปความหมายของการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถในการคิดหา
แนวทางเพ่ือแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย แปลกใหม่ไปจากเดิม แต่มีประโยชน์ 
 ทั้งนีม้ีการเสนอข้ันตอนกระบวนการการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้หลายกลุ่ม เช่น 

Osborn กล่าวถึงกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101)  
1. การก าหนดทิศทาง (Orientation) เป็นการระบุป๎ญหาให้ชัดเจน 
2. การเตรียมการ (Preparation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิงที่ศึกษา 
3. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาศึกษาและวิเคราะห์ให้ชัดเจน 
4. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการเลือกแนวทางในการคิดหาวิธีการ 
5. การบ่มเพาะความคิด (Incubation) เป็นการท าให้ความคิดมีความชัดเจน 
6. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการน าความคิดต่างๆ มารวบรวมเข้าด้วยกัน 
7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Verification) เป็นการประเมินผลลัพธ์ของความคิดต่างๆ  
ต่อมา Osborn ได้จัดกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ เหลือเพียง 3 ขั้นตอน คือ 

(Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101)  
 1. การค้นหาความจริง (Fact - Finding)  
 2. การค้นหาความคิด (Idea - Finding)  
 3. การค้นหาค าตอบ (Solution - Finding)   
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Torrance เสนอรูปแบบการแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์ที่เป็นการแก้ป๎ญหาโดยมี
กระบวนการคิดแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูลและการ
ค้นพบข้อมูลที่มีความแปลกใหม่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ กระบวนการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของ Torrance มีข้ันตอนดังนี้ (Torrance, 1965 อ้างถึงในอารี พันธ์มณี, 2540: 7) 

ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact - Finding) 
ขั้นที่ 2 การค้นหาป๎ญหา (Problem - Finding) 
ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) 
ขั้นที่ 4 การค้นหาค าตอบ (Solution - Finding) 
ขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับผล (Acceptance - Finding) 
Isaksen และ Treffinger (1991: 89-93) กล่าวถึง กระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์

ว่า ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน โดยแบ่งตามหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การท าความเข้าใจป๎ญหา (Understanding the Problem) ประกอบด้วย 3 

ขั้นตอน คือ 
 1.1 การค้นหาสิ่งที่สับสน (Mess finding) เป็นการค้นพบว่ามีสิ่งที่เป็นป๎ญหาอยู่ 
 1.2 การค้นหาข้อมูล (Data finding) เป็นการค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ป๎ญหา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการแก้ป๎ญหาต่อไป 
 1.3 การค้นหาป๎ญหา (Problem finding) เป็นการระบุป๎ญหาที่ส าคัญที่สุด 
  2. การสร้างแนวคิด (Generation Idea) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน 
  2.1 การค้นหาแนวคิด (Idea finding) เป็นการระดมความคิดที่หลากหลาย เพ่ือใช้

ส าหรับการค้นหาวิธีแก้ป๎ญหาอย่างหลากหลาย 
  3. การวางแผนการปฏิบัติ (Planing for Action) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
  3.1 การค้นหาค าตอบ (Solution finding) เป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ป๎ญหาที่

ดีที่สุด ตามเกณฑท์ี่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้วิเคราะห์แนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
  3.2 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance finding) เป็นการยอมรับผลเพ่ือน าไปใช้

ต่อไป 
Breck (1992: 450) เสนอกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การก าหนดป๎ญหา (Difinition of The Problem) เป็นการระบุขอบเขตและสาเหตุ

ของป๎ญหา 
  2. การค้นหาทางเลือกในการปฏิบัติ (Finding Alternative Courses of Action) เป็น

การระบแุนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้หลากหลายแนวทาง 
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  3. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding which Courses of Action to 
Follow) เป็นการเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีได้น าเสนอไว้ 

  4. การน าค าตอบไปใช้ในการแก้ป๎ญหา (Technical Implementation of The 
Solution) เป็นการน าแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เลือกไว้ไปใช้แก้ป๎ญหาและยอมรับผลจากการแก้ป๎ญหา
ดังกล่าว 

  5. การน าไปใช้ในสังคม (Social Implementation of The Solution) เป็นการน า
ค าตอบหรือแนวทางข้างต้นไปใช้ในงานอ่ืนต่อไป 

ผู้วิจัยสรุปกระบวนการของการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหา
ความจริง ผู้เรียนระบุข้อมูลข้อเท็จจริงที่พบจากสถานการณ์ 2) การค้นหาป๎ญหา ผู้เรียนระบุประเด็น
ที่เป็นป๎ญหาส าคัญของสถานการณ์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) การค้นหาแนวคิด ผู้เรียนระบุ
หลักการ แนวคิด และสร้างแนวทางการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 4) การค้นหาค าตอบ ผู้เรียนก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหา ประเมินเพ่ือระบุแนวทางการแก้ป๎ญหาที่
เหมาะสม 5) การค้นหาการยอมรับ ผู้เรียนน าแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เลือกไปใช้กับสถานการณ์อ่ืน 

 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 จากความเป็นมา ความส าคัญ การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม และ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหาเป็นฐานและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์  ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ขึ้น โดยมีชื่อว่า  “PRASID Model” โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัด
และประเมินผล 5) ป๎จจัยและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ ดังแผนภาพ 
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องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับป๎ญหา
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
หลักการ : 

การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้านอกชั้นเรียน และน าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ป๎ญหา และความสามารถในการ
น าเสนอผลงานการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ : 

ขั้นที่ 1 เตรียมตัว (Preparing : P) เป็นการน าเสนอกรณีศึกษา คลิปวิดีโอ หรือข่าวที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าผ่านสื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน (Presenting case study 
through media) ในลักษณะออนไลน์ เช่น การน าเสนอผ่านเฟซบุ๊ค หรือแบบออฟไลน์ เช่น การ
น าเสนอผ่านเอกสาร 
  ครูน ากรณีศึกษาที่จะให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค 
กลุ่มซึ่งครูได้สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วและแจ้งให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน
ในคาบถัดไป โดยในกรณีศึกษาจะมีประเด็นที่ผู้ เรียนควรศึกษาเพ่ิมเติมแล้ว ทั้งนี้ได้สอบถาม
ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน ปรากฏว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้ อย่างไรก็ตามมีการจัดเตรียมเอกสารกรณีศึกษาไว้ส าหรับผู้เรียนที่อาจไม่สะดวกในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต จากการสังเกตพบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษามาน้อย 
เนื่องจากยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ แต่เมื่อจัดการเรียนรู้ไปถึงแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษากรณีศึกษามาล่วงหน้ามากขึ้น และหาข้อมูล
เพ่ิมเติมมากขึ้นด้วย  

ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) เป็นการทบทวนกรณีศึกษาที่ผู้เรียนได้ศึกษา
ล่วงหน้ามาแล้วร่วมกันในชั้นเรียน (Reviewing case study) โดยการซักถามหรือให้ผู้เรียนร่วมกัน
ระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา เพ่ือตรวจสอบและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมใน
ขั้นต่อไป 
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 ครูซักถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาท่ีให้ผู้เรียนไปศึกษามาล่วงหน้า เพ่ือทบทวน 
กรณีศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรมขั้นต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกันศึกษาและอภิปราย ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีผู้เรียนเพียงบางคนที่
ตอบค าถาม ครูจึงต้องใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และเน้นย้ าให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษามา
ล่วงหน้าอีกครั้ง โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ผู้เรียนเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นและตั้งแต่แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันตอบค าถามเพ่ือทบทวนกรณีศึกษามาก 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ป๎ญหา (Analyzing : A) เป็นการวิเคราะห์ป๎ญหาโดยผู้เรียนแต่ละคน
ร่วมกันอภิปรายป๎ญหาที่ค้นพบ (Analyzing problem) เพ่ือก าหนดป๎ญหาส าคัญของกรณีศึกษา  

ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มย่อย ครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ค าแนะน า ในกรณีที ่
ผู้เรียนสงสัย จากการสังเกตพบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เมื่อผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว ยังมีผู้เรียน
บางคนไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ครูจึงต้องเข้าไปสังเกตการณ์ในแต่ละกลุ่มระหว่างที่ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มอยู่ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในบางครั้งต้องอยู่ร่วมกับบางกลุ่มโดยพยายามถาม
ค าถามกับผู้เรียนที่มีส่วนร่วมน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนหาป๎ญหาของกรณีศึกษาได้ไม่ค่อย
หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และกลัวความผิดพลาดจึงไม่กล้า
น าเสนอสิ่งที่แตกต่างจากเพ่ือนในกลุ่ม ครูจึงต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดและให้ก าลังใจว่าหากมี
ข้อผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้กันต่อไป เมื่อด าเนินการถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่าไม่มี
นักเรียนเล่นหรือท ากิจกรรมอ่ืนอีก   

ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : S) เป็นการรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเพ่ิมเติมโดยเป็นผลมาจากการอภิปรายกลุ่ม (Searching information)  เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม  

ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มย่อย ครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ค าแนะน า ในกรณีที ่
ผู้เรียนสงสัย จากการสังเกตพบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เมื่อผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว ยังมีผู้เรียน
บางคนไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ครูจึงต้องเข้าไปสังเกตการณ์ในแต่ละกลุ่มระหว่างที่ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มอยู่ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในบางครั้งต้องอยู่ร่วมกับบางกลุ่มโดยพยายามถาม
ค าถามกับผู้เรียนที่มีส่วนร่วมน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนหาป๎ญหาของกรณีศึกษาได้ไม่ค่อย
หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และกลัวความผิดพลาดจึงไม่กล้า
น าเสนอสิ่งที่แตกต่างจากเพ่ือนในกลุ่ม ครูจึงต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดและให้ก าลังใจว่าหากมี
ข้อผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้กันต่อไป เมื่อด าเนินการถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่าไม่มี
นักเรียนเล่นหรือท ากิจกรรมอ่ืนอีก   

ขั้นที่ 5 สร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหา และสะท้อนความคิด ( Initiating, 
discussing and reflecting : I) เป็นการค้นหาทางเลือกหรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้
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กระบวนการกลุ่มในการอภิปรายแนวทางแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทางที่น าเสนอ และผู้เรียนแต่ละคน
สะท้อนความคิดของตนเองที่มีต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทาง รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมที่สุด ( Initiating, discussing problem solving 
choice and reflecting idea)  

ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่องจากข้ันที่ 4 โดยน าข้อมูลที่กลุ่มรวบรวมได้ มา 
สร้างทางเลือกในการแก้ป๎ญหา ร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหาภายในกลุ่ม และสะท้อนหรือ
แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาของกลุ่ม จากการสังเกตพบว่าในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจากมีความกังวลว่าค าตอบของตนเองจะ
เป็นค าตอบที่ไม่ถูกต้อง ครูจึงต้องคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแสดงความคิดเห็น แต่
เมื่อด าเนินการถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก แต่
บางกรณียังขาดความหลากหลาย และตั้งแต่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เป็นต้นไปผู้เรียนใช้เวลาใน
ขั้นที่ 5 นานขึ้น เนื่องจากค าตอบมีความหลากหลายมากขึ้น 

ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting : D) เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่
เหมาะสมที่สุดโดยกลุ่มและปฏิบัติตามแนวทางการแก้ป๎ญหาที่กลุ่มได้เลือกไว้ (Deciding problem 
solving choice and acting) 
   ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาได้ อย่างไรก็ตามในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว เนื่องจากแนวทางการแก้ป๎ญหาที่แต่ละกลุ่มเสนอมี
จ านวนไม่มาก  

 
การวัดและประเมินผล :  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา 2 หมายถึง ระดับความรู้ของผู้เรียนในการ
ตอบค าถาม เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งวัดโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  

 2. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับความสามารถของผู้เรียน
ในการปฏิบัติตามกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความจริง 2) 
การค้นหาป๎ญหา 3) การค้นหาแนวคิด 4) การค้นหาค าตอบ 5) การค้นหาการยอมรับ ซึ่งวัดได้จาก
ระดับพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงความสามารถในกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยตัวเลือกแต่ละตัวเลือกมีคะแนนไม่เท่ากัน และแบบทดสอบ
แบบอัตนัย ที่มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring Rubrics) ตามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. ประเมินผลการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
หมายถึง ระดับความสามารถของผู้ เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
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ชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียนศึกษา โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่
ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
 
ปัจจัยและเงื่อนไขในการน ารปูแบบไปใช้ :   

1. ครูต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวผู้เรียน 
2. ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่าย 
3. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน 
4. การเลือกกรณีศึกษาและป๎ญหาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
5. ครูต้องสร้างสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการตามข้ันตอนของ 

รูปแบบ 
6. ครูควรอธิบายและสาธิตขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่ม 

ด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
7. ครูต้องตรวจสอบการศึกษากรณีศึกษานอกห้องเรียนของผู้เรียน เช่น การให้ผู้เรียนบันทึก 

การเรียนรู้ 
8. ครูต้องเข้าไปให้ค าปรึกษากับผู้เรียนแต่ละกลุ่มในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

 
 
 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข     
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  

ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก   
 
สาระส าคัญ 
 ผู้เยาว์ คือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กฎหมายก าหนดให้การท านิติกรรมของผู้เยาว์ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน หากไม่ได้รับความยินยอมอาจมีผลเป็นโมฆียะได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของผู้เยาว์ได้  
 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลทางกฎหมายของการกระท าของผู้เยาว์ได้  
 3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับความเป็นผู้เยาว์ของตนเอง 

4. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้เยาว์ 
 
สาระการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 
 1. ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่
บุคคลจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

2. การท านิติกรรมของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หากไม่ได้รับ
ความยินยอมอาจมีผลเป็นโมฆียะ เว้นแต่การกระท าอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวไม่มีทาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

รายวิชา ส31103 สังคมศึกษา 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
เรื่อง ผู้เยาว์           เวลา 1 คาบ 
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เสียหาย หรือเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากผู้แทนโดย
ชอบธรรมก่อน 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 1. การค้นหาความจริง ผู้เรียนสามารถระบุข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญจากเรื่องหรือ
กรณีศึกษา 
 2. การค้นหาป๎ญหา ผู้เรียนสามารถระบุป๎ญหาส าคัญและสาเหตุได้อย่างสมเหตุสมผล 
 3. การค้นหาแนวคิด ผู้เรียนสามารถรวบรวมและระบุแนวคิด แนวทางในการแก้ป๎ญหาที่
เกิดข้ึน 

4. การค้นหาค าตอบ ผู้เรียนน าเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีท่ีสุด 
5. การค้นหาการยอมรับ ผู้เรียนน าวิธีการแก้ป๎ญหาไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนได้ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา 

 3. ความสามารถในการสื่อสาร 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้เรียนจากการตรวจใบงานการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 
ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
 การประเมินระหว่างการเรียนรู้  
 

ขอบเขตการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

ความรู้เกี่ยวกับผู้เยาว์ ตรวจใบงาน ใบงาน คร ู

ความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจใบงาน ใบงาน คร ู
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนของรูปแบบ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมตัว (Preparing : P) 

1. ครูจัดเตรียมกรณีศึกษา เรื่อง ผู้เยาว์ ให้ผู้เรียนน าไปศึกษานอกชั้นเรียน โดยน ากรณีศึกษา
ดังกล่าวไปใส่ไว้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊คที่ด าเนินการตั้งเป็นกลุ่มส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยกรณีศึกษาที่
ให้ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้าประกอบด้วยสถานการณ์ และข้อมูลที่ผู้เรียนควรศึกษาเพ่ิมเติม  
 
ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนกรณีศึกษา (Reviewing : R) 
 2. ผู้เรียนร่วมกันตอบค าถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา เรื่อง ผู้เยาว์ที่ได้ศึกษามาล่วงหน้า ใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ใคร ท าอะไร เกิดเหตุการณ์อะไร และร่วมกันสรุปภาพรวมของกรณีศึกษา โดย
ใช้เวลาประมาณ 5 นาท ี
  
ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing : A) 
 3. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาที่
ศึกษามาล่วงหน้าว่ามีประเด็นใดบ้างที่เป็นประเด็นป๎ญหาของกรณีศึกษา และประเด็นใดเป็นป๎ญหาที่
ส าคัญที่สุด โดยบันทึกลงในใบงานที่ได้รับ 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมและค้นคว้าข้อมูล (Searching : R) 
 4. ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอข้อมูลที่ตนเองรวบรวมจากการศึกษากรณีศึกษานอกชั้นเรียนมา
อภิปรายแลกเปลี่ยน โดยบันทึกลงในใบงานที่ได้รับและค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่กลุ่มเห็นว่า
ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างทางเลือก อภิปรายแนวทางแก้ปัญหา และสะท้อนความคิด (Initiating, 
discussing and reflecting : I) 
 5. ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอทางเลือกปรือแนวทาในการแก้ป๎ญหาให้แก่กลุ่ม โดยบันทึกลงใน
ใบงานที่ได้รับ 
 6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวทางที่สมาชิกแต่ละคนน าเสนอ และสร้างทางเลือก
หรือแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย โดยสมาชิกร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ 
ที่สร้างขึ้น 
 7. ผู้เรียนและคนสะท้อนความคิดของตนเองที่มีต่อแนวทางการแก้ป๎ญหาแต่ละแนวทาง 
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ขั้นที่ 6 ขั้นตัดสินใจ (Deciding and acting: D) 
 8. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ป๎ญหาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเป็นแนวทาง
ในการแก้ป๎ญหาของกลุ่ม  

9. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
10. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  

 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. กรณีศึกษา เรื่อง ผู้เยาว์ 
 2. ใบงาน เรื่อง ผู้เยาว์ 
 
แหล่งเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. เว็บไซต์ต่าง ๆ 
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กรณีศึกษา เรื่อง ผู้เยาว์ 
 

 บรรพตเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ย้ายเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานคร  
บรรพตเป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ และมีพฤติกรรมที่ดีตลอดมา พ่อแม่
ไว้วางใจบรรพตจึงอนุญาตให้บรรพตอยู่หอพักเพียงล าพัง อย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานคร  
บรรพตมักจะกลับหอพักในเวลาดึกเสมอ เนื่องจากมีการบ้านที่ต้องศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตมาก 
จึงต้องไปหาข้อมูลส าหรับท าการบ้านและรายงานที่ร้านคอมพิวเตอร์ใกล้โรงเรียนเสมอ เพราะบรรพต
ไม่มีคอมพิวเตอร์ บรรพตจึงเริ่มท างานพิเศษในเวลากลางคืนเพ่ือเก็บเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จนกระท่ังบรรพตรวบรวมเงินได้ครบ 25,000 บาท จึงน าเงินจ านวนดังกล่าวไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่ได้บอกให้พ่อแม่ทราบ เนื่องจากไม่อยากรบกวนพ่อแม่ และเป็นเงินที่เก็บมาจากการท างานของ
ตนเอง 
 
 
ข้อมูลที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 1. ความหมายของผู้เยาว์ 
 2. นิติกรรม  
 3. การท านิติกรรมของผู้เยาว์ 
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ใบงาน เรื่อง ผู้เยาว์ 
 

ค าชี้แจง     ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลระหว่างการท ากิจกรรมลงในใบงาน 
 

1. ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 
    (1) .................................................................................................................................................... 
    (2) .................................................................................................................................................... 
    (3) ................................................................................................... .................................................  
     ......................................................................................................................................................... 
 

2. จากกรณีศึกษา ประเด็นใดบ้างท่ีเป็นป๎ญหาส าคัญ และมีสาเหตุมาจากอะไร 
    (1) ........................................................................................................................... ......................... 
    (2) .................................................................................................................................................... 
    (3) ................................................................................................... .................................................  
     ......................................................................................................................................................... 
 

3. แนวคิดส าคัญ/แนวทางท่ีน ามาใช้ในการแก้ป๎ญหา 
    (1) ........................................................................................................................... ......................... 
    (2) ............................................................................................ ........................................................  
    (3) ........................................................................................................................... ......................... 
     .........................................................................................................................................................  
 

4. หลักเกณฑ์ในการเลือกแนวทางในการแก้ป๎ญหา 
    (1) ........................................................................................ ............................................................  
    (2) ........................................................................................................................... ......................... 
    (3) ....................................................................................................................................................  
     ......................................................................................................................................................... 
     แนวทางในการแก้ป๎ญหาของกลุ่ม คือ .............................................................................................  
 

5. แนวทางการแก้ป๎ญหาสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนอะไรได้บ้าง 
    (1) ....................................................................................................................................................  
    (2) ........................................................................................................................... ......................... 
    (3) ........................................................................................................................... ......................... 
     ......................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ผู้เยาว์ 

 
ค าชี้แจง     ให้ผู้เรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
  
1. ผู้เยาว์ หมายถึง ใคร 
     ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
     .........................................................................................................................................................  
     ......................................................................................................................................................... 
     .........................................................................................................................................................  
 
2. โดยทั่วไปหากผู้เยาว์ท านิติกรรมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรม จะมีผลอย่างไร 
    ต่อผู้เยาว์  และนิติกรรมที่ผู้เยาว์กระท านั้นจะมีผลอย่างตามกฎหมาย  
     ......................................................................................................................................................... 
     .........................................................................................................................................................  
     ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 
3. จงยกตัวอย่างนิติกรรมท่ีผู้เยาว์สามารถกระท าได้โดยล าพัง โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
    ผู้แทนโดยชอบธรรม  
     .........................................................................................................................................................  
     ......................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................... ...... 
     ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
      .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
      ..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ 
      .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
      .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
 
       (.....................................................)  
                 ครูผู้สอน 
           .........../.................../............ 
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ชื่อ – สกุล   นายวทัญํู   สุวรรณประทีป 
ที่อยู ่ 26/15 หมู่ 9 ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
ที่ท างาน โรงเรียนชุมแพศึกษา  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
 
ประวัติการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ 
การนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2555-2559  ครู  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม 
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